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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1577/2008, którą złożył Marek Brükner (Niemcy), w imieniu Lehman 
Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, w sprawie konsekwencji upadku 
banku Lehman Brothers i utworzenia funduszu na rzecz europejskich ofiar

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nalega na utworzenie europejskiego funduszu na rzecz europejskich ofiar 
upadku banku Lehman Brothers. Fundusz byłby wykorzystywany do pokrycia kosztów 
zbierania dowodów oraz prowadzenia działań prawnych. Działalność funduszu powinna 
zapewnić, że europejscy oszczędzający i pracownicy banków dowiedzą się prawdy na temat 
niewypłacalności tych instytucji. Najważniejszym celem jest ochrona konsumenta. Oznacza 
to, że sfinansowanie kosztów prawnych umożliwiłoby pojedynczym oszczędzającym 
korzystanie z ich praw. Uzyskaliby oni również środki na zbieranie dowodów
i przedstawienie ich w sądzie. Według składającego petycję rozwiązałoby to również problem 
niemożności wniesienia powództwa zbiorowego. W jego mniemaniu krajowe organy 
nadzorcze nie zadziałały. Składający petycję wymienia szereg środków, jakie należy podjąć. 
Dzięki proponowanemu funduszowi wprowadzona zostanie równowaga w relacjach między 
oszczędzającymi i inwestorami oraz instytucjami finansowymi w Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Komisja przyznaje, że ważne jest zagwarantowanie, żeby konsumenci poszkodowani wskutek 
kryzysu finansowego, a zwłaszcza wskutek upadku instytucji finansowych, takich jak 
Lehman Brothers, mieli dostęp do rzeczywistego zadośćuczynienia. Komisja uważa jednak, 
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że istnieją już mechanizmy, z których mogą korzystać konsumenci. Na przykład w większości 
państw członkowskich istnieją organy działające w ramach alternatywnego systemu 
pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR), takie jak rzecznik praw obywatelskich, 
mediatorzy lub komitety ds. zażaleń, które rozstrzygają spory między konsumentami
a instytucjami finansowymi. Zazwyczaj postępowania w ramach alternatywnych systemów 
pozasądowego rozstrzygania sporów są nieodpłatne (lub bardzo korzystne kosztowo) dla 
konsumentów i toczą się szybciej niż postępowania sądowe. Wspomniane organy 
alternatywnego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów zostały włączone do sieci 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzw. FIN-NET, poprzez którą pomagają one 
konsumentom dochodzącym roszczeń w transgranicznych sporach finansowych.  Wiele 
organów alternatywnego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów należących do FIN-
NET informowało Komisję, że starają się znaleźć rozwiązania w celu skutecznego radzenia 
sobie z dużą liczbą takich samych lub bardzo podobnych sporów wywołanych przez kryzys. 

Jeżeli sprawy nie mogą zostać rozstrzygnięte w postępowaniach toczących się w ramach 
alternatywnego pozasądowego rozstrzygania sporów, konsumenci mogą dochodzić swoich 
spraw p r z e d  sądami krajowymi. W wielu państwach członkowskich organizacje 
konsumenckie (w Niemczech: centrale konsumenckie) udzielają konsumentom pomocy 
organizacyjnej i prawnej przy podejmowaniu kroków prawnych.  Ponadto wiele państw 
członkowskich zapewnia pomoc prawną i udostępnia środki na pokrycie kosztów 
procesowych.

Dodatkowo Komisja zajmowała się kwestią dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów
w celu uwzględnienia przypadków poszkodowania wielu konsumentów w wyniku tej samej 
praktyki sprzedającego. Najnowsze badania w tej dziedzinie wykazują, że do największej 
liczby sporów zbiorowych dochodzi w obszarze usług finansowych i że nie są one 
rozstrzygane w sposób zadawalający dla konsumentów. Wnioski te potwierdzają fakt, że
w czasie kryzysu finansowego często wielu klientów zostaje poszkodowanych przez tego 
samego wykonawcę usług finansowych. W listopadzie 2008 r. Komisja opublikowała zieloną 
księgę w sprawie roszczeń zbiorowych konsumentów, w której przedstawiła wiele możliwych 
opcji działań w celu zajęcia się kwestią roszczeń zbiorowych i poprosiła zainteresowane 
strony o wyrażenie opinii na temat tych opcji. Na publicznym przesłuchaniu zorganizowanym 
przez Komisję w maju 2009 r. około 300 zainteresowanych podmiotów dyskutowało nad 
kluczowymi zagadnieniami dochodzenia roszczeń zbiorowych. Konsultacja publiczna 
pokazała wyraźnie, że finansowanie roszczeń zbiorowych stanowi główny problem dla 
konsumentów, którzy pragną podjąć kroki prawne. Komisja będzie musiała zająć się tym 
tematem w odpowiednich działaniach następczych. Obecnie jest jednak za wcześnie na 
wyciąganie wniosków, o co zabiega składający petycję.

Świadczenie usług inwestycyjnych (w tym doradztwa inwestycyjnego) dla inwestujących jest 
uregulowane prawem wspólnotowym w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (zwanej dalej „MiFID”, dyrektywa 2004/39/WE1 i przepisy wykonawcze do 
niej), która weszła w życie w listopadzie 2007 r. Zorientowane na klienta indywidualnego 
przepisy MiFID dotyczące ochrony inwestujących nie zaczęły jeszcze obowiązywać w czasie,
w którym doszło do większości domniemanych przypadków nierzetelnego przedstawiania 
klientom istoty oferowanego produktu. MiFID przyczyni się jednak do zapobieżenia

                                               
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1-44
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w przyszłości niestarannemu wprowadzaniu na rynek ryzykownych aktywów. Poza tym
w ramach przewidzianego na 2010 r. przeglądu MiFID Komisja rozważy konieczność 
dalszego wzmocnienia zasad postępowania dla banków/firm inwestycyjnych zwłaszcza
w odniesieniu do klientów indywidualnych, mając na uwadze doświadczenia z czasu kryzysu 
finansowego. 

W marcowym komunikacie (komunikat na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej 
zatytułowany „Realizacja europejskiego planu naprawy” (COM(2009)0114)) Komisja 
zaproponowała kilka działań mających na celu wzmocnienie ochrony inwestujących.  
Działania te obejmują wzmocnienie istniejących systemów gwarancji (w sektorze bankowym, 
papierów wartościowych i ubezpieczeń) oraz wzmocnienie przepisów ochronnych
i wymogów, do których instytucje finansowe muszą się stosować przy oferowaniu lub 
sprzedaży produktów inwestycyjnych w pakietach klientom indywidualnym.  

Wnioski

Komisja uważa, że istnieją już mechanizmy, które konsumenci mogą wykorzystywać do 
dochodzenia swoich roszczeń zaistniałych wskutek kryzysu, choć można by było poprawić 
możliwości dochodzenia roszczeń przez klientów w sporach zbiorowych. Ponadto dyrektywa
w sprawie rynków instrumentów finansowych wzmocniła zdecydowanie ochronę 
inwestujących w odniesieniu do sprzedaży instrumentów finansowych klientom 
indywidualnym. Mając na uwadze doświadczenia z czasu kryzysu finansowego Komisja 
będzie nadal wzmacniała przepisy dotyczące ochrony inwestujących.


