
CM\816739LT.doc PE441.329v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1141/2009 dėl to, kad Lenkijos valdžios institucijos neužtikrina 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/9/EB dėl investuotojų 
kompensavimo sistemų įgyvendinimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis A. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos valdžios institucijos neteisingai įgyvendino minėtą 
direktyvą Lenkijos teisės aktuose ir, turėdamas tai omenyje, jis konkrečiai nurodo direktyvos 
13 straipsnį, kuriame teigiama, jog „valstybės narės užtikrina, kad investuotojas galėtų 
pareikšti ieškinį kompensavimo sistemai dėl kompensacijos išmokėjimo“. Peticijos pateikėjas 
pažymi, kad ši aplinkybė turėjo sunkių padarinių Lenkijos investuotojams, kurie tapo 
bankrutavusių bendrovių WGI DM ir WGI Consulting aukomis. Taigi, peticijos pateikėjas 
ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad atsakingos Lenkijos valdžios 
institucijos paisytų taikytinų šios srities ES teisės aktų ir kad paveikti investuotojai gautų 
kompensaciją, proporcingą jų nuostoliams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjas suformulavo šiuos skundus:

– jis mano, kad į nacionalinę teisę nebuvo perkeltas Direktyvos 1997/9/EB dėl investuotojų 
kompensavimo sistemų (ICSD) 13 straipsnis, nes Lenkijoje nesuteikiama teisė kreiptis į 
specialų teismą dėl kompensavimo sistemos;  
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– jis tvirtina, kad buvo pažeistas ICSD 12 straipsnis, nes taikant nemokumo procedūrą 
kompensavimo sistemai teikiama pirmenybė investuotojų atžvilgiu. 

– jis mano, kad buvo pažeistas ICSD 9 straipsnis dėl patikėtinio darbo trukmės. Pasak 
peticijos pateikėjo, tokiu delsimu taip pat buvo pažeistas ES pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnis ir ICSD 2 ir 4 straipsniai. 

– jis teigia, kad buvo pažeisti ICSD 9 ir 10 straipsniai, nes aptariama investicinė įmonė WGI 
DM investuotojams nesuteikė atitinkamos informacijos. 

2007 m. gruodžio 10 d., po to, kai investicinė įmonė WGI Dom Maklerski SA, kurios klientu 
peticijos pateikėjas buvo, tapo nemoki, jis kreipėsi į Komisiją. Jis skundėsi dėl to, kad 
Lenkijos investicijų kompensacijų sistema neužtikrinami pagal Direktyvą 1997/9/EB dėl 
investuotojų kompensavimo sistemų įgyvendinimo (ICSD) privalomi dalykai.  Komisija 
pradėjo pažeidimo bylą.

Komisija dėl to paties klausimo gavo keletą skundų. 2008 m. sausio 23 d. Komisija nusiuntė 
raštą Lenkijos nuolatiniam atstovui ir paprašė pateikti daugiau su šiuo klausimu susijusios 
informacijos. Gavusi 2008 m. kovo 3 d. Lenkijos valdžios institucijų atsakymą ir po vėlesnio 
bendravimo su Lenkijos valdžios institucijomis, Komisija nusprendė nutraukti pažeidimo 
procedūrą ir apie tai 2008 m. balandžio 30 d. laišku informavo skundo pateikėją.

Peticijos ir (skundo) pateikėjas 2008 m. gegužės 30 d. pateikė papildomos informacijos. 
Tačiau nenustačiusi naujų požymių, 2008 m. birželio 26 d. Komisija patvirtino pažeidimų 
procedūros nutraukimą ir apie tai 2008 m. rugsėjo 3 d. laišku informavo skundo pateikėją.

Vėliau su skundo pateikėju laiškais buvo apsikeista dar keletą kartą kartų. 2008 m. rugsėjo 
10 d. skundo pateikėjas laišku paprašė pateikti su jo byla susijusius dokumentus. 2008 m. 
spalio 8 d. jis gavo atsakymą. Į skundo pateikėjo vėlesnius 2008 m. spalio 15 d. ir 2008 m. 
gruodžio 11 d. laiškus Komisija atsakė atitinkamai 2008 m. lapkričio 12 d. ir 2009 m. vasario 
2 d. 
2009 m. vasario 2 d. laiške Komisija informavo skundo pateikėją apie savo sprendimą 
nuraukti susirašinėjimą dėl to paties klausimo, remiantis 2000 m. rugsėjo 13 d. patvirtinto ir 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL L 267, 2000 10 20) paskelbto gero 
administravimo elgesio kodekso 4 dalimi.
 Šiame laiške Komisija atkreipė specialų dėmesį į vieną iš skundo pateikėjo nurodytų temų, 
t. y. 13 straipsnio įgyvendinimą, pagal kurį valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
investuotojas galėtų pareikšti ieškinį kompensavimo sistemai dėl kompensacijos išmokėjimo. 
Komisija paaiškino, kad ICSD 13 straipsnis į nacionalinę teisę buvo perkeltas 2005 m. liepos 
29 d. Prekybos finansinėmis priemonėmis įstatymo 140 straipsnio 7 dalimi. Be to, skundų 
pateikėjai visuomet gali kreiptis į kompetentingą instituciją ir gali imtis teisminių veiksmų .

2009 m. liepos 28 d. gavusi naują skundo pateikėjo laišką, Komisija 2009 m. spalio 19 d. 
nusiuntė antrą raštą, kuriame paaiškino, kad ji klausimą laiko baigtu nagrinėti.  2009 m. spalio 
23 d. buvo gautas skundo pateikėjo atsakymas į šį laišką.

                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm.
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Vėliau, kai skundo pateikėjas 2009 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į Europos Parlamentą, 2009 m. 
gruodžio 23 d. Komisija Lenkijos nuolatiniam atstovui nusiuntė naują laišką, kuriame pateikė 
specialius klausimus dėl ICSD 13 straipsnio. Atsakymas buvo gautas 2010 m. vasario 10 d. 
Lenkijos valdžios institucijos paaiškino, kad investuotojai gali naudotis teisinėmis 
priemonėmis teikdami skundus per bankroto procedūrą ir teikdami civilinius ieškinius. Su 
bankroto procedūra susiję teisės gynimo būdai galimi pagal Bankroto įstatymo 256 straipsnio 
1 dalį, pagal kurią investuotojams leidžiama teikti ieškinius teisėjui – įgaliotiniui. Dėl 
civilinio ieškinio Lenkijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad naudotis teisės 
gynimo būdais gali ir į investuotojų registrą neįtraukti investuotojai, ir kompensacijos dydžiu 
nepatenkinti investuotojai. 

Dėl tariamo ICSD 13 straipsnio neperkėlimo  į nacionalinę teisę

Komisija nerado įrodymų, kad Lenkija į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė ICSD 13 
straipsnį. Komisija jau 2009 m. vasario 2 d. laiške informavo skundo pateikėją, kad ICSD 13 
straipsnis į Lenkijos nacionalinę teisę buvo perkeltas 2005 m. liepos 29 d. Prekybos 
finansinėmis priemonėmis įstatymo 140 straipsnio 7 dalimi, kuri Lenkijoje galioja ir toliau. 
Toks Komisijos sprendimas buvo patvirtintas neoficialiose diskusijose su Lenkijos valdžios 
institucijomis ir dar kartą buvo patvirtintas 2010 m. vasario 10 d. oficialiame rašytiniame
Finansų ministro atsakyme. Šiame 2010 m. vasario 10 d. laiške Lenkijos valdžios institucijos 
nurodė, kad yra dvejopa apeliacijos galimybė. Remiantis Lenkijos Bankroto įstatymo 252 
straipsnio 1 dalimi, apeliaciją galima teikti per bankroto procedūrą teisėjui – įgaliotiniui. Be 
to, remiantis 2005 m. liepos 29 d. Prekybos finansinėmis priemonėmis įstatymo 140 
straipsnio 6 dalimi ir 140 straipsnio 7 dalimi, apeliaciją galima teikti kaip civilinį ieškinį.

Ieškovas daro nuorodą į 2008 m. vasario 26 d. teismo sprendimą, kuris nepaveikė jo tiesiogiai 
ir turi būti vertinamas remiantis visais turimais faktais. Šiuo sprendimu nagrinėjamos 
bankroto procedūros ir juo neužkertamas kelias bankroto administratoriaus registre 
nepaminėtam arba suteikta kompensacija nepatenkintam investuotojui teikti civilinį ieškinį. 
Be to, reikia pažymėti, kad savo peticijoje Europos Parlamentui peticijos pateikėjas 
netiesiogiai pripažįsta, kad veikia civilinis teisės gynimo būdas.  Tiesą pasakius, peticijos 
pateikėjas teigė, jog „neįmanoma, kad skundas dėl [kompensavimo sistemos] KDPW 
įprastam teismui yra tolygus Direktyvos 97/9/EB 13 straipsnyje nustatytam veiksmui dėl 
kompensavimo sistemos“. Komisija nepritaria šiam argumentui, nes ICSD 13 straipsnis yra 
labai bendra nuostata, kuria reikalaujama sudaryti galimybę investuotojui pareikšti ieškinį 
kompensavimo sistemai.  Todėl, priešingai nei skundo pateikėjas teigė peticijoje, pagal ICSD 
13 straipsnį valstybėms narėms paliekama teisė pasirinkti tokio ieškinio teikimo būdą pagal 
nacionalines bankroto ir teismines procedūras.

Dėl tariamo neteisingo ICSD 12 straipsnio perkėlimo į nacionalinę teisę

Kaip skundo pateikėjui nurodyta 2008 m. spalio 8 d. rašte, Direktyvos 97/9/EB 12 straipsnyje 
nustatytos kompensavimo sistemos perėmimo teisės nemokumo procedūroje. Tačiau šis 
straipsnis neapima nemokumo procedūros, kurią organizuoti paliekama valstybių narių 
nuožiūrai (Direktyvos 1997/9/EB 8 konstatuojamoji dalis). Kompensacijos išmokėjimo 
pirmenybės nustatymas nemokumo procedūroje yra į nacionalinės teisės taikymo sritį 
patenkantis klausimas.  
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Dėl tariamo neteisingo ICSD 9 straipsnio perkėlimo į nacionalinę teisę

ICSD 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad investuotojams kompensacija turi būti išmokama 
„kuo skubiau“, vėliausiai per 3 mėnesius nuo teisės į kompensaciją ir reikalavimo dydžio 
nustatymo (ICSD 9 straipsnio 2 dalis). Tačiau šioje nuostatoje nekalbama apie bet kokį 
bankroto administratoriaus vėlavimą nustatyti šią informaciją. Šis klausimas nagrinėjamas 
pagal nacionalinę nemokumo procedūrą.  

Dėl ICSD 2 ir 4 straipsnių ir ES Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio pažeidimų, kurie, 
kaip teigiama,  galėjo turėti netiesioginį poveikį vėlavimui išmokėti kompensaciją, peticijos 
pateikėjas nepateikė jokių teisinių tokių pažeidimų įrodymų. 

Dėl tariamo ICSD 9 ir 10 straipsnio pažeidimo

Konkretus ICSD 9 ir 10 straipsnius perkeliančių nuostatų, pagal kurias reikalaujama klientui 
pateikti tam tikrą informaciją, taikymas tam tikram atvejui priklauso nacionalinių priežiūros 
institucijų ir nacionalinių teismų kompetencijai.  

Išvados

Remiantis šia peticija, nėra jokių įrodymų dėl ICSD neteisingo perkėlimo į Lenkijos 
nacionalinę teisę ar dėl nuolatinio netinkamo praktinio įgyvendinimo. 

Be to, 2009 m. vasario mėn. Komisija pradėjo konsultacijas dėl ICSD persvarstymo. 
Atsižvelgiant į šios konsultacijos rezultatus, per persvarstymą greičiausiai bus sprendžiami su 
delsimu mokėti kompensaciją susiję klausimai.“ 


