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

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.5.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1141/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais A. K., par to, 
ka Polijas iestādes neīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK 
par ieguldītāju kompensācijas sistēmām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas varas iestādes ir nepareizi īstenojušas iepriekš 
minēto direktīvu Polijas tiesību aktos, un tāpēc viņš īpaši atsaucas uz direktīvas 13. pantu, kas 
nosaka, ka „dalībvalstis nodrošina, ka ieguldītāju tiesības uz kompensāciju var būt iemesls 
ieguldītāja sūdzībai par kompensācijas sistēmu”. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šis 
apstāklis radīja nopietnas sekas tiem Polijas ieguldītājiem, kuri bija uzņēmumu WGI DM un 
WGI Consulting bankrota upuri. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nodrošinātu, ka Polijas atbildīgās iestādes ievēro ES tiesību aktus šajā jomā un 
ka skartie ieguldītāju saņem kompensāciju proporcionāli viņu zaudējumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs izsaka šādas sūdzības:

- viņš uzskata, ka Direktīvas 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (ICSD) 
13. pants nav transponēts, jo Polijas tiesību aktos nav paredzēta kompensācijas sistēmas 
lēmumu pārskatīšana īpašā tiesā;
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- viņš apgalvo, ka ir pārkāpts ICSD 12. pants, jo maksātnespējas procedūrā prioritāte tiek 
piešķirta kompensācijas sistēmai, nevis ieguldītājiem;

- viņš uzskata, ka pilnvarotās personas darba ilguma dēļ ir pārkāpts ICSD 9. pants. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šādas kavēšanās dēļ tiks pārkāpts arī ES Pamattiesību 
hartas 47. pants un ICSD 2. un 4. pants;

- viņš apgalvo, ka tika pārkāpts ICSD 9. un 10. pants, jo iesaistītā ieguldījumu sabiedrība WGI
DM nav sniegusi ieguldītājiem vajadzīgo informāciju.

Lūgumraksta iesniedzējs sazinājās ar Komisiju 2007. gada 10. decembrī pēc tam, kad 
ieguldījumu sabiedrība WGI Dom Maklerski SA, kuras klients viņš bija, tika pasludināta par 
maksātnespējīgu. Viņš sūdzējās par Polijas ieguldījumu kompensācijas sistēmas nespēju 
nodrošināt kompensāciju, kura noteikta Direktīvā 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas 
sistēmām (ICSD). Komisija sāka izmeklēt pārkāpumu.

Komisija arī saņēma vairākas citas sūdzības par šo pašu tematu. Komisija 2008. gada 
23. janvārī nosūtīja Polijas pastāvīgajai pārstāvniecībai vēstuli, kurā lūdza papildu informāciju 
par šo problēmu. Pamatojoties uz Polijas varas iestāžu 2008. gada 3. marta atbildi un 
turpmāko sazināšanos ar Polijas varas iestādēm, Komisija nolēma beigt pārkāpuma procedūru 
un savā 2008. gada 30. aprīļa vēstulē informēja par to sūdzības iesniedzēju.

Lūgumraksta/sūdzības iesniedzējs 2008. gada 30. maijā nosūtīja Komisijai papildu 
informāciju. Tomēr jaunu argumentu trūkuma dēļ Komisija 2008. gada 26. jūnijā apstiprināja 
pārkāpuma procedūras beigšanu un 2008. gada 3. septembra vēstulē informēja par to sūdzības 
iesniedzēju.

Pēc tam Komisija vēl vairākas reizes sarakstījās ar sūdzības iesniedzēju. Savā 2008. gada 
10. septembra vēstulē sūdzības iesūtītājs lūdza pieeju dokumentiem, kas saistīti ar viņa lietu. 
Viņš saņēma atbildi 2008. gada 8. oktobrī. Atbildes uz viņa 2008. gada 15. oktobra un 
11. decembra vēstulēm Komisija nosūtīja attiecīgi 2008. gada 12. novembrī un 2009. gada 
2. februārī. Komisijas 2009. gada 2. februāra vēstulē sūdzības iesniedzējs tika informēts par 
Komisijas lēmumu pārtraukt saraksti par šo tematu, pamatojoties uz 2000. gada 13. septembrī 
pieņemtā un OV L 267, 20.10.2000. publicētā labas administratīvās prakses kodeksa1

4. nodaļu. Šajā vēstulē Komisija īpaši atsaucās uz vienu no sūdzības iesūtītāja pieminētajām 
problēmām, proti, 13. panta īstenošanu, kurā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina tas, ka 
ieguldītāja tiesības uz kompensāciju var būt par pamatu ieguldītāja ierosinātai tiesvedībai pret 
kompensāciju sistēmu. Komisija paskaidroja, ka „ICSD 13. pants 2005. gada 29. jūlijā tika 
transponēts Likuma par tirgošanos ar finanšu instrumentiem 140. panta 7. punktā. Turklāt ar 
sūdzībām var vērsties atbildīgajās varas iestādēs un var ierosināt lietu tiesā.”

Saņemot jaunu sūdzību vēstuli 2009. gada 28. jūlijā, Komisija nosūtīja otru vēstuli 2009. gada 
19. oktobrī, kurā paskaidroja, ka uzskata lietu par slēgtu. Sūdzības iesūtītāja atbilde uz šo 
vēstuli tika saņemta 2009. gada 23. oktobrī.

Saistībā ar lūgumrakstu, ko sūdzības iesūtītājs iesniedza Eiropas Parlamentam 2009. gada 

                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm
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6. augustā, Komisija 2009. gada 23. decembrī nosūtīja Polijas pastāvīgajai pārstāvniecībai 
vēstuli, kurā lūdza informāciju konkrēti par ICSD 13. pantu. Atbilde tika saņemta 2010. gada 
10. februārī. Savā atbildē Polijas varas iestādes paskaidroja, ka tiesiskās aizstāvības līdzekļi 
lietas pārskatīšanai ieguldītājiem ir pieejami gan bankrota tiesvedībā, gan iesniedzot 
civilprasību. Bankrota tiesvedībā aizstāvības līdzekļus var izmantot saskaņā ar Bankrotu 
likuma 256. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru ieguldītāji var iesniegt prasību tiesnesim 
komisāram. Attiecībā uz civilprasību Polijas varas iestādes informēja Komisiju, ka tiesiskās 
aizstāvības līdzekļus var izmantot gan tie ieguldītāji, kuri nav minēti ieguldītāju sarakstā, gan 
tie, kuri nav apmierināti ar kompensācijas apjomu.

Par iespējamu ICSD 13. panta netransponēšanu

Komisija nav atradusi pierādījumus, ka Polija nepareizi īstenotu ICSD 13. pantu. Jau savā 
2009. gada 2. februāra vēstulē Komisija informēja sūdzības iesniedzēju, ka ICSD 13. pants ir 
transponēts Polijas tiesību aktos ar 2005. gada 29. jūlijā pieņemtā un joprojām spēkā esošā 
Likuma par tirgošanos ar finanšu instrumentiem 140. panta 7. punktu. Šis Komisijas atzinums 
tika apstiprināts neformālā sarunā ar Polijas varas iestādēm un arī rakstiski Finanšu ministrijas 
2010. gada 10. februāra oficiālajā atbildes vēstulē. Šajā 2010. gada 10. februāra vēstulē 
Polijas varas iestādes paskaidroja, ka pastāv divas iespējas iesniegt apelāciju. Pirmkārt, 
pamatojoties uz Polijas Bankrotu likuma 252. panta 1. punktu, ir iespēja iesniegt apelāciju 
tiesnesim komisāram bankrota tiesvedības ietvaros. Otrkārt, pamatojoties uz 2005. gada 
29. jūlijā pieņemtā Likuma par tirgošanos ar finanšu instrumentiem 140. panta 6. un 
7. punktu, pastāv iespēja iesniegt apelāciju, izmantojot civilprasību.

Prasītājs atsaucas uz 2008. gada 26. februāra tiesas lēmumu, kurš uz viņu tieši neattiecas un 
kurš jānovērtē kopumā, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem. Šis lēmums attiecas uz 
bankrota tiesvedību un neizslēdz iespēju, ka civilprasību ierosina ieguldītājs, kurš vai nu nav 
minēts maksātnespējas procedūras vadītāja izveidotajā reģistrā, vai arī nav apmierināts ar 
saņemtās kompensācijas apjomu. Turklāt jāatzīmē, ka savā lūgumrakstā Eiropas Parlamentam 
lūgumraksta iesniedzējs atklāti atzīst civila aizstāvības līdzekļa pastāvēšanu. Viņš apgalvoja, 
ka „nevar būt, ka sūdzība parastā tiesā pret [kompensāciju sistēmu] KDPW ir tas pats, kas 
tiesvedība pret kompensāciju sistēmu Direktīvas 97/9/EK 13. panta nozīmē”. Komisija 
nepiekrīt šim argumentam, jo ICSD 13. pantā paredzēti ļoti vispārīgi noteikumi par to, ka 
ieguldītājiem jābūt iespējai iesniegt apelāciju pret kompensāciju sistēmu. Tādēļ pretēji 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem ICSD 13. pantā ir dotas tiesības dalībvalstīm pašām 
noteikt, kā šāda apelācija ir iesniedzama saistībā ar valstī spēkā esošajām maksātnespējas un 
tiesvedības procedūrām.

Par iespējamu ICSD 12. panta nepareizu transponēšanu

Kā tika paskaidrots sūdzības iesniedzējam 2008. gada 8. oktobra vēstulē, Direktīvas 97/9/EK 
12. pantā ir noteiktas kompensāciju sistēmas subrogācijas tiesības maksātnespējas procedūrā. 
Tomēr šajā pantā nav paredzēta maksātnespējas procedūras īstenošanas kārtība, kas tiek 
atstāta dalībvalstu kompetencē (Direktīvas 97/9/EK 8. apsvērums). Uz jautājumu par 
kompensācijas prioritāti maksātnespējas procedūras laikā attiecas valstu tiesību akti.
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Par iespējamu ICSD 9. panta nepareizu transponēšanu

ICSD 9. panta 1. punktā ir noteikts, ka ieguldītājiem jāsamaksā „iespējami drīz” un jebkurā 
gadījumā trīs mēnešu laikā pēc prasījuma pamatotības un tā apmēra apstiprināšanas (ICSD
9. panta 2. punkts). Tomēr šis noteikums neparedz nekādu kavēšanos attiecībā uz šo datu 
noteikšanu no maksātnespējas procedūras vadītāja puses. Šis jautājums ir risināms saskaņā ar 
valstī spēkā esošo maksātnespējas procedūru.

Attiecībā uz ICSD 2. un 4. panta, kā arī ES Pamattiesību hartas 47. panta iespējamu 
pārkāpumu, kas būtu netiešs rezultāts kompensācijas izmaksas kavējumam, lūgumraksta 
iesniedzējs nemin nekādus juridiskus pierādījumus šādam pārkāpumam.

Par iespējamu ICSD 9. un 10. panta pārkāpumu

Noteikumu, ar kuriem tiek transponētas ICSD 9. un 10. panta prasības, piemērošana konkrētā 
lietā, kā arī prasība sniegt klientam noteiktu informāciju, ir valsts pārraudzības iestāžu un 
tiesu kompetencē.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumrakstu, netika konstatēti nekādi pierādījumi par nepareizu 
transponēšanu vai par pastāvīgi sliktu praksi saistībā ar ISCD Polijā.

Turklāt Komisija 2009. gada februārī sāka konsultāciju procedūru saistībā ar ICSD
pārskatīšanu. Pamatojoties uz šīs konsultācijas rezultātiem, pārskatā, ļoti iespējams, tiks 
risinātas problēmas, kas saistītas ar kompensācijas izmaksas kavējumiem.”


