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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția 1141/2009 adresată de A.K., de cetățenie poloneză, privind lipsa 
aplicării de către autoritățile poloneze a Directivei 97/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile poloneze nu au aplicat corect în legislația poloneză 
directiva menționată mai sus și, în acest context, face referire mai ales la articolul 13 din 
directivă, care prevede că „statele membre se asigură că dreptul unui investitor la compensare 
poate face obiectul unei acțiuni a investitorului împotriva sistemului de compensare”. 
Petiționarul subliniază că această situație a avut urmări grave asupra investitorilor polonezi 
care au fost victimele companiilor WGI DM și WGI Consulting, care se aflau în procedură de 
faliment. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a 
asigura respectarea de către autoritățile responsabile poloneze a legislației UE din domeniu, 
precum și primirea de către investitorii afectați a unor despăgubiri proporționale cu pierderile 
suferite.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul formulează următoarele plângeri:

- consideră că articolul 13 din Directiva 1997/9/CE privind sistemele de compensare pentru 
investitori (ICSD) nu a fost transpus deoarece în Polonia nu există dreptul de exercita o cale 
de atac la o curte specială împotriva deciziei sistemului de compensare. 
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- susține că articolul 12 din ICSD a fost încălcat deoarece sistemul de compensare are 
prioritate față de investitori în cadrul procedurii de insolvență. 

- consideră că articolul 9 din ICSD a fost încălcat din cauza duratei lucrării întreprinse de 
administrator. Conform petiționarului, această întârziere încalcă și articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE, și articolele 2 și 4 din ICSD. 

- susține că articolele 9 și 10 din ICSD au fost încălcate deoarece firma de investiții în joc, 
WGI DM, nu a furnizat investitorilor informațiile relevante. 

La 10 decembrie 2007, petiționarul a contactat Comisia în urma insolvenței firmei de 
investiții WGI Dom Maklerski SA, al cărei client era. El s-a plâns în legătură cu eșuarea
sistemului polonez de compensare pentru investitori de a asigura acoperirea dispusă de 
Directiva 1997/9/CE privind sistemul de compensare pentru investitori (ICSD). Comisia a 
deschis un dosar privind încălcarea dreptului comunitar.

Comisia a primit mai multe plângeri referitoare la același subiect. La 23 ianuarie 2008, 
Comisia a adresat o scrisoare Reprezentanței permanente poloneze pentru a solicita mai multe 
informații despre acest subiect. În urma răspunsului autorităților poloneze din 3 martie 2008 și
a contactelor ulterioare cu autoritățile poloneze, Comisia a decis să închidă dosarul privind 
încălcarea dreptului comunitar și, prin urmare, a informat reclamantul printr-o scrisoare din 
30 aprilie 2008.

Petiționarul/reclamantul a trimis Comisiei informații suplimentare la 30 mai 2008. Totuși, din 
cauza lipsei de noi elemente, Comisia a confirmat închiderea dosarului privind încălcarea 
dreptului comunitar la 26 iunie 2008 și a informat reclamantul printr-o scrisoare din 3 
septembrie 2008.

A urmat apoi un schimb de corespondență cu reclamantul. Prin scrisoarea din 10 septembrie 
2008, reclamantul a solicitat accesul la documentele legate de dosarul său. A primit un 
răspuns la 8 octombrie 2008. La scrisorile sale ulterioare din 15 octombrie 2008 și 11 
decembrie 2008, Comisia a răspuns prin scrisorile din 12 noiembrie 2008 și, respectiv, 2 
februarie 2009. Prin scrisoarea din 2 februarie 2009, reclamantul a fost informat de decizia 
Comisiei de a opri corespondența pe acest subiect conform secțiunii 4 din codul de bună 
conduită administrativă adoptat la 13 septembrie 2000 și publicat în JOCE L. 267 
20.10.20001. În această scrisoare, Comisia a făcut referire în special la unul dintre subiectele 
abordate de reclamant, și anume la punerea în aplicare a articolului 13, care solicită statelor 
membre să asigure că dreptul unui investitor la compensare poate face obiectul unei acțiuni a 
investitorului împotriva sistemului de compensare. Comisia a explicat că „articolul 13 din 
ICSD a fost transpus în articolele 140 §7 din Legea privind tranzacțiile cu instrumente 
financiare din 29 iulie 2005. Mai mult, plângerile pot fi întotdeauna adresate autorității 
competente, iar acțiunile pot fi înaintate în fața instanțelor.”

În urma unei noi scrisori a reclamantului din 28 iulie 2009, Comisia a trimis o a doua 
scrisoare la 19 octombrie 2009, în care explica faptul că, din punctul său de vedere, 
chestiunea este încheiată. La 23 octombrie 2009, s-a primit un răspuns la această scrisoare din 

                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm
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partea reclamantului.

În urma petiției adresate Parlamentului European de către reclamant la 6 august 2009, 
Comisia a trimis o nouă scrisoare Reprezentanței permanente poloneze la 23 decembrie 2009, 
interesându-se mai ales de articolul 13 din ICSD. Răspunsul a fost primit la 10 februarie 2010. 
În acest răspuns, autoritățile poloneze explică faptul că investitorii dispun de căi de atac, atât 
în cadrul procedurilor de faliment, cât și prin creanțe civile. Referitor la procedurile de 
faliment, căile de atac sunt asigurate în cadrul articolului 256 alineatul (1) din Legea 
falimentului care le permite investitorilor să prezinte creanțe în fața judecătorului-comisar. În 
ceea ce privește creanța civilă, autoritățile poloneze au informat Comisia că există căi de atac, 
atât pentru investitorii al căror nume nu este menționat în registrul investitorilor, cât și pentru
investitorii care nu sunt mulțumiți de valoarea compensației. 

Despre presupusa netranspunere a articolului 13 din ICSD

Comisia nu a găsit dovada unei puneri necorespunzătoare în aplicare de către Polonia a 
articolului 13 din ICSD. Aceasta a informat deja reclamantul prin scrisoarea din 2 februarie 
2009 că articolul 13 din ICSD a fost transpus de Polonia în articolul 140 §7 din Legea privind 
tranzacțiile cu instrumente financiare din 29 iulie 2005, care este în continuare în vigoare în 
Polonia. Această evaluare a Comisiei a fost confirmată în cadrul unei discuții informale cu 
autoritățile poloneze și a fost, de asemenea, confirmată în scris în răspunsul formal al 
Ministerului de Finanțe, la 10 februarie 2010. În această scrisoare din 10 februarie 2010, 
autoritățile poloneze explică faptul că există două posibilități de exercitare a căilor de atac. Pe 
de o parte, există o cale de atac în baza procedurii de faliment în fața judecătorului-comisar în 
temeiul articolului 252 alineatul (1) al Legii poloneze a falimentului. Pe de altă parte, există o 
cale de atac prin creanțe civile în temeiul articolelor 140 §6 și 140 §7 ale Legii privind 
tranzacțiile cu instrumente financiare din 29 iulie 2005.

Reclamantul face referire la o hotărâre judecătorească din 26 februarie 2008 care nu îl privea 
direct și care trebuie să fie evaluată în totalitatea sa în baza faptelor avute la îndemână. 
Decizia se referă la procedurile de faliment și nu previne posibilitatea prezentării unei creanțe
civile de un investitor care fie nu este menționat în registrul întocmit de administratorul de 
insolvență, fie nu este mulțumit de valoarea compensației acordate. În plus, trebuie să 
observăm că, în petiția sa către Parlamentul European, petiționarul acceptă implicit existența 
unei acțiuni civile. Într-adevăr, a afirmat că „este imposibil ca o plângere împotriva 
[sistemului de compensare] KDPW într-o instanță ordinară să fie identică cu o acțiune 
împotriva sistemului de compensare în sensul articolului 13 al Directivei 97/9/CE”. Comisia 
nu este de acord cu acest argument, deoarece articolul 13 din ICSD este o prevedere foarte 
generală care presupune existența posibilității exercitării căilor de atac de către investitor 
împotriva sistemului de compensare. Ca atare, contrar celor susținute de petiționar în petiție, 
articolul 13 ICSD lasă statelor membre dreptul de a alege modalitatea în care se exercită 
această cale de atac, conform procedurilor naționale judiciare și de insolvență.

Despre presupusa transpunere incorectă a articolului 12 din ICSD

Astfel cum i s-a comunicat reclamantului în scrisoarea din 8 octombrie 2008, articolul 12 al 
Directivei 97/9/CE stabilește drepturile de subrogare a sistemului de compensare în cadrul 
procedurii de insolvență. Totuși, nu interferează cu organizarea procedurii de insolvență care 
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este stabilită de statele membre (considerentul 8 din Directiva 1997/9/CE). Problema 
priorității rambursării pe durata unei proceduri de insolvență este o chestiune care intră sub 
incidența legislației naționale.

Despre presupusa transpunere incorectă a articolului 9 din ICSD

Articolul 9 alineatul (1) din ICSD impune ca investitorii să fie plătiți „cât mai curând posibil” 
și, în orice caz, în decurs de trei luni de la stabilirea eligibilității și valorii creanței (articolul 9 
alineatul (2) ICSD). Totuși, această prevedere nu impune nicio întârziere pentru stabilirea 
acestei date de către administratorul de insolvență. Acest aspect se ține de competența 
procedurii naționale de insolvență.

Cu privire la presupusa încălcare a articolelor 2 și 4 din ICSD, precum și a articolului 47 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE ca un efect indirect al întârzierii compensării, 
petiționarul nu prezintă nicio dovadă legală în acest sens.

Despre presupusa încălcare a articolelor 9 și 10 din ICSD

Aplicarea concretă într-un caz specific a dispozițiilor de transpunere a articolelor 9 și 10 din 
ICSD și necesitatea ca anumite informații să fie furnizate clientului ține de competența 
autorităților naționale de supraveghere și a instanțelor naționale.

Concluzii

Pe baza petiției, nu s-a putut stabili nicio dovadă a transpunerii incorecte sau a unor rele 
practici semnificative în Polonia în legătură cu ICSD. 

Mai mult, în februarie 2009, Comisia a lansat o consultare privind revizuirea ICSD. Pe baza 
rezultatelor acestei consultări, revizuirea va aborda probabil și chestiuni legate de întârzierea 
compensării. 


