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Lūgumrakstu komiteja

7.07.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1577/2008 , ko „Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marek 
Brükner, par „Lehman Brothers Bank” sabrukšanas sekām un par fonda 
dibināšanu cietušajiem Eiropā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs mudina izveidot Eiropas fondu tiem, kas cietuši no „Lehman
Brothers Bank” sabrukšanas Eiropā. Fonds varētu tikt izmantots, lai segtu pierādījumu 
vākšanas un prasības iesniegšanas izdevumus. Šim fondam būtu jānodrošina tas, lai 
noguldītāji Eiropā un Eiropas banku darbinieki uzzinātu patiesību par bankas maksātnespēju. 
Vissvarīgākais mērķis ir klientu aizsardzība. Fonda juridisko izdevumu līdzekļi nodrošinātu 
to, lai katrs noguldītājs var īstenot savas tiesības un lai viņiem ir līdzekļi savākt pierādījumus 
un iesniegt tos tiesā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas nodrošinātu risinājumu tam, ka 
nav iespējams īstenot kolektīvu tiesisko darbību. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka valsts 
uzraudzības iestādes nav spējušas veikt savus pienākumus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskaita 
vairākus pasākumus, kas būtu jāveic. Ar ierosinātā fonda palīdzību tiktu nodrošināts līdzsvars 
attiecībās starp noguldītājiem, ieguldītājiem un finanšu iestādēm Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Komisija atzīst, ka ir svarīgi nodrošināt, ka visiem patērētājiem, kuri ir cietuši zaudējumus 
finanšu krīzes dēļ, jo īpaši tādu finanšu iestāžu, kāpiemēram Lehman Brothers sabrukuma dēļ 
ir pieeja efektīvai kompensācijas procedūrai. Tomēr Komisija uzskata, ka jau pastāv 
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mehānismi, kurus patērētāji var izmantot. Piemēram, vairumā dalībvalstu joprojām pastāv 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras (ADR), piemēram ombuds, mediatori vai sūdzību 
izskatīšanas valdes, kuras izšķir strīdus starp patērētājiem un finanšu iestādēm. Parasti ADR
procedūras patērētājiem ir bez maksas (vai par ļoti nelielu maksu) un ātrākas nekā tiesvedības 
procedūras. Minētās ADR struktūras ir apvienojušās vienotā EEZ tīklā, kuru sauc par FIN-
NET un ar kura palīdzību šīs struktūras palīdz patērētājiem, kuriem ir pārrobežu finanšu 
sūdzības. Vairākas ADR struktūras, kas ir FIN-NET locekles, ir sniegušas ziņojumu Komisijai 
par to, ka tās ir mēģinājušas efektīvi risināt daudzas tādas pašas vai līdzīgas sūdzības, kas 
izriet no finanšu krīzes. 

Ja lietas nevar atrisināt ADR procedūrās, patērētājiem ir tiesības iesniegt prasību tiesā. 
Daudzās dalībvalstīs patērētāju organizācijas (Vācijā Verbraucherzentralen) patērētājiem 
sniedz organizatorisku un juridisku palīdzību prasības iesniegšanā. Turklāt daudzas 
dalībvalstis sniedz bezmaksas juridisko palīdzību, tostarp līdzekļus, ar kuriem segt prasības 
iesniegšanas izmaksas.

Turklāt Komisija ir nodarbojusies ar kolektīvās tiesiskās aizsardzības jautājumu, lai risinātu 
situācijas, kad daudzi patērētāji ir cietuši no viena uzņēmēja rīcības. Šajā jomā nesen veiktie 
pētījumi pierāda, ka vairums plaša mēroga gadījumu, kuri bijuši finanšu pakalpojumu 
sniegšanas jomā, nav atrisināti par labu klientiem. Šie konstatējumi atbilst faktam, ka finanšu 
krīzē bieži vien cieta daudzi viena un tā paša finanšu pakalpojumu sniedzēja patērētāji. 
Komisija 2008. gada novembrī publicēja Zaļo grāmatu par patērētāju kolektīvo tiesību 
aizsardzību, kurā tā izklāstīja vairākas iespējamās politikas izvēles, lai risinātu plaša mēroga 
patērētāju sūdzību jautājumu, un aicināja ieinteresētās puses paust savus uzskatus par šīm 
iespējām. Komisijas organizētā publiskā uzklausīšanā 2009. gada maijā sapulcējās apmēram 
300 ieinteresētās puses, kuras apsprieda galvenos patērētāju kolektīvo tiesību aizsardzības 
jautājumus. Sabiedriskā apspriešanā noskaidrojās, ka plaša mēroga patērētāju sūdzību 
risināšana ir galvenā problēma patērētājiem, kuri cenšas aizstāvēt savas tiesības. Jautājumu 
izskatīs Komisijas paveiktā darba kontroles pasākumos. Tomēr pašlaik ir pāragri izdarīt 
secinājumus, kā to prasa lūgumraksta iesniedzējs.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana (tostarp konsultāciju sniegšanu par ieguldījumiem) 
patērētājiem reglamentē Kopienas tiesību akti tirgus un finanšu instrumentu direktīvā (MiFID, 
Direktīva Nr. 2004/39/EK1 un tās īstenošanas pasākumi), kas stājās spēkā 2007. gada 
novembrī. MiFID uz klientiem orientēto ieguldītāju aizsardzības noteikumi nebija spēkā tajā 
laikā, kad notika vairums iespējamo nepareizas pakalpojumu pārdošanas gadījumu. Tomēr 
MiFID sniegs ieguldījumu, lai turpmāk novērstu riskantu aktīvu brīvu izplatīšanu. Turklāt 
saistībā ar MiFID pārskatīšanu, kas paredzēta 2010. gadā, Komisija apsvērs nepieciešamību 
turpmāk pastiprināt uzņēmējdarbības rīcības kodeksu bankām/ieguldījumu uzņēmumiem, jo 
īpaši attiecībā uz privātajiem ieguldītājiem, ņemot vērā finanšu krīzes laikā gūto pieredzi. 

Komisija savā martā publicētajā paziņojumā (paziņojums Eiropadomes pavasara sanāksmei 
,,Impulsi Eiropas atveseļošanai” COM(2009)114 ierosināja vairākus pasākumus, kuru mērķis 
ir aizsargāt ieguldītājus.  Šie pasākumi ietver pašreizējo garantijas režīmu uzlabošanu (banku, 
vērtspapīru un apdrošināšanas darbībās), kā arī drošības pasākumu un prasību pastiprināšanu, 
kurus finanšu iestādēm ir jāievēro, tirgojot vai pārdodot standartizētu ieguldījumu produktu 
klāstu privātiem ieguldītājiem.  
                                               
1 OV L 145, 30.4.2004., 1.-44. lpp.
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Secinājumi

Komisija uzskata, ka joprojām pastāv mehānismi, kurus patērētāji var izmantot, lai panāktu 
savu sūdzību izskatīšanu, kuras izriet no finanšu krīzes, lai gan plaša mēroga patērētāju 
sūdzību gadījumā kompensācijas procedūras līdzekļus varētu uzlabot. Turklāt MiFID ir 
ievērojami pastiprinājusi ieguldītāju aizsardzību attiecībā uz finanšu instrumentu pārdošanu 
privātajiem ieguldītājiem. Ņemot vērā finanšu krīzes laikā gūto pieredzi, Komisija turpmāk 
pastiprinās ieguldītāju aizsardzības noteikumus.


