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Vetoomusvaliokunta

7.7.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1577/2008, Marek Brükner, Saksan kansalainen, ("Lehman 
Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main" -ryhmän puolesta,) 
Lehman Brothers -pankin konkurssin seurauksista ja sen eurooppalaisille 
uhreille tarkoitetun rahaston perustamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kehottaa perustamaan eurooppalaisen rahaston Lehman Brothers 
-pankin konkurssin eurooppalaisia uhreja varten. Rahastoa käytettäisiin todisteiden 
hankkimisesta ja oikeudenkäynnistä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Rahaston käyttämisen 
pitäisi varmistaa, että eurooppalaiset säästäjät ja eurooppalaisten pankkien työntekijät saavat 
tietää totuuden pankkien maksukyvyttömyydestä. Tärkein tavoite on kuluttajansuoja. Varat 
oikeustoimien rahoittamiseksi mahdollistaisivat sen, että yksittäiset säästäjät voivat käyttää 
oikeuksiaan. Heillä olisi myös mahdollisuus hankkia todisteita ja esittää ne tuomioistuimessa. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä tarjoaisi myös ratkaisun siihen, että ryhmäkanteen 
nostaminen ei ole mahdollista. Hänen mielestään kansalliset valvontaviranomaiset ovat 
epäonnistuneet. Vetoomuksen esittäjä luettelee joukon toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä. 
Ehdotetun rahaston avulla säästäjien ja sijoittajien ja eurooppalaisten rahoituslaitosten välinen 
suhde saataisiin tasapainoon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

Komissio myöntää, että on tärkeää varmistaa, että rahoituskriisin ja etenkin rahoituslaitosten, 
kuten Lehman Brothersin, romahtamisen seurauksena vahinkoa kärsineet kuluttajat voivat 
todella saada oikeussuojaa. Komissio kuitenkin katsoo, että olemassa on jo mekanismeja, joita 
kuluttajat voivat käyttää. Useimmissa jäsenvaltioissa on esimerkiksi olemassa vaihtoehtoisia 
riidanratkaisuelimiä (ADR), kuten oikeusasiamiehiä, sovittelijoita tai valituslautakuntia, jotka 
selvittävät kuluttajien ja rahoituslaitosten välisiä riita-asioita. Tavallisesti ADR-menettelyt 
ovat kuluttajille ilmaisia (tai erittäin edullisia) ja lisäksi nopeampia kuin 
tuomioistuinmenettelyt. Mainitut vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet kuuluvat ETA:n 
laajuiseen verkostoon nimeltä FIN-NET, jonka kautta ne avustavat kuluttajia rajatylittävien 
valitusten tekemisessä rahoituspalvelualalla. Monet FIN-NET-verkostoon kuuluvat 
vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet ovat todenneet komissiolle, että ne yrittävät löytää 
ratkaisuja lukuisten samanlaisten tai hyvin samankaltaisten kriisin seurauksena tehtyjen 
valitusten käsittelemiseksi tehokkaasti. 

Jos asiaa ei voida ratkaista vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä, kuluttajat voivat 
perätä oikeuksiaan kansallisissa tuomioistuimissa. Useissa jäsenvaltioissa kuluttajajärjestöt 
(Saksassa "Verbraucherzentralen") auttavat kuluttajia järjestelyissä ja antavat heille 
oikeusapua oikeustoimien aloittamisessa. Useat jäsenvaltiot antavat myös rahallista 
oikeusapua oikeustoimista aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Lisäksi komissio on työskennellyt kuluttajan kollektiivisten oikeussuojakeinojen parissa 
puuttuakseen tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoittaja samalla käytännöllään vahingoittaa 
useita kuluttajia. Tällä alalla tehdyt tuoreet tutkimukset osoittavat, että useimmat 
joukkotapaukset ilmenevät rahoituspalvelualalla eikä niitä hoideta kuluttajia tyydyttävällä 
tavalla. Nämä tulokset ovat yhtenevät sen kanssa, että rahoituskriisi vahingoitti usein monia 
saman rahoituspalvelujen tarjoajan asiakkaita. Komissio julkaisi marraskuussa 2008 vihreän 
kirjan kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Siinä se esitteli useita mahdollisia 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla joukkovaateita koskeva kysymys voitaisiin ratkaista, ja 
kehotti sidosryhmiä ilmaisemaan mielipiteensä näistä vaihtoehdoista. Komission 
toukokuussa 2009 järjestämä julkinen kuulemistilaisuus kokosi yhteen noin 300 sidosryhmän 
jäsentä, jotka keskustelivat keskeisistä kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevista 
kysymyksistä. Julkisessa kuulemisessa kävi erittäin selväksi, että joukkovaateiden rahoitus on 
keskeinen ongelma korvausta hakeville kuluttajille. Tähän asiaan on puututtava komission 
jatkotoimissa. Toistaiseksi on kuitenkin liian aikaista tehdä vetoomuksen esittäjän pyytämiä 
johtopäätöksiä.

Sijoituspalvelujen (sijoitusneuvonta mukaan luettuna) tarjoamisesta asiakkaille säädetään 
yhteisön lainsäädännössä rahoitusvälineiden markkinoista annetulla direktiivillä 
(direktiivi 2004/39/EY1 ja sen täytäntöönpanotoimet), joka tuli voimaan marraskuussa 2007. 
Kyseisen direktiivin asiakaskohtaista sijoittajansuojaa koskevat säännökset eivät olleet 
voimassa silloin, kun useimmat väitetyistä sopimattomista myynneistä tapahtuivat. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi auttaa kuitenkin ehkäisemään 
riskisijoitusten jakamista höllin perustein tulevaisuudessa. Direktiivi on määrä tarkistaa 
vuonna 2010, ja siinä yhteydessä komissio aikoo ottaa huomioon rahoituskriisistä saadut 
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kokemukset ja pohtia, onko pankkien ja sijoitusyritysten menettelytapasääntöjä vahvistettava 
entisestään etenkin yksityisasiakkaiden suhteen. 

Maaliskuisessa tiedonannossaan (tiedonanto kevään Eurooppa-neuvostolle "Elvytys 
Euroopassa" KOM(2009)0114) komissio ehdotti useita sijoittajansuojan vahvistamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Näihin kuuluu vahvistaa olemassa olevia takuujärjestelmiä (pankki-, 
arvopaperi- ja vakuutusalalla) sekä tiukentaa suojatoimenpiteitä ja vaatimuksia, joita 
rahoituslaitosten on noudatettava markkinoidessaan tai myydessään sijoitustuotepaketteja 
yksityisasiakkaille.  

Päätelmät

Komissio katsoo, että mekanismit, joita kuluttajat voivat käyttää kriisistä aiheutuneiden 
vaateidensa eteenpäin viemiseksi, ovat jo olemassa, vaikka kuluttajien oikeussuojakeinoja 
joukkotapauksissa voitaisiin parantaa. Lisäksi rahoitusvälineiden markkinoista annettu 
direktiivi on merkittävästi vahvistanut sijoittajansuojaa yksityisasiakkaille myytävien 
rahoitusvälineiden osalta. Rahoituskriisistä saadun kokemuksen perusteella komissio aikoo 
edelleen vahvistaa sijoittajansuojaa koskevia sääntöjä. 


