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Комисия по петиции

7.7.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1577/2008, внесена от Marek Brükne, с германско гражданство, от 
името на Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, относно 
последиците от срива на банката Lehman Brothers и създаването на фонд за 
ощетените в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за създаването на европейски фонд за ощетените в 
Европа от срива на Lehman Brothers. Фондът би бил използван за покриване на 
разходите за събиране на доказателства и завеждане на съдебен иск. Използването на 
този фонд следва да гарантира на европейските спестители и на служителите на 
европейски банки, че ще научат истината за несъстоятелността на банката. Най-
важната цел е защитата на потребителите. Средствата за финансиране на съдебните 
разноски ще позволят на отделните притежатели на влогове да упражнят своите права и 
те ще имат средства да събират доказателства и да ги представят в съда. Според 
вносителя на петицията това ще осигури и решение на факта, че не е възможно да се 
завежда колективен иск. Според него, националните органи за надзор са се провалили.
Вносителят на петицията изброява редица мерки, които следва да бъдат предприети. С 
помощта на предложения фонд, ще бъде установен баланс в отношенията между 
притежателите на влогове и инвеститорите и финансовите институции в Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.
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Комисията признава, че е важно да се гарантира на потребителите, понесли щати 
поради финансовата криза и по-специално поради рухването на финансовите 
институции, като например Lehman Brothers, че имат достъп до ефективно 
обезщетяване. Въпреки това Комисията счита, че вече съществуват механизми, които 
потребителите могат да използват. Така например в повечето държави-членки 
съществуват органи за алтернативно разрешаване на спорове като омбудсман, 
посредници или комитети, приемащи жалби, които разрешават спорове между 
потребители и финансови институции. Обикновено процедурите за алтернативно 
разрешаване на спорове са както безплатни (или с много ниска цена) за потребителите, 
така и по-бързи от съдебните производства. Горепосочените органи за алтернативно 
разрешаване на спорове са свързани в мрежа в ЕИП, наречена FIN-NET, чрез която 
оказват помощ на потребители с финансови жалби в трансграничен мащаб.  Редица 
органи за алтернативно разрешаване на спорове, които са членове на FIN-NET, 
докладваха на Комисията, че се опитват да намерят решения за ефективно справяне с 
високия брой на същите или много сходни жалби, произхождащи от кризата.  

Ако някои случаи не могат да бъдат разрешени с процедурите за алтернативно 
разрешаване на спорове, потребителите могат да потърсят правата си чрез 
националните съдилища. В много държави-членки организациите на потребителите (в 
Германия: Verbraucherzentralen) предоставят организационна и правна помощ на 
потребителите при започването на съдебно дело.  В допълнение, много държави-членки 
предвиждат правна помощ, която включва средства, покриващи разходите по 
съдебното дело.

В допълнение, Комисията вече работи по колективно обезщетяване на потребителите с 
оглед разглеждане на ситуации, в които много потребители са засегнати от една и съща 
практика на даден трейдър. Скорошни проучвания, проведени в тази област, доказват, 
че най-масовите случаи са в областта на финансовите услуги и потребителите не са 
получили удовлетворение от разрешаването им.  Тези открития съответстват на факта, 
че по време на финансовата криза често са засегнати много потребители на един и същ 
доставчик на финансови услуги. През ноември 2008 г. Комисията публикува Зелена 
книга относно колективната защита на потребителите, в която представи редица 
възможни политики за разглеждане на въпроса, свързан с масовите искове и призова 
заинтересованите страни да изразят становищата си по тези възможности. Публично 
изслушване, организирано от Комисията през май 2009 г. събра близо 300 участници, 
които обсъдиха основни въпроси, свързани с колективната защита. Обществената 
консултация ясно показа, че финансирането на масовите искове е основен проблем за 
потребителите, които се стремят към обезщетение. Този въпрос ще трябва да бъде 
разгледан в следващите действия на Комисията. Въпреки това понастоящем е твърде 
рано да се правят заключения, както изисква вносителят на петицията.

Предоставянето на инвестиционни услуги (включително инвестиционни съвети) на 
клиенти се регулира в общностното право с директивата относно пазарите на 
финансови инструменти („MiFID, Директива 2004/39/EЕО и мерките за прилагането й), 
която влезе в сила през ноември 2007 г .   Разпоредбите на MiFID за защита на 
вложителите на принципа за всеки клиент поотделно не бяха в действие по времето, 
когато се случиха повечето от съмнителните неправомерни продажби.  Все пак, MiFID 
ще допринася за предотвратяване на неправомерно разпределяне на рискови авоари в 
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бъдеще. В допълнение, в контекста на преразглеждането на MiFID, планирано за 2010 
г., Комисията ще разгледа необходимостта от по-нататъшно укрепване на правилата за  
осъществяване на дейността за банки/инвестиционни фирми, по-специално по 
отношение на клиентите на дребно, като се отчита опитът по време на финансовата 
криза.  

В съобщението си от март (Съобщение за пролетното заседание на Европейския съвет 
"Движеща сила за възстановяването на Европа" COM(2009)114) Комисията предложи 
няколко мерки, насочени към засилване на защитата на вложителите. Те включват 
укрепване на съществуващите гаранционни схеми (в банковия сектор, ценните книжа и 
застрахователния сектор) и засилване на гаранциите и изискванията, които 
финансовите институции трябва да спазват при пускането на пазара или продаването на 
пакети инвестиционни продукти на клиенти на дребно.  

Заключения

Комисията счита, че механизмите, които потребителите могат да използват във връзка с 
техните искове в резултат на кризата, вече съществуват, въпреки че начините за 
обезщетяване на потребителите биха могли да бъдат подобрени при масовите дела.  
Освен това MiFID значително е засилила защитата на вложителите във връзка с 
продажбата на финансови инструменти на клиенти на дребно. В контекста на опита по 
време на финансовата криза Комисията ще засили допълнително правилата за защита 
на вложителите.


