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Относно: Петиция 0198/2007, внесена от Nicole Banderitsch, с австрийско 
гражданство, подкрепена от два подписа, относно предполагаемо пране 
на пари във връзка с иска на австрийската Група „AMIS“ за обявяване 
в несъстоятелност

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че австрийската Група „AMIS“ е подала иск за 
обявяване в несъстоятелност през ноември 2005 г .  Като предприятие с лиценз за 
инвестиционни услуги, групата е била под надзора на регулаторните органи на 
финансовия пазар в Австрия (FMA). Около 10 000 австрийски и приблизително 6 000 
германски инвеститори са засегнати от обявяването в несъстоятелност, като общата 
инвестирана сума е между 120 и 150 млн. евро. Впоследствие вносителката на 
петицията предприема по своя инициатива задълбочено разследване на въпроса и в 
резултат на това констатира, че групата е извършвала пране на пари чрез своите връзки 
в Люксембург. Вносителката на петицията подчертава също, че австрийският 
регулаторен орган не е упражнявал своите задължения за надзор в достатъчна степен. 
Тъй като вносителката на петицията се е обърнала към отговорните австрийски органи, 
включително австрийския министър на финансите, но без успех, тя моли Парламента да 
проучи дали има нарушение на приложимото в тази област законодателство на ЕС и на 
принципа, съгласно който, в случай на обявяване в несъстоятелност на предприятие за 
инвестиционни услуги, дребните инвеститори са защитени от правилно 
функционираща и защитаваща номинала схема за гарантиране на депозитите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.
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Предистория/резюме на фактите/хронология

На 23 декември 2005 г. службите на Комисията получават жалба от жалбоподател, 
който представлява няколко други лица във връзка с обявяването в несъстоятелност на 
двама доставчици на инвеститорски услуги – „AMIS Management Investment Services 
AG” и „AMIS Financial Consulting AG“. Подателката на жалбата твърди, че активите по 
производството в несъстоятелност могат да се окажат недостатъчни за възстановяване 
на активите на клиентите, които те са изплатили на доставчиците на инвеститорски 
услуги. Освен това австрийската Схема за компенсиране на инвеститорите AeW 
(„Anlegerentschädigung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH”) уведомява в 
своето прессъобщение от 13 юли 2006 г., че исковете на инвеститорите срещу „AMIS
Management Investment Services AG“ и „AMIS Financial Consulting AG“ не са включени 
в схемата за компенсиране на инвеститорите.

Жалбата

Вносителката на жалбата твърди, че може би Австрия не е въвела правилно Директива 
97/9/ЕО относно схемите за обезщетение на инвеститорите, тъй като средствата на 
AeW може да не са достатъчни за гарантиране на минималното покритие от 20 000 евро 
за всеки инвеститор, както се изисква от чл. 4 на Директива 97/9/ЕО (ICSD – Директива 
относно схемите за обезщетение на инвеститорите). ICSD трябва да даде на 
инвеститорите гаранция, като „крайно средство“, до известна сума, за да се покрият 
искове, произтичащи от невъзможността на инвестиционни предприятия да 
възстановят парите или да върнат инструменти, които са собственост на инвеститорите 
и са държани от тяхно име във връзка с инвестиционна дейност.

На 11 септември 2006 г. службите на Комисията изпратиха писмо на австрийското 
постоянно представителство с искане за някои пояснения относно австрийската правна 
рамка.

В отговора си от 7 ноември 2006 г. Австрия обяснява, че нейното законодателство 
различава два вида инвестиционни предприятия: а) предприятия, на които е разрешено 
да държат пари и ценни книжа на клиенти и б) предприятия, на които това не се 
разрешава. Предприятия, на които се разрешава да държат активи на клиента се 
подчиняват на по-строги изисквания и заедно с кредитните институции са задължени 
да участват в по-стриктно регулирани схеми за компенсиране на инвеститорите. 
Предприятия, които не могат сами да съхраняват активи на клиента и могат да 
предоставят само ограничен брой услуги, като съвети за инвестиции и управление на 
портфейл, трябва да членуват в специална схема за компенсиране на инвеститора 
(AeW), която е задължителна за предприятията, които управляват активи, но е 
доброволна за онези, предоставящи услуги като съвети за инвестиции и посредническа 
дейност.

Що се отнася до финансирането на системата, Австрия съобщи, че AeW се финансира 
от членски вноски, плащани от всички инвестиционни предприятия, участващи в 
схемата (до 10 % от собствения капитал). Освен това, съгласно устава AeW може да 
осигури финансирането на минимално изискуемото покритие чрез заеми или издаване 
на облигации.
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С писмо от 23 февруари 2006 г. службите на Комисията също поискаха някои 
пояснения от вносителя на оплакването. Вносителката отговори с две писма — от 20 
март 2006 г. и от 9 август 2006 г. Тя изпрати писмо до Комисията на 11 юли 2007 г.
В своята жалба вносителката на петицията твърди също така, че Групата „AMIS“ е 
предприела дейности по пране на пари в Люксембург.

Коментари на Комисията върху аргументите в петицията

В чл. 1, параграф 1 от Директива 97/9/ЕО се посочва, че директивата се прилага само за 
инвестиционни предприятия, получили разрешение съгласно чл. 3 на Директива 
93/22/ЕО (ISD — Директива относно инвестиционните услуги). Предприятия, които не 
държат пари на клиентите, са изключени от приложното поле на ISD (член 2 , параграф 
2, буква ж) от Директива 93/22/ЕО), доколкото те предоставят само конкретни 
ограничени услуги. Когато се прилага Директива 97/9/ЕО, чл. 5, параграф 3 от нея 
разрешава участие в алтернативна схема за компенсиране на инвеститора, при условие
че тя е равностойна на тази, посочена в директивата.

На 23 февруари 2006 г. Комисията откри процедура за нарушение, за да направи анализ 
на случая „AМIS“. От информацията, която получи, Комисията заключи, че „AMIS“ 
няма разрешение съгласно австрийското законодателство да държи пари на клиенти и 
не попада в приложното поле на Директива 97/9/ЕО. От информацията, получена от 
австрийското постоянно представителство, Комисията заключи, че за предприятия, 
които не държат пари на клиенти, но им е разрешено да управляват активи, 
австрийският закон налага участието в схема за компенсиране на инвеститорите, 
подобна на тази, която е предвидена от Директива 97/9/ЕО. Анализът показва, че 
австрийското законодателство е в съответствие с директивите на ЕС и разглеждането 
на жалбата е приключено през март 2007 г., след като вносителката на жалбата е била 
съответно информирана. Спазването от „AMIS“ на тези разпоредби е въпрос, който 
трябва да бъде анализиран от национален съдия.

Що се отнася до предполагаемото пране на пари, законодателството на Общността в 
тази област (по-специално Директива 2005/60/ЕО и Рамковото решение на Съвета 
2001/500/ПВР има за цел да създаде рамка, в която специализираните органи (така 
наречените звена за финансово разузнаване – FIU) могат да получават сигнали за 
предполагаемо пране на пари, за да предприемат финансово разследване, което 
евентуално може да доведе до наказателно преследване. Както Люксембург, така и 
Австрия е въвела такова законодателство, което позволява на техните национални звена 
за финансово разузнаване да предприемат финансово разследване. Ако вносителката на 
петицията има данни за конкретни дейности по пране на пари в Люксембург, 
правилният подход е да уведоми за това Бюрото за финансово разузнаване в 
Люксембург за последващо разследване. Австрийското звено за финансово разузнаване 
(„Bundeskriminalamt”) може да даде информация за установяване на контакт. 
Комисията няма право да извършва финансово разузнаване, освен в случаите, когато са 
засегнати финансовите интереси на Общността.

Заключения
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На основата на информацията, предоставена от австрийското постоянно 
представителство в неговото писмо от 7 ноември 2006 г., службите на Комисията 
считат, че няма елементи, които биха обосновали откриване на процедура за нарушение 
срещу Австрия и решават да приключат разглеждането на жалбата.

Въпреки това на основата на неотдавнашни данни Комисията е все още в процес на 
анализиране на освобождаването на предприятия, като например „Vermögensberatung” 
(съвети за инвестиции) и „Vermittlung von Finanzinstrumenten” (посредничество), от 
схемите за компенсиране на инвеститора съгласно австрийското право, за да определи 
доколко австрийското законодателство отразява това освобождаване в сравнение с член 
2, параграф 2, буква ж) от Директива 93/22/ЕИО. Службите на Комисията ще изпратят 
ново искане за пояснения от австрийското постоянно представителство. Ако се появят 
нови елементи, Комисията може да разгледа въпроса за откриване на нова процедура на 
нарушение.

Що се отнася до твърдението за пране на пари, Комисията не е компетентна да 
разследва евентуално извършени престъпни деяния. На вносителката на петицията се 
предлага да уведоми съответните компетентни национални органи.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

След внимателен анализ на жалбата, подадена от името на няколко жалбоподатели, във 
връзка с обявяването в несъстоятелност на два австрийски доставчика на 
инвестиционни услуги — „AMIS Management Investment Services AG“ и „AMIS 
Financial Consulting AG“ — получена на 23 декември 2005 г., службите на Комисията 
взеха решение да не откриват процедура за нарушение поради липсата на достатъчно 
доказателства за неправилното въвеждане на Директива 97/9/ЕО в Австрия. Съгласно 
новата информация, публикувана в пресата на 5 декември 2007 г., относно това, че 
австрийската държава е била осъдена за липса на достатъчен надзор от страна на 
компетентните й органи по отношение на групата „AMIS“, на 7 май 2008 г. службите на 
Комисията изпратиха ново писмо до австрийското постоянно представителство с 
искане за допълнителни разяснения. По искане за удължаване на срока от страна на 
австрийските органи, с писмо от 27 юни 2008 г. службите на Комисията дадоха 
допълнителен срок за отговор. Република Австрия отговори с писмо от 2 юли 2008 г.

В отговора си от 2 юли 2008 г., австрийските органи предоставиха информация относно 
последните развития във връзка с делото „AMIS“ и относно приложимото 
законодателство след въвеждането на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на 
финансови инструменти (ДПФИ)1 в австрийското законодателство. 

Според информацията, получена от службите на Комисията с писмото на австрийското 

                                               
1 Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 
2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета; ОВ L
145, 30.4.2004, стр. 1–44.
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постоянно представителство от 2 юли 2008 г., Република Австрия е осъдена от 
австрийски съд да гарантира възстановяването на загубите на ищците във връзка с 
техните инвестиции в „AMIS“, които ще останат непокрити от процедурата за фалит 
чрез ликвидиране на фондовете на „AMIS“ в Люксембург и чрез схема за обезщетения. 

В резултат на гореспоменатата присъда на съда срещу Република Австрия, възникнаха 
твърдения не само относно несъгласуваността на схемата за обезщетения с член 4 на 
Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите, но и относно идеята, 
че парите на данъкоплатците не следва да се използват за възстановяване на загуби, 
причинени от инвестиционните предприятия.

В писмото си от 2 юли 2008 г. австрийските органи представиха допълнителни 
разяснения във връзка с прилагането на Директивата относно схемите за обезщетение 
на инвеститорите по отношение на австрийските инвестиционни предприятия. По 
силата на Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите, всяка 
схема за обезщетения трябва да покрива средствата и инструментите, държани от 
дадено инвестиционно предприятие, във връзка с инвестиционните операции на 
инвеститор, които не могат да бъдат върнати на инвеститора (съображение 8 и член 2, 
параграф 2, точка 2 от Директивата относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите). Австрийските власти обясниха, че терминът „инвестиционни 
предприятия“ съгласно „Wertpapieraufsichtsgesetz“ (WAG) от 2007 г. (наречени 
„Wertpapierdienstleistungsunternehmen“ в параграф 19 от версията на WAG преди 2007 
г.) е по-тесен от същия термин („Wertpapierfirma”) съгласно „Bankwesengesetz” 
(BWG). Дейностите на инвестиционните предприятия съгласно BWG се покриват от 
схема за обезщетения („Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem”) 
съгласно параграф 93 и следващите го параграфи от BWG, която не се прилага за 
инвестиционни предприятия, получили разрешения по силата на WAG. Съгласно 
WAG, инвестиционните предприятия като „AMIS” нямат право да държат пари или 
активи на клиенти и по този начин не могат да имат задължения към клиентите си 
(параграф 3, алинея 5, Z 4 WAG 2007; преди параграф 1, алинея 1 Z 19 BWG във 
връзка с параграф 20, алинея 1 Z 4 WAG), което означава, че по принцип те не 
изпълняват условията за искове от страна на техни инвеститори съгласно член 2, 
параграф 2, точка 2 от Директивата относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите. Поради тази причина, изключването на предприятията, получили 
разрешение по силата на WAG от схемата за обезщетения, създадена за предприятия, 
получили разрешение съгласно BWG, не нарушава разпоредбите на Директива 
1997/9/ЕО. 

Въпреки това, Австрия създаде алтернативна схема за обезщетения за инвестиционните 
предприятия, получили разрешение по силата на WAG, които не са обезпечени по 
схемата за обезщетения на BWG. Дейностите на инвестиционните предприятия, 
получили разрешения съгласно WAG се покриват от „Anlegerentschädigungssystem für 
Wertpapierfirmen” (AeW) (параграфи от 75 до 78 WAG 2007; предишни параграф 23b и 
23e от WAG). AeW отпуска същото обезпечение (20 000 евро) като минимална 
гаранция, изисквана по член 4 от Директивата относно схемите за обезщетение на 
инвеститорите (параграф 23 c (4) WAG преди реформата през 2007 г.; параграф 76 (4) 
WAG 2007 г.). Следователно, дори исканията за обезщетения от страна на австрийските 
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инвестиционни предприятия да са били допустими съгласно член 2, параграф 2, точка 2 
от Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите, постановленията на 
австрийското законодателство относно схемата за обезщетения биха били достатъчни, 
за да гарантират правилното въвеждане на минималната сума за обезщетение съгласно 
Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите. Съображение 23 от 
Директивата допълнително разяснява, че последната не хармонизира начините, по 
които да се финансират схемите за обезщетяване на инвеститорите. Вместо това, 
Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите оставя на държавите-
членки да определят практическия ред за финансиране на схемите за обезщетяване на 
инвеститорите.

Заключения

Въз основа на информацията, предоставена от австрийското постоянно 
представителство с писмо от 2 юли 2008 г., службите на Комисията счетоха, че няма 
нови факти, които да оправдаят откриването на процедура за нарушение срещу 
Австрия и взеха решение да не разглеждат повторно жалбата.

В момента службите на Комисията проучват качеството на прилагане на Директивата 
относно пазарите на финансови инструменти 2004/39/ЕО (ДПФИ), включително член 
11 от ДПФИ относно обезщетяването на инвеститорските дейности чрез Директивата 
относно схемите за обезщетение на инвеститорите. Ако на този етап бъде открито 
доказателство за неправилно въвеждане в националното законодателство съгласно 
ДПФИ, Комисията ще предприеме необходимите действия. 

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Настоящото съобщение отговаря на искането на Европейския парламент за актуална 
информация относно състоянието на проверката на качеството на прилагане на ДПФИ 
в Австрия.

Проверката на качеството на прилагане на ДПФИ беше извършена посредством оценка 
на риска по отношение на мерките за транспониране в държавите-членки, включително 
Австрия. Досега проверката на качеството на транспонирането не е довела до 
доказателство за неправилно транспониране на ДПФИ в Австрия. По-специално не е 
намерено доказателство за нарушение на член 11 от ДПФИ относно схемите за 
обезщетение на инвеститорите.

В момента Комисията прави също така преглед на Директива 1997/9/ЕО относно 
схемите за обезщетение на инвеститорите1. На 9 февруари 2009 г. беше публикувано 
писмено допитване във връзка с функционирането на схемите за обезщетение на 
инвеститорите в държавите-членки. В това писмено допитване службите на Комисията 
обръщат внимание на въпроса за покритие чрез схеми за обезщетение на предприятия 
като „AMIS“, на които не е разрешено да държат пари на клиенти, но които имат 

                                               
1 ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22–31
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разрешение да предоставят инвестиционни услуги. Консултацията приключи на 8 
април 2009 г. Принципът за обхващане на инвестиционни предприятия от схеми за 
обезщетение дори когато тяхното разрешение не им дава право да държат активи на 
клиентите беше като цяло подкрепен от интервюираните. Основателно е защитата на 
клиентите да не зависи от фактор (точните условия на разрешението на дадено
предприятие), за който не може да се очаква клиентите да знаят. От друга страна някои 
интервюирани – сред които австрийската схема за обезщетение – подчертаха, че 
покритието следва да съответства на ограниченията в разрешението.

В контекста на случая „AMIS“, австрийският закон за надзор на ценните книжа от 2007 
г. беше изменен. Целта на едно от измененията беше да се въведат допълнителни 
задължения за разкриване на информация. Инвестиционните предприятия трябва ясно 
да информират инвеститорите, че им е забранено да държат активи на клиенти съгласно 
австрийското законодателство.

Прегледът на Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите ще 
обърне внимание на този въпрос и ще направи оценка дали да се въведат допълнителни 
изисквания за разкриване на информация относно обхвата на покритие на схемите за 
обезщетение и дали покритието на схемите следва да се разшири, така че да включва в 
схемите за обезщетение предприятия, които не държат пари на клиенти. При 
последната възможност предприятия като „AMIS“ ще попадат в приложното поле на 
Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите, което ще има за 
последствие, че клиентите ще могат да искат обезщетение съгласно тази директива в 
случай на загуба не техните активи. За момента по силата на настоящата версия на 
Директивата относно схемите за обезщетение на инвеститорите тези случаи са от
компетенциите на националните органи.


