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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1141/2009, του A.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πλημμελή
εφαρμογή εκ μέρους των πολωνικών αρχών της οδηγίας 97/9/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα 
αποζημιώσεως των επενδυτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι πολωνικές αρχές δεν προέβησαν σε ορθή μεταφορά της 
ανωτέρω οδηγίας στην πολωνική νομοθεσία, και παραπέμπει εν προκειμένω στο άρθρο 13 
αυτής, όπου ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε ο επενδυτής να έχει τη δυνατότητα 
να ασκεί το δικαίωμα αποζημίωσής του στρεφόμενος κατά του συστήματος αποζημίωσης». Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή είχε σοβαρές συνέπειες για τους πολωνούς 
επενδυτές που υπήρξαν θύματα των εταιρειών WGI DM και WGI Consulting οι οποίες 
κήρυξαν πτώχευση. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει ώστε να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες πολωνικές αρχές τηρούν την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ και ότι οι θιγόμενοι επενδυτές θα λάβουν εύλογη αποζημίωση για τη ζημία 
που υπέστησαν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων διατυπώνει τις ακόλουθες καταγγελίες:



PE441.329v01-00 2/5 CM\816739EL.doc

EL

- θεωρεί ότι το άρθρο 13 της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών 
1997/9/EΚ (ΣΑΕ) δεν μεταφέρθηκε επειδή δεν υφίσταται στην Πολωνία το δικαίωμα 
προσφυγής κατά της απόφασης του συστήματος αποζημιώσεως σε ειδικό δικαστήριο·

- ισχυρίζεται ότι το άρθρο 12 της οδηγίας ΣΑΕ παραβιάστηκε επειδή το σύστημα 
αποζημιώσεως έχει προτεραιότητα έναντι των επενδυτών κατά τη διαδικασία 
αφερεγγυότητας.

- πιστεύει ότι το άρθρο 9 της οδηγίας ΣΑΕ παραβιάστηκε εξαιτίας της διάρκειας της εργασίας 
που ανέλαβε ο σύνδικος. Η εν λόγω καθυστέρηση παραβιάζει επίσης, σύμφωνα με τον
αναφέροντα, το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα άρθρα 2 και 4 
της οδηγίας ΣΑΕ.

- ισχυρίζεται ότι τα άρθρα 9 και 10 της ΣΑΕ παραβιάστηκαν επειδή η προκείμενη επενδυτική 
εταιρεία, WGI DM, δεν παρέσχε στους επενδυτές τις σχετικές πληροφορίες.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2007, ο αναφέρων επικοινώνησε με την Επιτροπή μετά την 
αφερεγγυότητα της επενδυτικής εταιρείας WGI Dom Maklerski SA της οποίας ήταν πελάτης.
Κατήγγειλε την αδυναμία του πολωνικού συστήματος αποζημιώσεως επενδυτών να 
διασφαλίσει την κάλυψη που προβλέπεται από την οδηγία σχετικά με τα συστήματα 
αποζημιώσεως των επενδυτών 1997/9/EΚ (ΣΑΕ).  Η Επιτροπή άνοιξε φάκελο διαδικασίας 
επί παραβάσει.

Η Επιτροπή έλαβε αρκετές καταγγελίες επί του θέματος αυτού. Στις 23 Ιανουαρίου 2008, η 
Επιτροπή απέστειλε επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας για να ζητήσει 
περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος. Μετά την απάντηση των πολωνικών αρχών στις 
3 Μαρτίου 2008 και κατόπιν περαιτέρω επαφών με τις πολωνικές αρχές, η Επιτροπή 
αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει και ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα 
επ’ αυτού με επιστολή της 30ής Απριλίου 2008.

Ο αναφέρων/καταγγέλλων απέστειλε στην Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες στις 30 
Μαΐου 2008. Ωστόσο, λόγω έλλειψης νέων στοιχείων, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την 
περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει στις 26 Ιουνίου 2008 και ενημέρωσε τον 
καταγγέλλοντα με επιστολή στις 3 Σεπτεμβρίου 2008.

Ακολούθησαν έπειτα αρκετές ανταλλαγές αλληλογραφίας με τον καταγγέλλοντα. Με 
επιστολή της 10ης Σεπτεμβρίου 2008, ο καταγγέλλων ζήτησε πρόσβαση στα έγγραφα που 
σχετίζονται με τον φάκελό του. Έλαβε απάντηση στις 8 Οκτωβρίου 2008. Στις επόμενες 
επιστολές του της 15ης Οκτωβρίου 2008 και της 11ης Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή 
απάντησε με επιστολές της 12ης Νοεμβρίου 2008 και της 2ας Φεβρουαρίου 2009 αντίστοιχα.
Με την επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 2009, ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για την απόφαση 
της Επιτροπής να διακόψει την αλληλογραφία για το ίδιο θέμα σύμφωνα με την ενότητα 4 
του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς που εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2000 και 
δημοσιεύθηκε στην ΕΕ CE L 267 της 20.10.20001. Σε αυτήν την επιστολή, η Επιτροπή 
αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα από τα θέματα που θίγονταν από τον καταγγέλλοντα, 
δηλαδή την εφαρμογή του άρθρου 13 που απαιτεί τα κράτη μέλη να φροντίζουν ώστε ο 
επενδυτής να έχει τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αποζημίωσής του στρεφόμενος κατά 
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_el.htm
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του συστήματος αποζημίωσης. Η Επιτροπή εξήγησε ότι «το άρθρο 13 της οδηγίας ΣΑΕ 
μεταφέρθηκε με το άρθρο 140, παράγραφος 7, του νόμου περί εμπορίας χρηματοοικονομικών 
μέσων της 29ης Ιουλίου 2005. Επιπλέον, οι καταγγελίες μπορούν πάντα να απευθύνονται 
στην αρμόδια αρχή και μπορούν να κινηθούν διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.»

Κατόπιν νέας επιστολής του καταγγέλλοντος στις 28 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή απέστειλε 
δεύτερη επιστολή στις 19 Οκτωβρίου 2009 εξηγώντας ότι θεωρεί πως το θέμα έχει κλείσει.  
Απάντηση στην εν λόγω επιστολή ελήφθη από τον καταγγέλλοντα στις 23 Οκτωβρίου 2009.

Κατόπιν της αναφοράς που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον 
καταγγέλλοντα στις 6 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή απέστειλε νέα επιστολή στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Πολωνίας στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ζητώντας πληροφορίες 
συγκεκριμένα για το άρθρο 13 της οδηγίας ΣΑΕ. Η απάντηση ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 
2010. Στην απάντηση αυτήν, οι πολωνικές αρχές εξηγούν ότι τα νομικά μέσα για την 
προσφυγή είναι διαθέσιμα στους επενδυτές τόσο σε διαδικασίες πτώχευσης όσο και μέσω 
αστικών αγωγών. Σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης, υπάρχουν διαθέσιμα μέσα 
αποκατάστασης βάσει του άρθρου 256, παράγραφος 1, του νόμου περί πτώχευσης που 
επιτρέπει στους επενδυτές να εγείρουν αξιώσεις ενώπιον του δικαστή-επιτρόπου. Σχετικά με 
την αστική αγωγή, οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι  υφίστανται διαθέσιμα 
μέσα τόσο για τους επενδυτές των οποίων το όνομα δεν αναφέρεται στο μητρώο επενδυτών 
όσο και για τους επενδυτές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το ποσό της αποζημίωσης.

Σχετικά με την υποτιθέμενη μη μεταφορά του άρθρου 13 της οδηγίας ΣΑΕ

Η Επιτροπή δεν έχει βρει αποδείξεις ακατάλληλης εφαρμογής του άρθρου 13 της οδηγίας 
ΣΑΕ από την πλευρά της Πολωνίας. Ενημέρωσε ήδη τον καταγγέλλοντα με επιστολή της 2ας 
Φεβρουαρίου 2009 ότι το άρθρο 13 της οδηγίας ΣΑΕ έχει μεταφερθεί στην Πολωνία με το 
άρθρο 140, παράγραφος 7, του νόμου περί εμπορίας χρηματοοικονομικών μέσων της 29ης 
Ιουλίου 2005, ο οποίος συνεχίζει να είναι εν ισχύι στην Πολωνία. Αυτή η αξιολόγηση από 
την Επιτροπή επιβεβαιώθηκε σε ανεπίσημη συζήτηση με τις πολωνικές αρχές και επίσης 
επιβεβαιώθηκε γραπτώς στην επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 
Φεβρουαρίου 2010. Στην εν λόγω επιστολή της 10ης Φεβρουαρίου 2010, οι πολωνικές αρχές 
εξηγούν ότι οι δυνατότητες προσφυγής έχουν δύο πτυχές. Αφενός υφίσταται η δυνατότητα 
προσφυγής βάσει των διαδικασιών πτώχευσης ενώπιον του δικαστή-επιτρόπου βάσει του 
άρθρου 252, παράγραφος 1, του πολωνικού νόμου περί πτώχευσης. Αφετέρου υφίσταται η 
δυνατότητα προσφυγής μέσω αστικών αγωγών βάσει του άρθρου 140, παράγραφος 6, και του 
άρθρου 140, παράγραφος 7, του νόμου περί εμπορίας χρηματοοικονομικών μέσων της 29ης 
Ιουλίου 2005.

Ο καταγγέλλων παραπέμπει σε δικαστική απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2008 η οποία δεν 
τον αφορούσε άμεσα και πρέπει να αξιολογηθεί στο σύνολό της βάσει των συγκεκριμένων 
περιστατικών. Αυτή η απόφαση αναφέρεται στις διαδικασίες πτώχευσης και δεν θέτει 
φραγμούς στη δυνατότητα να ασκήσει αστική αγωγή επενδυτής ο οποίος είτε δεν αναφέρεται 
στο μητρώο που έχει καταρτισθεί από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας είτε δεν είναι 
ικανοποιημένος με το ποσό της αποζημίωσης που του χορηγήθηκε. Επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι στην αναφορά του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αναφέρων παραδέχεται 
εμμέσως την ύπαρξη αστικού μέσου αποκατάστασης. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι «είναι 
αδύνατο μια καταγγελία κατά του KDPW [του συστήματος αποζημιώσεως] ενώπιον τακτικού 
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δικαστηρίου να είναι ίδια με αγωγή κατά του συστήματος αποζημιώσεως κατά την έννοια του 
άρθρου 13 της οδηγίας 97/9/EΚ.» Η Επιτροπή δεν συμφωνεί με το εν λόγω επιχείρημα 
εφόσον το άρθρο 13 της οδηγίας ΣΑΕ είναι μια πολύ γενική διάταξη που απαιτεί την ύπαρξη 
της δυνατότητας προσφυγής από τον επενδυτή κατά του συστήματος αποζημιώσεως.
Καθαυτό, αντίθετα με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο καταγγέλλων στην αναφορά, το 
άρθρο 13 παρέχει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η εν λόγω προσφυγή σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας 
και δικαστικής οδού.

Σχετικά με την υποτιθέμενη μη ορθή μεταφορά του άρθρου 12 της οδηγίας ΣΑΕ

Όπως ενημερώθηκε ο καταγγέλλων με επιστολή της 8ης Οκτωβρίου 2008, το άρθρο 12 της 
οδηγίας 97/9/EΚ θεσπίζει τα δικαιώματα υποκατάστασης του συστήματος αποζημιώσεως στη 
διαδικασία αφερεγγυότητας. Δεν παρεμβαίνει, ωστόσο, στην οργάνωση της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας η οποία επαφίεται στα κράτη μέλη (αιτιολογική σκέψη 8 της οδηγίας 
1997/9/ΕΚ). Το ζήτημα της προτεραιότητας για την εξόφληση κατά τη διάρκεια διαδικασίας 
αφερεγγυότητας είναι ζήτημα που εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο.  

Σχετικά με την υποτιθέμενη μη ορθή μεταφορά του άρθρου 9 της οδηγίας ΣΑΕ

Το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας ΣΑΕ επιβάλλει οι επενδυτές να εξοφλούνται «το 
ταχύτερο δυνατόν» και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών αφότου αποδειχθεί το βάσιμο 
της απαίτησης και προσδιοριστεί το ύψος της (άρθρο 9, παράγραφος 2, της οδηγίας ΣΑΕ). Η 
εν λόγω διάταξη δεν επιβάλλει, ωστόσο, τυχόν καθυστέρηση για την απόδειξη των ανωτέρω 
δεδομένων από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Αυτό το θέμα επαφίεται στην εθνική 
διαδικασία αφερεγγυότητας.  

Σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση των άρθρων 2 και 4 της οδηγίας ΣΑΕ καθώς και του 
άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως έμμεση επίπτωση της 
καθυστέρησης αποζημίωσης, ο αναφέρων δεν προσκόμισε τυχόν νομικές αποδείξεις για μια 
τέτοια παραβίαση.

Σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση των άρθρων 9 και 10 της οδηγίας ΣΑΕ

Η συγκεκριμένη εφαρμογή σε ειδική περίπτωση των διατάξεων που μεταφέρουν τα άρθρα 9 
και 10 της οδηγίας ΣΑΕ και που απαιτούν να παρέχονται ορισμένες πληροφορίες στον 
πελάτη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών εποπτικών αρχών και των εθνικών 
δικαστηρίων.

Συμπεράσματα

Δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν, βάσει της αναφοράς, αποδείξεις εσφαλμένης μεταφοράς ή 
επανειλημμένης κακής διοικητικής πρακτικής στην Πολωνία σε σχέση με την οδηγία ΣΑΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2009 βάσει της 
αξιολόγησης της οδηγίας ΣΑΕ. Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω διαβούλευσης, η 
αξιολόγηση θα επιληφθεί μάλλον θεμάτων που σχετίζονται με την καθυστέρηση 
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αποζημίωσης.


