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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A. K., lengyel állampolgár által benyújtott 1141/2009. számú petíció a lengyel 
hatóságok részéről a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a lengyel hatóságok visszaéléseket követtek el a fenti irányelv 
lengyel jogba való átültetése során, és konkrétan az irányelv 13. cikkére hivatkozik, amely 
szerint „a tagállamok biztosítják, hogy a befektető a kártalanításhoz való jogát peres eljárás 
útján érvényesíthesse a kártalanítási rendszerrel szemben”. A petíció benyújtója rámutat, hogy 
ez a körülmény súlyos következményekkel járt a lengyel befektetők számára, akik a csődbe 
jutott WGI DM és WGI Consulting társaság áldozatává váltak. A petíció benyújtója 
következésképpen az Európai Parlament közbeavatkozását kéri annak biztosítása érdekében, 
hogy az illetékes lengyel hatóságok tartsák be a területen érvényben lévő uniós 
jogszabályokat, és a kárt szenvedett befektetők kapjanak a veszteségükkel arányos kártérítést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója a következő panaszokat fogalmazza meg:
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- úgy véli, hogy a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 1997/9/EK (ICSD) irányelv 13. 
cikkét nem ültették át, mert Lengyelországban nincs rá lehetőség, hogy külön bíróságnál 
fellebbezzék meg a kártalanítási rendszer döntését;  

- kifejti, hogy az ICSD irányelv 12. cikkét megsértik, mert a fizetőképtelenségi eljárásban a 
kártalanítási rendszer élvez előnyt a befektetőkkel szemben. 

- úgy véli, hogy a vagyonkezelő munkájának időtartama miatt sérült az ICSD irányelv 9. 
cikke. A petíció benyújtója szerint ez a késedelem sérti az EU alapjogi chartájának 47. cikkét, 
tovább az ICSD irányelv 2. és 4. cikkét is. 

- kifejti, hogy az ICSD irányelv 9. és 10. cikke oly módon sérült, hogy a befektetési vállalat, a 
WGI DM, nem látta el megfelelő információval a befektetőket. 

A petíció benyújtója 2007. december 10-én, a WGI Dom Maklerski SA vállalat 
fizetésképtelenné válása után, amelynek ő az ügyfele volt, a Bizottsághoz fordult. Panaszt tett 
amiatt, hogy a lengyel befektetőkártalanítási rendszer nem biztosította a befektetőkártalanítási 
rendszerről szóló 1997/9/EK (ICSD) irányelv által garantált fedezetet.  A Bizottság jogsértési 
esetként kezdett foglalkozni az üggyel. 

Ugyanezzel kapcsolatban számos további panasz érkezett a Bizottsághoz. 2008. január 23-án 
a Bizottság levélben fordult a Lengyel Állandó Képviselethez, hogy további információt 
kérjen az ügyről.  A lengyel hatóságok 2008. március 3-i válaszát és a velük folytatott további 
kommunikációt követően a Bizottság a jogsértési eljárás lezárásáról döntött, amiről a 
panaszost 2008. április 30-án levélben értesítette. 

A petíció benyújtója/panaszos 2008. május 30-án kiegészítő információt küldött a 
Bizottságnak. A Bizottság azonban, újabb részletek híján, 2008. június 26-án megerősítette a 
jogsértési eljárás lezárásáról szóló határozatát, amiről 2008. szeptember 3-i levelében 
értesítette a panaszost.  

Ezután számos levélváltás következett a panaszossal.  2008. szeptember 10-én kelt levelében 
a panaszos betekintést kért az ügyével kapcsolatos iratokba.  Erre 2008. október 8-án kapott 
választ. Következő, 2008. október 15-i és december 11-i leveleire a Bizottság 2008. november 
12-én, illetve 2009. február 2-án kelt levelében válaszolt.  A 2009. február 2-án kelt levélben a 
Bizottság azon döntéséről tájékoztatták a panaszost, hogy a 2000. szeptember 13-án 
elfogadott és a Hivatalos Lap 2000.10.20-i L. 267. számában közzétett helyes hivatali 
magatartás kódexének1 4. szakasza értelmében befejezik az ezzel az üggyel kapcsolatos 
levelezést.   Ebben a levelében a Bizottság kifejezetten a panaszos által említett témák 
egyikére utalt, nevezetesen a 13. cikk végrehajtására, amely cikk annak biztosítását írja elő a 
tagállamoknak, hogy a befektetők kártérítés iránti igényüket peres úton érvényesíthessék a 
kártalanítási rendszerrel szemben.  A Bizottság kifejtette, hogy „az ICSD irányelv 13. cikkét a 
2005. július 29-i, a pénzügyi eszközökkel végzett műveletekről szóló törvény 140. cikkének 
7.  ülteti át. Továbbá a panaszokat mindig el lehet juttatni az illetékes hatóságokhoz, valamint 
peres eljárást lehet indítani a bíróságoknál.”   

A panaszos újabb, 2009. július 28-i levelét követően a Bizottság 2009. október 19-i levelében 
                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
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másodszor is tájékoztatta a panaszost, hogy az ügyet lezártnak tekinti.    2009. október 23-án 
erre a levélre is válasz érkezett a panaszostól. 

Miután a panaszos 2009. augusztus 6-án petícióval fordult az Európai Parlamenthez, a 
Bizottság 2009. december 23-án újabb levelet írt a Lengyel Állandó Képviseletnek, amelyben 
kifejezetten az ICSD irányelv 13. cikkéről kért tájékoztatást. 2010. február 10-én kapott 
választ. Ebben a lengyel hatóságok kifejtik, hogy fellebbezéssel jogorvoslatot nyerhetnek a 
befektetők mind csődeljárás, mind polgári jogi eljárás keretében. Csődeljárás esetén a 
jogorvoslat a csődeljárási törvény 256. cikkének (1) bekezdése alapján nyerhető, amely 
lehetővé teszi a befektetők számára, hogy bírói megbízott elé vigyék az ügyet.  A polgári jogi 
igények benyújtásával kapcsolatban a lengyel hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, 
hogy a befektetői nyilvántartásban nem szereplő befektetők, valamint a kártérítés összegével 
elégedetlen befektetők egyaránt élhetnek ezzel a jogorvoslati formával.  

Az ICSD irányelv 13. cikke átültetésének állítólagos hiányáról

A Bizottság nem találta bizonyítottnak, hogy Lengyelország nem a megfelelő módon hajtotta 
volna végre az ICSD irányelv 13. cikkét.  A panaszost már 2009. február 2-i levelükben is 
tájékoztatták arról, hogy az ICSD irányelv 13. cikkét a 2005. július 29-i, a pénzügyi 
eszközökkel végzett műveletekről szóló lengyel törvény 140. cikkének 7.  ülteti át, amely 
továbbra is hatályban van Lengyelországban.  A Bizottság ezen értékelését a lengyel 
hatóságokkal folytatott informális megbeszélések is megerősítették, csakúgy, mint a 
Pénzügyminisztérium 2010. február 10-én kelt hivatalos válasza. Ebben a 2010. február 10-i 
levélben a lengyel hatóságok kifejtik, hogy kétféle fellebbezési mód létezik.     Egyrészt a 
lengyel csődtörvény 252. cikkének (1) bekezdése értelmében a csődeljárás alapján a bírói 
megbízottnál lehet fellebbezni.  Másrészt, a 2005. július 29-i, a pénzügyi eszközökkel végzett 
műveletekről szóló törvény 140. cikkének 6. és 7.  alapján polgári jogi úton is lehetőség nyílik 
a fellebbezésre.

A sértett egy olyan 2008. február 26-i bírósági ítéletre utal, amely nem érinti őt közvetlenül, 
és amelyet a rendelkezésre álló tények birtokában teljes egészében kell értékelni. Ez az ítélet a 
csődeljárásra vonatkozik, és nem akadályozza meg, hogy polgári peres eljárást indítson egy 
olyan befektető, aki vagy nem szerepel a fizetésképtelenséggel kapcsolatban eljáró ügyintéző 
által létrehozott nyilvántartásban, vagy elégedetlen a megítélt kártérítés összegével.  Továbbá 
meg kell említeni, hogy az Európai Parlamenthez benyújtott petíciójában a petíció benyújtója 
hallgatólagosan elismeri a polgári jogorvoslat lehetőségének létét.  Valójában akként érvel, 
hogy „lehetetlen, hogy egy, a KDPW [a kártalanítási rendszer] ellen a rendes bírósághoz 
benyújtott panasz ugyanolyan legyen, mint a kártalanítási rendszer ellen az 1997/9/EK 
irányelv 13. cikke értelmében benyújtott kereset.”  A Bizottság nem ért egyet a fenti 
érveléssel, mert az ICSD irányelv 13. cikke rendkívül általános rendelkezés, amely azon 
lehetőség biztosítását írja elő, hogy a befektető fellebbezhessen a kártalanítási rendszer ellen.  
A panaszos petíciójában állítottakkal ellentétben, az ICSD irányelv 13. cikke meghagyja a 
tagállamok azon jogát, hogy a nemzeti fizetésképtelenségi és igazságügyi eljárások szerint 
saját maguk válasszák meg a fellebbezés benyújtásának lehetséges módját. 

Az ICSD irányelv 12. cikkének állítólagos helytelen átültetéséről
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Amint arról a 2008. október 8-án kelt levélben a panaszost is tájékoztatták, az 1997/9/EK 
irányelv 12. cikke rendelkezik a fizetésképtelenségi eljárás során a kártalanítási rendszerrel 
kapcsolatban alkalmazandó engedményezési jogokról.  Ez azonban nem ütközik a 
fizetésképtelenségi eljárás lebonyolításával, amely továbbra is a tagállamok felelősségi körébe 
tartozik (az 1997/9/EK irányelv (8) preambulumbekezdése).  Egy fizetésképtelenségi eljárás 
során a kártalanítások sorrendjének megállapítását a nemzeti jog szabályozza.   

Az ICSD irányelv 9. cikkének állítólagos helytelen átültetéséről

Az ICSD irányelv 9. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a befektetőket „a lehető 
leghamarabb”, de minden esetben a jogosultság létrejötte és az igény összegének 
megállapítása után három hónapon belül ki kell fizetni.  Ez a rendelkezés azonban nem 
foglalkozik azzal a helyzettel, amikor a fizetésképtelenséggel kapcsolatban eljáró ügyintéző 
késik ezen adatok megállapításával.  Ezt a kérdést a nemzeti fizetésképtelenségi eljárás 
keretében kell rendezni.  

Ami az ICSD irányelv 2. és 4. cikkének, valamint az EU alapjogi chartája 47. cikkének a 
késedelmes kártalanítás közvetett hatása általi állítólagos megsértését illeti, az effajta 
jogsértésre a petíció benyújtója semmilyen jogi bizonyítékot nem szolgáltat.  

Az ICSD irányelv 9. és 10. cikkének állítólagos megsértéséről

Az ICSD irányelv 9. és 10. cikkét átültető rendelkezéseknek egy specifikus esetre való 
konkrét alkalmazása és annak megkövetelése, hogy bizonyos információkat az ügyfél 
rendelkezésre kell bocsátani, a nemzeti felügyelő hatóságok és a nemzeti bíróságok 
hatáskörébe tartozik.  

Következtetések

A petíció alapján nincs rá bizonyíték, hogy helytelenül ültették volna át az ICSD irányelvet, 
és azzal kapcsolatban semmilyen következetesen helytelen lengyelországi gyakorlatot sem 
lehet megállapítani.  

Továbbá a Bizottság az ICSD irányelv felülvizsgálatára vonatkozólag 2009 februárjában 
egyeztetést kezdeményezett. Ennek eredményei alapján a felülvizsgálat valószínűleg 
foglalkozni fog a késedelmes kártalanításokhoz kapcsolódó kérdésekkel. 


