
CM\777676SV.doc PE423.702

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1282/2008, ingiven av Istvan Richard Patyi (ungersk medborgare), 
om omfattande ekonomiskt bedrägeri i Ungern

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren meddelar att företaget Baumag Szövetkezet har gjort sig skyldigt till 
omfattande ekonomiskt bedrägeri i Ungern, vilket har medfört att många investerare och 
sparare har förlorat mycket pengar. Framställaren efterlyser en undersökning och en enhetlig 
och entydig finanslagstiftning i EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren hänvisade i ett brev av den 13 maj 2005 till den verksamhet som bedrivs av 
företaget ”Baumag” – ett kooperativ som har varit verksamt åtminstone sedan 1995 och 
orsakat stora förluster för ungerska investerare – och till den påstått otillräckliga tillsynen när 
det gäller Baumag och andra liknande kooperativ (till exempel Duna Profit). 

Bland de dokument som gäller kooperativet Baumag finns rapporten från den parlamentariska 
kommissionären för medborgerliga rättigheter i Ungern (den ungerska ombudsmannen) som 
granskade fallet 20041. Den ungerska ombudsmannen beskrev kooperativet Baumags 

                                               
1 Denna rapport offentliggjordes den 7 maj 2004. Den finns även på adressen: 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm
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verksamhet som förvaltning av fastighetsfonder som bedrivs på olaglig grund1. Enligt 
ombudsmannen får de fastighetsinvesteringar som gjordes av kooperativet Baumag enligt 
ungersk lagstiftning bara göras av aktiebolag eller filialer till aktiebolag, vars verksamhet 
baseras på registrerade andelar, men inte av kooperativ. Ombudsmannen kritiserade också den 
ungerska finansinspektionen för dess sena ingripande i detta fall2. 

I sitt senaste brev, av den 18 februari 2008, kompletterar framställaren sin framställning och 
föreslår – med anledning av ”en rad skandaler” som involverar stora finansinstitut i Ungern 
och EU – att ”ett gemensamt och enhetligt regelverk ska fastställas för att trygga Europas 
finansiella säkerhet”.

Kommissionens synpunkter

För att bedöma det konkreta fall som framställaren tar upp (kooperativet Baumags 
verksamhet) mot bakgrund av EU:s regelverk är det nödvändigt att undersöka de befintliga 
bestämmelserna om investeringsfonder (särskilt fastighetsfonder) och överhuvudtaget de 
allmänna reglerna om försäljning av finansiella instrument när banker och investeringsföretag
är involverade. 

EU: regler för investeringsfonder

Det finns ett EU-direktiv om investeringsfonder, men detta direktiv gäller inte 
investeringsfonder som investerar i fastigheter. I stället samordnas genom
direktiv 85/611/EEG3 (det så kallade fondföretagsdirektivet) lagar och andra författningar i 
fråga om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument och finansiella derivatinstrument. Dessa EU-harmoniserade 
investeringsfonder (fondföretag) har inte tillstånd att investera i fastigheter.4
Fondföretagsdirektivets bestämmelser om investerarskydd och marknadsintegritet är därför 
inte tillämpliga på icke-harmoniserade fastighetsfonder, som uteslutande omfattas av nationell 
lagstiftning. Varje medlemsstat får fritt bestämma om den vill reglera fastighetsfonder (och i 
så fall vilka typer av fastighetsfonder) och införa bestämmelser om investerarskydd som är 
jämförbara med dem i fondföretagsdirektivet5.

                                               
1 Sedan 1995 har medlemmar i kooperativet Baumag tecknat sig för andelar och beviljat kooperativet Baumag 
”medlemslån” mot hög ränta. Baumag kunde bara uppfylla sina betalningsskyldigheter så länge mer pengar 
investerades än vad som togs ut av investerare som drog sig ur kooperativet.
2 När det gäller verksamheten inom andra kooperativ än Baumag känner kommissionen inte till om dessa 
kooperativ fortfarande är verksamma på marknaden.
3 Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som 
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EGT L 375, 31.12.1985), i 
dess ändrade lydelse.
4 Se artikel 19 i direktiv 85/611/EEG.
5 Enligt fondföretagsdirektivet måste investeringsfonden bl.a. låta tillgångarna förvaras av ett förvaringsinstitut. 
Förvaringsinstitutet måste vara en institution som är underställd offentlig tillsyn (i de flesta medlemsstater måste 
förvaringsinstitut vara ett kreditinstitut). Förvaringsinstitutet har ansvar gentemot investerarna i händelse av 
förlust av tillgångar, om förlusten är en följd av att institutet på oberättigat sätt inte fullgjort sina skyldigheter 
eller fullgjort dessa på inkorrekt sätt.
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Försäljning av finansiella instrument genom mellanhänder

Försäljning av finansiella instrument som involverar kreditinstitut och investeringsföretag 
inom EU omfattas av direktiv 2004/39/EG1 (MiFID-direktivet) och dess 
genomförandedirektiv 2006/73/EG2; som ska tillämpas i medlemsstaterna från och med 
den 1 november 2007. Genom direktivet – som inte är tillämpligt på direktförsäljning av 
produkter av emittenter som kooperativet Baumag – inrättas ett harmoniserat EU-system för 
tillhandahållande av investeringstjänster från kreditinstituts och investeringsföretags sida 
(mäklare, rådgivare, portföljförvaltning). För att bättre skydda investerarna innehåller 
direktivet stränga regler om tillståndsprocessen för de företag som tillhandahåller tjänsterna, 
om hur affärsverksamheten ska bedrivas3, samt om bästa möjliga utförande och 
intressekonflikter. När det särskilt gäller tillsynen, en aspekt som nämns av framställaren, 
måste varje medlemsstat på nationell nivå utse den behöriga myndighet som ska ansvara för 
tillsynen av de frågor som omfattas av MiFID-direktivet. Behöriga myndigheter bör ges 
nödvändiga befogenheter att fullgöra sina uppgifter. 

En annan viktig rättsakt är direktiv 1997/9/EG4, vars syfte är att se till att investerare delvis 
får kompensation i händelse av vissa bedrägerier som leder till att de förlorar sina 
investeringar. Direktivet gäller banker och investeringsföretag som tillhandahåller 
investeringstjänster. 

När det gäller framställarens brev av den 18 februari bör det påpekas att 
Europeiska kommissionen redan 2007 inledde diskussioner om att utvidga EU:s regler om 
investeringsfonder till icke-harmoniserade investeringsfonder, inklusive öppna 
fastighetsfonder. Kommissionen bjöd in experter till en expertgrupp om fastighetsfonder5 som 
skulle ge kommissionen råd om behovet av EU-åtgärder särskilt inom området öppna 
fastighetsfonder. I sin rapport från den 13 mars 20086 rekommenderar gruppen att man ska 
harmonisera öppna fastighetsfonder och tillämpa en jämförbar uppsättning regler för 
investerarskydd och marknadsintegritet som för fondföretagen. Experterna drog slutsatsen att 
det för närvarande bara skulle finnas behov av åtgärder för öppna fonder, dvs. 
investeringsfonder som kontinuerligt utfärdar nya andelar (och därmed är öppna för nya 
investerare) och regelbundet löser in andelar på investerares begäran. Förvaltningen av sådana 
fonder bör kräva tillstånd från det finansiella tillsynsorganet och vara föremål för kontinuerlig 
tillsyn7. Efter rapportens offentliggörande inledde kommissionen ett offentligt samråd och
organiserade en öppen utfrågning i Bryssel den 8 april 2008 för att samråda om 
harmoniseringen av öppna fastighetsfonder och andra icke-harmoniserade investeringsfonder. 

                                               
1 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44.
2 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26–58.
3 När det gäller uppföranderegler kan följande nämnas: informationskrav i fråga om bland annat produkter, 
kostnader, risker, bedömning av om produkten uppfyller tillräckliga krav i förhållande till kundens egenskaper 
(till exempel, vid rådgivning måste banker och investeringsföretag bedöma produktens lämplighet med 
beaktande av kundens kunskap, erfarenhet, investeringsmål och ekonomiska situation), rapporteringskrav 
gentemot kunder.
4 EGT L 84, 26.3.1997, s. 22–31.
5 Mer information kan erhållas på http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm
6 Rapporten samt ett pressmeddelande finns på 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm
7 Experterna föreslog att ett förvaringsinstitut bör se till att fastighetsfonden följer lagar och fondregler och 
agerar i investerarnas bästa intresse.



PE423.702 4/4 CM\777676SV.doc

SV

Med utgångspunkt i expertgruppens rapport och det offentliga samrådet började 
kommissionen förbereda en konsekvensbedömningsrapport om icke-harmoniserade fonder 
som kommer att offentliggöras under de närmaste månaderna.1

Mer generellt är kommissionen med anledning av den försämrade situationen på de globala 
finansmarknaderna starkt engagerat i de internationella ansträngningarna för att stabilisera 
marknaderna, öka stabiliteten i det finansiella systemet och stärka förtroendet för 
finansmarknaderna. Beträffande de frågor som tas upp av framställaren, som särskilt nämner 
den finansiella tillsynen, har kommissionen inrättat en högnivågrupp för att se över 
tillsynsstrukturen inom EU. När det gäller ovannämnda direktiv 1997/9/EG gör 
kommissionen en översyn för att bedöma behovet av att förbättra befintliga mekanismer och 
bestämmelser. 

Slutsats

Kommissionen delar framställarens mål, särskilt inrättandet av ett lämpligt harmoniserat 
regelverk inom finanssektorn och stärkandet av tillsynsrollen på nationell nivå och EU-nivå. 
Dessa mål främjas redan genom de befintliga direktiven om förvaltningen av 
investeringsfonder (direktiv 85/611/EEG) och om tillhandahållandet av investeringstjänster 
(direktiv 2004/39/EG). I den aktuella finanskrisens kölvatten strävar kommissionen efter att 
ytterligare förbättra den finansiella tillsynen och att stärka investerarskyddet.

När det gäller det konkreta fall som framställaren tar upp beträffande kooperativet Baumags 
verksamhet, såsom det har beskrivits ovan, omfattas den direkta försäljningen av andelar i 
fastighetsfonder inte specifikt av direktiven 85/611/EEG och 2004/39/EG (även om 
diskussioner pågår om huruvida EU:s regler för investeringsfonder bör utvidgas till 
investeringsfonder som nu är icke-harmoniserade, inklusive öppna fastighetsfonder). 
Framställarens ärende måste följaktligen behandlas enligt ungersk lag. I detta sammanhang 
noterar kommissionen att den ungerska finansinspektionen tydligen förbjöd all ytterligare 
verksamhet inom kooperativet Baumag före Ungerns anslutning till EU den 1 maj 2004. 

                                               
1 När den har offentliggjorts kan denna konsekvensbedömningsrapport läsas på 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm


