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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1577/2008, adresată de Marek Brükner, de cetățenie germană, în 
numele Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, privind urmările 
falimentării băncii Lehman Brothers și a înființării unui fond pentru victimele 
europene.

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul pledează în favoarea înființării unui fond european pentru victimele europene ale 
falimentării băncii Lehman Brothers. Fondul ar urma să fie utilizat pentru a acoperi costurile 
de adunare a probelor și cele ale acțiunilor în justiție. Utilizarea acestui fond ar trebui să facă 
cunoscut deponenților europeni și angajaților băncilor europene adevărul despre falimentul 
băncii. Cel mai important aspect este protecția consumatorului. Mijloacele de finanțare a 
acțiunilor în justiție le-ar permite deponenților individuali să-și exercite drepturile care li se 
cuvin, iar aceștia ar avea, de asemenea, posibilitatea de a aduna dovezi pe care să le prezinte 
în instanță. Conform petiționarului, aceste mijloace ar oferi o soluție faptului că nu este 
posibil să se intenteze o acțiune colectivă („class action”). În opinia sa, autoritățile naționale 
de supraveghere au eșuat. Petiționarul menționează în continuare o serie de măsuri care ar 
trebui luate. Cu ajutorul fondului propus, s-ar stabili echilibrul în relația între deponenți și 
instituțiile financiare din Europa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Comisia recunoaște că este important să asigure consumatorii care au suferit datorită crizei 
financiare și, în special, datorită falimentării instituțiilor financiare, ca de exemplu Lehman 
Brothers, că vor beneficia de despăgubiri adecvate. Cu toate acestea, Comisia consideră că 
există deja mecanisme la care consumatorii pot apela. Spre exemplu, în majoritatea statelor 
membre există organisme responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), precum și 
Ombudsmanul, mediatori sau camere de recurs, care soluționează litigiile dintre consumatori 
și instituțiile financiare. În mod normal, procedurile SAL sunt atât gratuite (sau au un cost 
redus) pentru consumatori, cât și mai rapide decât procedurile judiciare. Organismele SAL 
menționate anterior au fost conectate la o rețea extinsă SEE, numită FIN-NET, prin 
intermediul căreia ei acordă asistență consumatorilor care depun reclamații financiare 
transfrontaliere. Un număr de organisme SAL care sunt membre FIN-NET a  raportat 
Comisiei că încearcă să găsească soluții pentru a se ocupa în mod eficace de numărul mare de 
reclamații identice sau foarte asemănătoare determinate de criză. 

Dacă cazurile nu pot fi soluționate prin proceduri SAL, consumatorii pot să își ceară 
drepturile în fața instanțelor naționale. În multe state membre, organizațiile de consumatori (în 
Germania: Verbraucherzentralen) le oferă acestora asistență organizațională și juridică în 
vederea inițierii acțiunilor în justiție. În plus, numeroase state membre oferă asistență juridică, 
inclusiv prin intermediul unor fonduri care acoperă costul acțiunilor în justiție.

În plus, Comisia a lucrat la elaborarea  căi de recurs despăgubirilor colective ale 
consumatorilor, pentru a răspunde situațiilor în care mai mulți consumatori sunt prejudiciați 
de aceeași practică a unui comerciant. Studii recente realizate în acest domeniu demonstrează 
că cele mai multe cazuri de acțiune în masă apar în domeniul serviciilor financiare și nu sunt 
rezolvate într-o manieră satisfăcătoare pentru consumatori. Aceste constatări corespund 
faptului că, deseori în cazul unei crize financiare, mai mulți clienți ai aceluiași furnizor de 
servicii financiare au fost prejudiciați. În noiembrie 2008, Comisia a publicat o Carte verde 
privind despăgubirile colective pentru consumatori, în care sunt prezentate mai multe opțiuni 
posibile de politică destinate abordării problemei cererilor colective și care invită părțile 
interesate să își exprime punctele de vedere privind opțiunile respective. O audiere publică 
organizată de Comisie în mai 2009 a reunit aproximativ 300 de părți interesate care au 
discutat punctele cheie ale despăgubirii colective. Consultarea publică a stabilit clar că 
finanțarea cererilor colective este o problemă esențială pentru consumatorii care solicită 
despăgubiri. Acest aspect va trebui să fie abordat în cadrul acțiunilor viitoare ale Comisiei. Cu
toate acestea, în prezent este prea devreme pentru a trage concluzii, așa cum solicită 
petiționarul.

Furnizarea de servicii de investiții clienților (inclusiv sfaturi privind investițiile) este 
reglementată de dispozițiile comunitare ale Directivei 2004/39/CE1 privind piețele 
instrumentelor financiare și de măsurile de punere în aplicare ale acesteia, intrate în vigoare în 
noiembrie 2007. Dispozițiile PIF privind protecția investitorilor în funcție de fiecare client nu 
erau active în perioada în care s-au întâmplat majoritatea vânzărilor presupuse la care se face 
referire. Cu toate acestea, PIF va contribui la prevenirea distribuirii necontrolate a activelor 
riscante în viitor. Cu toate acestea, în contextul revizuirii PIF programate pentru 2010, 
                                               
1 JO L 145, 30.4.2004, p. 1–44.
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Comisia va lua în considerare necesitatea de a consolida și mai mult normele de activitate
pentru bănci/societăți de investiții, în special în ceea ce privește clienții obișnuiți, luând în 
considerare experiența acumulată pe parcursul crizei financiare. 

În Comunicarea sa din martie [Comunicare către Consiliul European de primăvară„
Stimularea redresării economice europene” COM(2009)114], Comisia a propus mai multe
măsuri pentru consolidarea protecției investitorilor. Acestea includ întărirea sistemelor de 
garantare existente (în sectorul bancar, cel al garanțiilor și cel al asigurărilor) și sporirea 
garanțiilor și a obligațiilor pe care instituțiile financiare trebuie să le respecte la 
comercializarea sau vânzarea pachetelor de produse de investiții către clienții obișnuiți. 

Concluzii

Comisia consideră că mecanismele pe care consumatorii le pot utiliza pentru înaintarea 
reclamațiilor cauzate de criză există deja, deși mijloacele pentru despăgubiri aflate la 
dispoziția consumatorilor pentru cererile în masă ar putea fi îmbunătățite. Mai mult, MIFID a 
consolidat în mod considerabil protecția investitorilor cu privire la vânzarea de instrumente 
financiare clienților obișnuiți. Prin prisma experienței acumulate pe parcursul crizei 
financiare, Comisia va consolida și mai mult normele de protecție a investitorilor. 


