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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1141/2009 af A.K., polsk statsborger, om de polske myndigheders 
manglende håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om 
investorgarantiordninger

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de polske myndigheder ikke har foretaget en korrekt gennemførelse i 
polsk lovgivning af ovennævnte direktiv, og henviser i den forbindelse navnlig til direktivets 
artikel 13, hvori det hedder, at "medlemsstaterne påser, at investorens ret til garantibeløb 
indebærer, at investoren har klagemulighed mod garantiordningen." Andrageren påpeger, at 
dette forhold har haft alvorlige følger for de polske investorer, der var ofre for de 
konkursramte selskaber WGI DM og WGI Consulting. Andrageren anmoder følgelig Europa-
Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at de ansvarlige polske myndigheder 
respekterer den på området gældende EU-lovgivning, og at de skadelidte investorer får en 
erstatning, der står i rimeligt forhold til deres tab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren fremsætter følgende klager:

- Han mener, at artikel 13 i direktiv 1997/9/EF om investorgarantiordninger ikke er 
gennemført, fordi der i Polen ikke findes nogen mulighed for at klage over 
erstatningsordningen til en særlig retsinstans. 
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- Han hævder, at artikel 12 i direktivet om investorgarantiordninger er blevet overtrådt, fordi 
erstatningsordningen prioriteres højere end investorerne i konkursproceduren. 

- Han mener, at artikel 9 i direktivet om investorgarantiordninger er blevet overtrådt på 
grund af varigheden af kuratorens arbejde. Denne forsinkelse ville ifølge andrageren 
ligeledes overtræde artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og artikel 2 og 
4 i direktivet om investorgarantiordninger. 

- Han hævder, at artikel 9 og 10 i direktivet om investorgarantiordninger er blevet overtrådt, 
fordi det omhandlede investeringsselskab, WGI DM, ikke har givet investorerne de 
fornødne oplysninger.  

Den 10. december 2007 kontaktede andrageren Kommissionen, efter at investeringsselskabet 
VGI Dom Maklerski SA, som han var kunde hos, var gået konkurs. Han klagede over, at den 
polske investorgarantiordning ikke sikrer dækning i henhold til direktivet 1997/9/EF om 
investorgarantiordninger. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure.

Kommissionen har modtaget adskillige klager vedrørende samme spørgsmål. Den 23. 
november 2008 sendte Kommissionen derfor en skrivelse til Polens Faste Repræsentation, 
hvori den anmodede om supplerende oplysninger vedrørende dette spørgsmål. I fortsættelse af 
de polske myndigheders svar af 3. marts 2008 og yderligere kontakt med de polske 
myndigheder besluttede Kommissionen at afslutte overtrædelsesproceduren og oplyste 
klageren herom i en skrivelse af 30. april 2008.

Andrageren/klageren sendte Kommissionen supplerende oplysninger den 30. maj 2008. 
Manglen på nye elementer gjorde dog, at Kommissionen bekræftede sagens afslutning den 26. 
juni 2008 og oplyste klageren herom i en skrivelse af 3. september 2008.

Herefter fulgte adskillige udvekslinger af korrespondance med klageren. I en skrivelse af 10. 
september 2008 anmodede klageren om adgang til dokumenterne vedrørende hans sag. Han 
modtog svar den 8. oktober 2008. Kommissionen svarede på hans efterfølgende breve af 15. 
oktober 2008 og 11. december 2008 med breve af henholdsvis 12. november 2008 og 2. 
februar 2009. I brevet af 2. februar 2009 meddelte Kommissionen klageren, at den havde 
besluttet at stoppe korrespondancen vedrørende samme spørgsmål i henhold til afsnit 4 i 
kodeksen for god forvaltningsskik vedtaget den 13. september 2000 og offentliggjort i EFT L. 
267 af 20.10.20001. Kommissionen henviste i dette brev specifikt til et af de emner, klageren 
har taget op, nemlig gennemførelsen af artikel 13, der kræver, at medlemsstaterne påser, at 
investorens ret til garantibeløb indebærer, at investoren har klagemulighed mod 
garantiordningen. Kommission forklarede, at "artikel 13 i direktivet om 
investorgarantiordninger blev gennemført i artikel 140, § 7, i loven om handel med finansielle 
instrumenter af 29. juli 2005. Klager kan endvidere altid henvises til den kompetente 
myndighed, og søgsmål kan bringes for domstolene."

Efter at have modtaget et nyt brev fra klageren den 28. juli 2009 sendte Kommissionen endnu 
et brev den 19. oktober, hvori den forklarede, at den opfattede sagen som afsluttet. 
Kommissionen modtog et svar på dette brev fra klageren den 23. oktober 2009.

                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm.
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Efter at have modtaget det andragende, som klageren sendte til Europa-Parlamentet den 6. 
august 2009, sendte Kommissionen et nyt brev til den Polens Faste Repræsentation den 23. 
december 2009, hvori den specifikt spørger til artikel 13 i direktivet om 
investorgarantiordninger. Svaret blev modtaget den 10. februar 2010. De polske myndigheder 
forklarer i deres brev, at investorer har adgang til retlige klagemuligheder både i konkurssager 
og via civile søgsmål. Med hensyn til konkursbehandling findes der retsmidler i medfør af 
artikel 256, stk. 1, i konkursloven, der giver investorer mulighed for at klage til 
dommerkommissæren. Hvad angår det civile søgsmål har de polske myndigheder meddelt 
Kommissionen, at der står retsmidler til rådighed både for investorer, hvis navne ikke fremgår 
af listen over investorer, og for investorer, der ikke er tilfredse med størrelsen på 
garantibeløbet.  

Om den påståede manglende gennemførelse af artikel 13 i direktivet om 
investorgarantiordninger

Kommissionen har ikke fundet bevis for en ukorrekt gennemførelse fra Polens side af artikel 
13 i direktivet om investorgarantiordninger. Den oplyste allerede i et brev af 2. februar 2009 
klageren om, at artikel 13 i direktivet om investorgarantiordninger er blevet gennemført i 
Polen ved artikel 140, stk. 7, i loven om handel med finansielle instrumenter af 29. juli 2005, 
som stadig gælder i Polen. Kommissionens vurdering er blevet bekræftet ved en uformel 
drøftelse med de polske myndigheder og blev endvidere bekræftet skriftligt i et formelt svar 
fra finansministeriet af 10. februar 2010. I brevet af 10. februar 2010 forklarede de polske 
myndigheder, at der findes to former for klagemuligheder. På den ene side findes der en 
klagemulighed baseret på konkursbehandling ved dommerkommissæren baseret på artikel 
252, stk. 1, i den polske konkurslov. På den anden side er der mulighed for at klage via et 
civilt søgsmål på grundlag af artikel 140, stk. 6 og 7, i loven om handel med finansielle 
instrumenter af 29. juli 2005.

Sagsøger henviser til en retsafgørelse af 26. februar 2008, som ikke berørte ham direkte, og 
som skal vurderes i sin helhed på grundlag af de tilgængelige fakta. Denne afgørelse henviser 
til konkursbehandlinger og forhindrer ikke, at en investor, der ikke er nævnt på den liste, som 
konkursboets kurator har udarbejdet, eller er utilfreds med størrelsen på det tildelte 
garantibeløb, anlægger et civilt søgsmål. Det skal desuden bemærkes, at andrageren i sit 
andragende til Europa-Parlamentet indirekte accepterer, at der findes en civilretlig
foranstaltning. Han gjorde således gældende, "at det er umuligt, at en klage over 
[garantiordningen] KDPW ved en almindelig domstol er det samme som en klagemulighed 
mod garantiordningen i henhold til artikel 13 i direktiv 97/9/EF." Kommissionen er ikke enig 
i denne påstand, eftersom artikel 13 i direktivet om investorgarantiordninger er en meget 
generel bestemmelse, der kræver, at investoren har mulighed for at klage over 
garantiordningen. Dermed giver artikel 13 i direktivet om investorgarantiordninger i
modsætning til, hvad klageren hævdede i andragendet, medlemsstaterne ret til at vælge, 
hvordan klagen udformes i henhold til de nationale konkursprocedurer og retlige procedurer.

Om den påståede ukorrekte gennemførelse af artikel 12 i direktivet om 
investorgarantiordninger
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Som meddelt klageren i et brev af 8. oktober 2008 omhandler artikel 12 i direktiv 97/9/EF 
garantiordningens indtrædelsesrettigheder i konkursproceduren. Den griber dog ikke ind i, 
hvordan konkursproceduren er organiseret, hvilket er op til medlemsstaterne (betragtning 8 i 
direktivet 1997/9/EF). Spørgsmålet om prioriteringen af dækningen i en konkursprocedure er 
et spørgsmål, der hører under national lovgivning.  

Om den påståede ukorrekte gennemførelse af artikel 9 i direktivet om 
investorgarantiordninger

Artikel 9, stk. 1, i direktivet om investorgarantiordninger fastlægger, at investorer skal have 
dækning "hurtigst muligt" og under alle omstændigheder senest tre måneder efter, at kravets 
berettigelse og størrelse er blevet fastslået (artikel 9, stk. 2, i direktivet om 
investorgarantiordninger). Denne bestemmelse stiller ingen krav om forsinkelse i forhold til 
konkursboets forvalters fastlæggelse af disse data. Dette spørgsmål overlades til den nationale 
konkursprocedure.  

Hvad angår den påståede overtrædelse af artikel 2 og 4 i direktivet om 
investorgarantiordninger samt artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder som en 
indirekte følge af forsinkelsen i fastsættelsen af erstatningen, fremlægger andrageren ikke 
noget retligt bevis for en sådan overtrædelse. 

Om den påståede overtrædelse af artikel 9 og 10 i direktivet om investorgarantiordninger

Den konkrete anvendelse af de bestemmelser, der gennemfører artikel 9 og 10 i direktivet om 
investorgarantiordninger og kræver, at klienten får bestemte oplysninger, henhører under de 
nationale tilsynsmyndigheders og de nationale domstoles kompetence.  

Konklusioner

Der kan på grundlag af andragendet ikke findes bevis for en ukorrekt gennemførelse af eller 
konsekvent dårlig administrativ praksis i forbindelse med direktivet om 
investorgarantiordninger i Polen. 

Hertil kommer, at Kommissionen i februar 2009 har indledt en høring om gennemgangen af 
direktivet om investorgarantiordninger. Baseret på resultaterne af denne høring vil 
gennemgangen sandsynligvis omfatte emner, der er relateret til en forsinkelse i udbetalingen 
af garantibeløbet."


