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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1141/2009, внесена от A.K., с полско гражданство, относно 
неприлагането от страна на полските органи на Директива 97/9/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че полските органи не са приложили правилно гореспоменатата 
директива в полското законодателство и в тази връзка той посочва конкретно член 13 
от директивата, който гласи, че „държавите-членки осигуряват, че правото на 
обезщетение на инвеститора може да бъде предмет на иск, предявен от инвеститора 
срещу схемата за обезщетение“. Вносителят отбелязва, че това обстоятелство е имало 
сериозни последствия за онези полски инвеститори, които са станали жертва на 
банкрутиралите дружества „WGI DM“ и „WGI Consulting“. Поради това, вносителят 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира спазването от 
отговорните полски органи на тази част от приложимото законодателство на ЕС, както 
и че засегнатите инвеститори ще получат компенсации, пропорционални на загубите 
им.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителят на петицията формулира следните жалби:
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- той счита, че член 13 от Директива 97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите (ДСОИ) не е транспониран, тъй като в Полша не съществува право да се 
обжалва решение на схемата на обезщетение пред специален съд;

- той твърди, че е нарушен член 12 от ДСОИ, тъй като схемата за обезщетение има 
приоритет пред инвеститорите в производството по несъстоятелност;

- той счита, че е нарушен член 9 от ДСОИ поради продължителността на работата, 
предприета от синдика. Според вносителя това забавяне представлява нарушение и на 
член 47 от Хартата на основните права на ЕС и членове 2 и 4 от ДСОИ;

- той твърди, че са нарушени членове 9 и 10 от ДСОИ, тъй като въпросното 
инвестиционно дружество, „WGI DM“, не е предоставила на инвеститорите 
съответната информация.

На 10 декември 2007 г .  вносителят се свърза с Комисията след обявяването в 
несъстоятелност на инвестиционното дружество „WGI Dom Maklerski SA“, на която 
той е клиент. Той се оплаква, че полската схема за обезщетение на инвеститорите не е 
осигурила покритието, изисквано от Директива 97/9/ЕО относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите (ДСОИ). Комисията откри преписка за нарушение.

Комисията получи няколко жалби по същия въпрос. На 23 януари 2008 г. Комисията 
изпрати писмо на полското постоянно представителство с искане за повече 
информация по този въпрос. След отговора на полските органи от 3 март 2008 г. и 
допълнителните контакти с полските органи Комисията взе решение да прекрати 
преписката за нарушение и информира за това жалбоподателя с писмо от 30 април 2008 
г.

Вносителят/жалбоподателят изпрати допълнителна информация на Комисията на 30 
май 2008 г. Поради липса на нова информация обаче Комисията потвърди на 26 юни 
2008 г. прекратяването на преписката за нарушение и информира жалбоподателя с 
писмо от 3 септември 2008 г.

След това последва размяна на писма с жалбоподателя. С писмо от 10 септември 2008 
г. жалбоподателят поиска достъп до документите, свързани с неговата преписка. На 8 
октомври 2008 г. той получи отговор. На последващите му писма от 15 октомври 2008 
г. и 11 декември 2008 г. Комисията отговори съответно с писма от 12 ноември 2008 г. и 
2 февруари 2009 г. Писмото от 2 февруари 2009 г. информира жалбоподателя за 
решението на Комисията да прекрати кореспонденцията по същия въпрос съгласно 
раздел 4 от кодекса за добро поведение на администрацията, приет на 13 септември 
2000 г. и публикуван в ОВ L 267 от 20.10.2000 г.1. В това писмо Комисията специално 
се позовава на една от темите, на която жалбоподателят обръща внимание, а именно 
прилагането на член 13, който изисква от държавите-членки да осигуряват, че правото 
на обезщетение на инвеститора може да бъде предмет на иск, предявен от инвеститора 
срещу схемата за обезщетение. Комисията обясни, че „член 13 от ДСОИ е 
транспониран от член 140, параграф 7 от закона за търговия с финансови инструменти 
от 29 юли 2005 г. Освен това жалби винаги могат да бъдат отправяни към компетентния 
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm
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орган и в съдилищата могат да бъдат завеждани искове.“

След ново писмо от жалбоподателя от 28 юли 2009 г. Комисията изпрати второ писмо 
на 19 октомври 2009 г., с което обяснява, че счита въпроса за приключен.  На 23 
октомври 2009 г. беше получен отговор от жалбоподателя на това писмо.

След петицията, адресирана до Европейския парламент от жалбоподателя на 6 август 
2009 г., Комисията изпрати ново писмо до полското постоянно представителство на 23 
декември 2009 г. с конкретен въпрос относно член 13 от ДСОИ. Отговорът беше 
получен на 10 февруари 2010 г. В този отговор полските органи обясняват, че 
съществуват правни средства за обжалване на разположение на инвеститорите както по 
време на производство по несъстоятелност, така и посредством граждански искове. По 
отношение на производството по несъстоятелност тези средства са предвидени в член 
256, параграф 1 от закона за несъстоятелността, който позволява на инвеститорите да 
предявяват искове пред съдията по делото за несъстоятелност. По отношение на 
гражданските искове полските органи информираха Комисията, че съществуват 
средства за обжалване на разположение както на инвеститори, чието име не е 
споменато в регистъра на инвеститорите, така и на инвеститори, които не са 
удовлетворени от размера на обезщетението.

Относно предполагаемото нетранспониране на член 13 от ДСОИ

Комисията не констатира доказателства за неправилно прилагане от страна на Полша 
на член 13 от ДСОИ. Тя вече информира жалбоподателя с писмо от 2 февруари 2009 г., 
че член 13 от ДСОИ е транспониран в Полша посредством член 140, параграф 7 от 
закона за търговия с финансови инструменти от 29 юли 2005 г., който продължава да е 
в сила в Полша. Тази оценка на Комисията беше потвърдена по време на неформална 
дискусия с полските органи, както и в писмена форма в официалния отговор на 
министерството на финансите от 10 февруари 2010 г. В това писмо от 10 февруари 2010 
г. полските органи обясняват, че възможностите за обжалване са двустранни. От една 
страна, те съществуват въз основа на производството по несъстоятелност пред съдията 
по делото за несъстоятелност съгласно член 252, параграф 1 от полския закон за 
несъстоятелността. От друга страна, те съществуват чрез граждански искове съгласно 
член 140, параграфи 6 и 7 от закона за търговия с финансови инструменти от 29 юли 
2005 г.

Жалбоподателят се позовава на съдебно решение от 26 февруари 2008 г., което не се 
отнася пряко за него и трябва да му бъде направена цялостна оценка на база на 
наличните факти. Това решение се отнася за производство по несъстоятелност и не  
пречи на възможността за завеждане на граждански иск от инвеститор, който не е 
споменат в регистъра, създаден от синдика, или който не е доволен от размера на 
даденото обезщетение. Освен това трябва да се отбележи, че в петицията си до 
Европейския парламент вносителят мълчаливо приема съществуването на гражданско 
средство за защита. В действителност той твърди, че „е невъзможно жалба срещу 
[схемата за обезщетение] KDPW в обикновен съд да е същото като иск срещу схема за 
обезщетение по смисъла на член 13 от Директива 97/9/ЕО“. Комисията не е съгласна с 
това твърдение, тъй като член 13 от ДСОИ е много обща разпоредба, която изисква 
съществуването на възможност за обжалване от страна на инвеститора срещу схемата 
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за обезщетение. Като такава, обратно на това, което жалбоподателят твърди в 
петицията, член 13 от ДСОИ дава право на държавите-членки да изберат начина за 
извършване на обжалването съгласно националните процедури за несъстоятелност и 
съдебни такива.

Относно предполагаемото неправилно транспониране на член 12 от ДСОИ

Както беше съобщено на жалбоподателя с писмо от 8 октомври 2008 г., член 12 от 
Директива 97/9/ЕО създава право схемите за обезщетение да встъпват в правата на 
инвеститорите в производството по несъстоятелност. Той обаче не се намесва в 
организацията на производството по несъстоятелност, която е право на държавите-
членки (съображение 8 от Директива 1997/9/ЕО). Въпросът за приоритета при 
обезщетение по време на процедура по несъстоятелност е въпрос, който попада в 
обхвата на националното законодателство.  

Относно предполагаемото неправилно транспониране на член 9 от ДСОИ

Член 9, параграф 1 от ДСОИ изисква инвеститорите да бъдат обезщетени „във 
възможно най-кратък срок“ и във всеки случай не по-късно от три месеца от 
установяването на правото и размера на вземането (член 9, параграф 2 от ДСОИ). Тази 
разпоредба обаче не налага забавяне за установяването на тази информация от синдика.
Този въпрос е оставен на националното производство по несъстоятелност.  

Относно предполагаемото нарушение на членове 2 и 4 от ДСОИ, както и на член 47 от 
Хартата на основните права на ЕС като непряк ефект от забавянето на обезщетението, 
вносителят на петицията не представя никакви правни доказателства за подобно 
нарушение.

Относно предполагаемото нарушение на членове 9 и 10 от ДСОИ

Конкретното прилагане за даден случай на разпоредбите, които транспонират членове 9 
и 10 от ДСОИ и изискват предоставяне на определена информация на клиента, е от 
компетентността на националните надзорни органи и на националните съдилища.  

Заключение

Въз основа на петицията не може да бъде установено доказателство за неправилно 
транспониране или последователна лоша практика в Полша във връзка с ДСОИ.

Освен това през февруари 2009 г. Комисията започна консултации относно преглед на 
ДСОИ. Въз основа на резултатите от тези консултации прегледът вероятно ще обърне 
внимание на въпросите, свързани със забавянето на обезщетенията.


