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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0198 af Nicole Banderitsch, østrigsk statsborger, og to 
medunderskrivere, om påstået hvidvaskning af penge i forbindelse med den 
østrigske AMIS-gruppes konkursbegæring

1. Sammendrag

Andrageren understreger, at den østrigske AMIS-gruppe begærede konkurs i november 2005. 
Gruppen har som et godkendt investeringsselskab været under tilsyn af myndighederne for de 
finansielle markeder i Østrig (FMA). Omkring 10.000 østrigske investorer og 6.000 tyske 
investorer blev påvirket af konkursen, som omfattede et samlet investeringsbeløb på 120-150 
millioner euro. Andrageren har efterfølgende på eget initiativ foretaget en tilbundsgående 
undersøgelse af sagen og kom frem til det resultat, at gruppen er skyldig i hvidvaskning af 
penge gennem dens forbindelser i Luxembourg. Andrageren understreger ligeledes, at de 
østrigske tilsynsmyndigheder ikke har levet op til deres forpligtelser til at føre tilsyn. 
Eftersom andrageren uden held har klaget til de ansvarlige østrigske myndigheder, herunder 
Østrigs finansminister, anmoder hun Parlamentet om at undersøge, hvorvidt der er sket en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen, som er gældende på dette område, og af princippet 
om, at små investorer sikres gennem en velfungerende og værdibevarende 
indskudsgarantiordning i forbindelse med et investeringsselskabs konkurs.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2007). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.
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"Baggrund/ Sammendrag/ Historie

Den 23. december 2005 modtog Kommissionen en klage fra en andrager på vegne af flere 
andragere vedrørende en konkursbegæring fra to østrigske investeringsselskaber - AMIS 
Management Investment Services AG og AMIS Financial Consulting AG. Andrageren 
hævdede, at det ikke er sikkert, at aktiverne i konkursbehandlingen er tilstrækkelige til at 
refundere de aktiver, kunderne har indbetalt til investeringsselskaberne. Endvidere meddelte 
den østrigske investorgarantiordning AeW (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) i sin pressemeddelelse af 13. juli 2006, at 
investorkrav mod AMIS Management Investment Services AG og AMIS Financial 
Consulting AG ikke er omfattet af investorgarantiordningen.

Klagen

Andrageren hævder, at det ikke er sikkert, at direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger er 
blevet korrekt gennemført i national lovgivning i Østrig, da AeW's midler kan være 
utilstrækkelige til at sikre minimumsdækningen på 20.000 euro til hver investor som fastsat i 
artikel 4 i direktiv 97/9/EF (direktivet om investorgarantiordninger). Formålet med 
investorgarantiordninger er at give investorer en garanti som sidste udvej op til et bestemt 
beløb for at dække krav, der opstår som følge af, at investeringsselskaber ikke er i stand til at 
tilbagebetale penge eller tilbagelevere instrumenter, som tilhører deres kunder, og som de 
opbevarer på deres vegne i forbindelse med investeringsvirksomhed.

Den 11. september 2006 sendte Kommissionens tjenestegrene en skrivelse til Østrigs faste 
repræsentation og anmodede om en præcisering af den østrigske lovramme.

I svaret af 7. november 2006 forklarer Østrig, at der i den østrigske lovgivning skelnes 
mellem to typer investeringsselskaber: a) selskaber, som har tilladelse til at ligge inde med 
penge og instrumenter, der tilhører deres kunder, og b) selskaber, som ikke har tilladelse til 
det. Selskaber, som har tilladelse til at opbevare aktiver, der tilhører deres kunder, er 
underkastet strengere krav og har sammen med kreditinstitutter pligt til at deltage i en 
investorgarantiordning med strengere bestemmelser. Selskaber, som ikke selv må opbevare 
aktiver, der tilhører deres kunder, og som kun må yde et begrænset antal tjenesteydelser 
(investeringsrådgivning og porteføljepleje), skal være medlem af en særlig 
investorgarantiordning (AeW), der er obligatorisk for selskaber, som forvalter aktiver, men 
frivillig for selskaber, der leverer tjenesteydelser såsom investeringsrådgivning og formidling.

Hvad angår  finansieringen af ordningen, meddelte Østrig, at AeW finansieres af 
medlemsbidrag fra alle investeringsselskaber, der deltager i ordningen (højst 10 % af 
egenkapitalen). Endvidere kan AeW i henhold til vedtægterne sikre finansieringen af den 
krævede minimumsdækning ved hjælp af lån eller ved at udstede obligationer.

Kommissionens tjenestegrene anmodede også om nærmere oplysninger fra andrageren ved 
skrivelse af 23. februar 2006. Andrageren svarede ved to skrivelser fra den 20. marts 2006 og 
den 9. august 2006. Han sendte en skrivelse til Kommissionen den 11. juli 2007.
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I andragendet hævder andrageren også, at AMIS-gruppen har foretaget hvidvaskning af penge 
i Luxembourg.

Kommissionens bemærkninger

I artikel 1, stk. 1, punkt 1, i direktiv 97/9/EF fastsættes det, at direktivet kun finder anvendelse 
på investeringsselskaber, der har fået tilladelse i henhold til artikel 3 i direktiv 93/22/EF 
(investeringsservicedirektivet). Investeringsservicedirektivet udelukker selskaber, der ikke 
ligger inde med penge, der tilhører deres kunder, fra dets anvendelsesområde (artikel 2, stk. 2, 
litra g), i investeringsservicedirektivet), hvis de kun yder en bestemt begrænset 
investeringsservice. Når direktiv 97/9/EF finder anvendelse, åbner artikel 5, stk. 3, i direktivet 
mulighed for at deltage i en alternativ investorgarantiordning, hvis den svarer til den, der 
fastsættes i direktivet.

Den 23. februar 2006 indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure med henblik på at 
undersøge AMIS-sagen. Kommissionen sluttede ud fra de oplysninger, den modtog, at AMIS 
i henhold til østrigsk lovgivning ikke havde tilladelse til at ligge inde med penge, der tilhører 
dets kunder, og at det ikke hørte under anvendelsesområdet for direktiv 97/9/EF. På grundlag 
af oplysninger fra Østrigs faste repræsentation udledte Kommission, at med hensyn til 
selskaber, som ikke ligger inde med penge, der tilhører deres kunder, men som har tilladelse 
til at forvalte aktiver, pålægges det i østrigsk lovgivning, at disse selskaber skal deltage i en 
investorgarantiordning, der svarer til den, der er fastsat i direktiv 97/9/EF. Denne 
undersøgelse viste, at den østrigske lovgivning er i overensstemmelse med EU-direktiverne, 
og andragendet blev afsluttet i marts 2007, efter at andrageren var blevet underrettet herom. 
Endvidere er AMIS-gruppens overholdelse af disse bestemmelser et anliggende, som den 
nationale dommer skal undersøge.

Hvad angår påstanden om hvidvaskning af penge, er formålet med fællesskabslovgivningen 
på dette område (navnlig direktiv 2005/60/EF og Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA) at 
skabe en ramme, i hvilken særlige myndigheder (de såkaldte finansielle efterretningsenheder 
eller FIU'er) kan tage imod oplysninger om mistanker om hvidvaskning af penge med henblik 
på økonomisk efterforskning, som kan føre til strafferetlig forfølgelse. Både Luxembourg og 
Østrig har indført gennemførelseslovgivning, der giver de nationale efterretningsenheder 
tilladelse til at foretage økonomisk efterforskning. Hvis andrageren er bekendt med konkrete 
aktiviteter i forbindelse med hvidvaskning af penge i Luxembourg, bør hun underrette 
efterretningsenheden i Luxembourg med henblik på senere efterforskning. Den østrigske 
efterretningsenhed (Bundeskriminalamt) kan give oplysninger om, hvorledes den kan 
kontaktes. Kommissionen har ikke ret til at udføre økonomisk efterforskning, medmindre det 
berører Fællesskabets økonomiske interesse.

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra Østrigs faste repræsentation i dens skrivelse af 7. november 
2006 mente Kommissionen ikke, at der var noget, som kunne berettige, at der blev indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Østrig, og den besluttede at afslutte andragendet.

På grundlag af nye oplysninger undersøger Kommissionen imidlertid stadig undtagelsen i 
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henhold til Østrigsk lov fra investorgarantiordninger for selskaber, der leverer tjenesteydelser 
såsom "Vermögensberatung" (investeringsrådgivning) og "Vermittlung von 
Finanzinstrumenten" (formidling), med henblik på at slå fast, hvor bredt denne undtagelse 
opfattes i den østrigske lovgivning sammenlignet med artikel 2, stk. 2, litra g), i direktiv 
93/22/EØF. Kommissionens tjenestegrene vil sende en ny anmodning om præcisering til 
Østrigs faste repræsentation. Hvis der dukker nye elementer op, kan Kommissionen overveje 
at indlede en ny overtrædelsesprocedure.

Hvad angår påstanden om hvidvaskning af penge, har Kommissionen ikke beføjelse til at 
undersøge, om der har fundet en kriminel handling sted. Den foreslår, at andrageren 
underretter de relevante nationale ansvarlige myndigheder."
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2008). 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"Efter nøje at have undersøgt en klage på vegne af en række andragere angående 
konkursbegæringen fra to østrigske investeringsselskaber, AMIS Management Investment 
Services AG og AMIS Financial Consulting AG, som blev modtaget den 23. december 2005, 
besluttede Kommissionens tjenestegrene, at der ikke skulle indledes en 
overtrædelsesprocedure, idet der ikke var tilstrækkelige beviser for en ukorrekt gennemførelse 
af direktiv 97/9/EF i Østrig. Efter mediernes afsløring af nye oplysninger den 5. december 
2007 om, at den østrigske stat af den kompetente myndighed var blevet dømt for manglende 
behørigt opsyn med AMIS-selskaberne, fremsendte Kommissionens tjenestegrene den 7. maj 
2008 en skrivelse til Østrigs faste repræsentation, hvori de anmodede om yderligere 
oplysninger. Efter de østrigske myndigheders anmodning om forlængelse blev der i 
Kommissionens tjenestegrenes skrivelse af 27. juni 2008 fastsat en ny deadline for svar. 
Republikken Østrig svarede med en skrivelse af 2. juli 2008.

I sit svar af 2. juli 2008 redegjorde de østrigske myndigheder for den nye udvikling i AMIS-
sagen og for gældende lov efter gennemførelsen af direktiv 2004/39/EF om markeder for 
finansielle instrumenter (MiFID)1.

Ifølge oplysningerne i den skrivelse, som Kommissionens tjenestegrene modtog fra Østrigs 
faste repræsentation den 2. juli 2008, blev Republikken Østrig af en østrigsk domstol dømt til 
at betale sagsøgerne for de skader, de havde pådraget sig i forbindelse med deres investeringer 
i AMIS, som forblev ubetalte gennem konkursproceduren, gennem afviklingen af AMIS-
selskabets midler i Luxembourg og gennem kompensationsordningen.

Efter domstolens ovennævnte dom i sagen mod Republikken Østrig er der ikke blot fremsat 
påstande om, at kompensationsordningen ikke er i overensstemmelse med artikel 4 i direktivet 
om investorgarantiordninger, men der er ligeledes fremsat påstande om, at skatteydernes 
penge ikke bør blive brugt til at dække tab forårsaget af investeringsselskaber.

De østrigske myndigheder har i deres skrivelse af 2. juli 2008 tilvejebragt yderligere 

                                               
1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om 
ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF; EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1–44.
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oplysninger med hensyn til direktivets anvendelse på østrigske investeringsselskaber. En 
kompensationsordning skal i henhold til direktivet dække de midler og instrumenter, som 
investeringsselskabet ligger inde med i forbindelse med en investors investeringsvirksomhed, 
og som ikke kan leveres tilbage til investoren (betragtning 8 og artikel 2, stk. 2, led 2, i 
direktivet om investorgarantiordninger). De østrigske myndigheder har forklaret, at termen 
"investeringsselskab" i henhold til Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) af 2007 (som kaldes 
"Wertpapierdienstleistungsunternehmen" i artikel 19 i den tidligere version af WAG før 2007) 
er mere snæver end samme term ("Wertpapierfirma") i henhold til Bankwesengesetz (BWG).
Investeringsselskabers aktiviteter, der er tilladt i henhold til BWG, er dækket af en 
kompensationsordning ("Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem") i henhold 
til artikel 93 ff i BWG, som ikke gælder for investeringsselskaber, der har fået tilladelse i 
henhold til WAG. Investeringsselskaber som AMIS har i henhold til WAG ikke ret til at 
opbevare kundernes midler og kan således ikke stå i gæld til deres kunder (artikel 3, stk. 5, 
punkt 4, i WAG af 2007; tidligere artikel 1, stk. 1, punkt 19, i BWG i forbindelse med artikel 
20, stk. 1, punkt 4, i WAG), hvilket betyder, at de i princippet ikke opfylder betingelserne for, 
at krav fra deres investorer kan dækkes i henhold til artikel 2, stk. 2, led 2, i direktivet om 
investorgarantiordninger. Som følge heraf udgør udelukkelsen af selskaber, der har fået 
tilladelse i henhold til WAG, fra kompensationsordningen for selskaber, der har fået tilladelse 
i henhold til BWG, ikke en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 1997/9/EF.

Østrig har dog alligevel oprettet en alternativ kompensationsordning for 
investeringsselskaber, som har fået tilladelse i henhold til WAG, og som ikke er forsikrede i 
henhold til kompensationsordningen i BWG. Investeringsselskabers aktiviteter, der er tilladt i 
henhold til WAG, er dækket af Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) 
(artikel 75-78 i WAG af 2007; tidligere artikel 23b og 23e i WAG). AeW tilbyder samme 
garanti (20.000 euro) som den minimumsgaranti, der kræves i artikel 4 i direktivet om 
investorgarantiordninger (artikel 23c, stk. 4 i WAG før ændringen i 2007; artikel 76, stk. 4, i 
WAG af 2007). Bestemmelserne i østrigsk lovgivning om kompensationsordninger ville 
derfor have været tilstrækkelige til at sikre en korrekt gennemførelse af det garantibeløb, der 
minimum dækkes i henhold til direktivet, til trods for at kravet om kompensation fra østrigske 
investeringsselskaber havde været berettiget i henhold til direktivets artikel 2, stk. 2, led 2. 
Betragtning 23 i direktivet om investorgarantiordninger præciserer endvidere, at direktivet 
ikke harmoniserer metoderne til finansiering af investorgarantiordningerne. De praktiske 
foranstaltninger i forbindelse med finansiering af investorgarantiordningerne henhører i stedet 
under medlemsstaternes kompetenceområde. 

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra Østrigs faste repræsentation i dens skrivelse af 2. juli 2008 
mente Kommissionen ikke, at der var noget nyt, som kunne berettige, at der blev indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Østrig, og den besluttede ikke at genåbne andragendet.

Kommissionens tjenestegrene er i øjeblikket ved at undersøge kvaliteten af gennemførelsen af 
direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, herunder direktivets artikel 11 
om dækning af investeringsaktiviteter gennem direktivet om investorgarantiordninger. Hvis 
der i denne forbindelse konstateres eksempler på ukorrekt gennemførelse i henhold til 
direktivet om markeder for finansielle instrumenter, vil Kommissionen træffe de nødvendige 
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foranstaltninger."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Nærværende meddelelse er udarbejdet som svar på Europa-Parlamentets anmodning om en 
opdatering af status quo for kvalitetskontrollen af gennemførelsen af MiFID i Østrig.

Kvalitetskontrollen af gennemførelsen af MiFID er foretaget gennem en risikobaseret 
vurdering af gennemførelsesforanstaltningerne i medlemsstaterne, herunder Østrig.
Kvalitetskontrollen af gennemførelsen har indtil nu ikke vist tegn på mangelfuld 
gennemførelse af MiFID i Østrig. Der er især ikke tegn på overtrædelse af artikel 11 i MiFID 
i relation til investorgarantiordninger.

Kommissionen er i færd med at foretage en gennemgang af direktiv 1997/9/EF1 om 
investorgarantiordninger. Der blev iværksat en indkaldelse af meningstilkendegivelser den 9. 
februar 2009 om funktionen af investorgarantiordningerne i medlemsstaterne. I indkaldelsen 
af meningstilkendegivelser rejste Kommissionens tjenestegrene spørgsmålet om dækning 
gennem garantiordninger for investeringsselskaber, f.eks. AMIS, som ikke har tilladelse til at 
opbevare kundernes aktiver, men som har tilladelse til at yde investeringstjenester. Høringen 
sluttede den 8. april 2009. Princippet om, at garantiordningerne skulle omfatte 
investeringsselskaber, også når de ikke har tilladelse til at opbevare kundernes aktiver, blev 
generelt støttet af svarerne. Det er rimeligt, at beskyttelsen af en kunde ikke skal afhænge af 
en faktor (de præcise betingelser for en virksomheds autorisation), som kunderne ikke kan 
forventes at kende til. Nogle af svarerne - bl.a. den østrigske investorgarantiordning AeW -
understregede imidlertid, at dækningen skal være i overensstemmelse med eventuelle 
begrænsninger i autorisationen.

I lyset af AMIS-sagen er den østrigske lovgivning om overvågning af værdipapirer fra 2007 
ændret. Formålet med en af ændringerne var at indføre en udvidelse af oplysningspligten.
Investeringsselskaberne skal klart og tydeligt informere investorerne om, at de ikke har 
tilladelse til at opbevare kundernes aktiver i henhold til den østrigske lovgivning.

Med gennemgangen af direktivet om investorgarantiordninger vil dette spørgsmål blive 
behandlet, og man vil vurdere, om der er behov for en udvidelse af oplysningspligten om 
dækning af garantiordninger, samt om dækning gennem garantiordninger også skal omfatte
selskaber, der ikke opbevarer kundernes aktiver. Med den sidste mulighed vil selskaber som 
AMIS være underlagt kravene i direktivet om investorgarantiordninger med den konsekvens, 
at kunderne i henhold til direktivet om investorgarantiordninger kan kræve erstatning i 
tilfælde af tab af deres aktiver. I øjeblikket henhører de fleste af disse sager under de nationale 
myndigheders kompetenceområde i henhold til det gældende direktiv om 
investorgarantiordninger."

                                               
1 EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22-31.


