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Θέμα: Αναφορά 0198/2007, της Nicole Banderitsch, αυστριακής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την εικαζόμενη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με την κήρυξη πτώχευσης 
της αυστριακής «AMIS»

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο αυστριακός όμιλος «AMIS» κήρυξε πτώχευση τον 
Νοέμβριο του 2005. Ως εγκεκριμένη επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η «AMIS» 
βρισκόταν υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής κεφαλαιαγοράς της Αυστρίας (FMA). Από 
την πτώχευση επλήγησαν περίπου 10 000 αυστριακοί και περίπου 6 000 γερμανοί επενδυτές, 
με ένα συνολικό ποσό επένδυσης της τάξης των 120 έως 150 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η 
αναφέρουσα ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία να διερευνήσει σε βάθος το ζήτημα και, ως εκ 
τούτου, μπόρεσε να εξακριβώσει ότι η «AMIS» ευθύνεται για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω των διασυνδέσεών της στο Λουξεμβούργο. Η αναφέρουσα 
υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η αυστριακή ρυθμιστική αρχή απέτυχε παταγωδώς να 
εκπληρώσει το εποπτικό της καθήκον. Δεδομένου ότι έχει προσφύγει χωρίς αποτέλεσμα στις 
αρμόδιες αυστριακές αρχές, περιλαμβανομένου και του υπουργού Οικονομικών της 
Αυστρίας, η αναφέρουσα ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει κατά πόσον υπήρξε 
παραβίαση τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα όσο και της 
αρχής σύμφωνα με την οποία οι μικροεπενδυτές, σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, θα προστατεύονται από ένα λειτουργικό και αξιόπιστο 
σύστημα ασφάλισης επενδύσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Στις 23 Δεκεμβρίου 2005, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν μια καταγγελία εξ ονόματος 
αρκετών καταγγελλόντων σχετικά με την αφερεγγυότητα δύο παρόχων επενδυτικών 
υπηρεσιών της Αυστρίας – των «AMIS Management Investment Services AG» και «AMIS
Financial Consulting AG». Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας ενδέχεται να μην επαρκούν για την επιστροφή των 
χρημάτων τα οποία κατέβαλαν οι πελάτες στους παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών. 
Επιπλέον, το αυστριακό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών AeW (Anlegerentschädigung von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
στις 13 Ιουλίου 2006 ότι οι αιτήσεις αποζημίωσης των επενδυτών από τους παρόχους «AMIS
Management Investment Services AG» και «AMIS Financial Consulting AG» δεν 
καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.

Η καταγγελία

Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι η Αυστρία ενδέχεται να μην έχει μεταφέρει ορθώς την 
οδηγία 97/9/ΕΚ σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών καθόσον οι πόροι του 
AeW ενδέχεται να μην επαρκούν για τη διασφάλιση της ελάχιστης κάλυψης των 20 000 ευρώ 
για κάθε επενδυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 97/9/ΕΚ (οδηγία για τα 
συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών). Η εν λόγω οδηγία επιδιώκει να προσφέρει στους 
επενδυτές μια λύση «έσχατης ανάγκης» η οποία να εγγυάται μέχρις ενός ορισμένου ποσού τις 
απαιτήσεις αποζημιώσεων που προκύπτουν από την αδυναμία μιας επιχείρησης να αποδώσει 
στους επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν, και τα οποία κρατά για 
λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές εργασίες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απηύθυναν επιστολή στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Αυστρίας ζητώντας ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με το αυστριακό 
νομοθετικό πλαίσιο.

Στην απάντησή της με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2006, η Αυστρία εξήγησε ότι στη νομοθεσία 
της γίνεται διάκριση μεταξύ δύο τύπων επενδυτικών εταιρειών: α) των εταιρειών οι οποίες 
έχουν το δικαίωμα να κρατούν οι ίδιες τα κεφάλαια και τα μέσα των πελατών τους και β) των 
εταιρειών που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Οι εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να κρατούν 
οι ίδιες τα κεφάλαια πελατών τους υπόκεινται σε αυστηρότερες ρυθμίσεις και υποχρεούνται, 
όπως και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να μετέχουν σε ένα σύστημα αποζημίωσης 
επενδυτών το οποίο διέπεται από πολύ αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι εταιρείες οι 
οποίες δεν έχουν το δικαίωμα να κρατούν κεφάλαια των πελατών τους και μπορούν να 
προσφέρουν περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου μετέχουν σε ειδικό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών (AeW), κάτι που ισχύει 
υποχρεωτικά για τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται κεφάλαια, αλλά προαιρετικά για τις 
εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες όπως η παροχή επενδυτικών συμβουλών και η 
διαμεσολάβηση.

Ως προς το θέμα της χρηματοδότησης του συστήματος, η Αυστρία ενημέρωσε την Επιτροπή 
ότι το σύστημα AeW χρηματοδοτείται από τις εισφορές των μελών του, τις οποίες 
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καταβάλλουν όλες οι εταιρείες επενδύσεων που μετέχουν στο σύστημα (μέχρι ποσοστού 10% 
του ιδίου κεφαλαίου). Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, το AeW
μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ελάχιστης κάλυψης μέσω δανεισμού ή μέσω 
της έκδοσης ομολόγων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν επίσης ορισμένες διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα, 
με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2006. Ο καταγγέλλων απάντησε με δύο επιστολές, με 
ημερομηνίες 20 Μαρτίου 2006 και 9 Αυγούστου 2006 αντιστοίχως. Απηύθυνε δε επιστολή 
στην Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2007.
Στην υπό εξέταση αναφορά υποστηρίζεται επίσης ότι ο όμιλος «AMIS» ανέπτυξε 
δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα επιχειρήματα της αναφοράς

Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1, της οδηγίας 97/9/ΕΚ ορίζεται ότι η οδηγία ισχύει μόνο 
για εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 3 
της οδηγίας 93/22/ΕΚ (οδηγία σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες). Οι εταιρείες οι οποίες 
δεν κρατούν οι ίδιες τα κεφάλαια πελατών τους εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας (άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ζ), της οδηγίας σχετικά με τις επενδυτικές 
υπηρεσίες) εφόσον προσφέρουν συγκεκριμένες περιορισμένες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις 
που ισχύει η οδηγία 97/9/ΕΚ, το άρθρο 5, παράγραφος 3, επιτρέπει τη συμμετοχή σε 
εναλλακτικό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, στον βαθμό που είναι αντίστοιχο με αυτό 
που προβλέπεται στην οδηγία.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει προκειμένου να 
αναλύσει την υπόθεση της «AMIS». Βάσει των πληροφοριών που της διαβιβάστηκαν, η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η «AMIS» δεν επιτρεπόταν δυνάμει της αυστριακής 
νομοθεσίας να κρατά κεφάλαια για λογαριασμό των πελατών της και δεν ενέπιπτε στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 97/9/ΕΚ. Από τις πληροφορίες που της διαβίβασε η αυστριακή 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία, η Επιτροπή συμπέρανε ότι, για τις εταιρείες οι οποίες δεν κρατούν 
οι ίδιες κεφάλαια για λογαριασμό των πελατών τους, αλλά έχουν δικαίωμα διαχείρισης 
κεφαλαίων, η αυστριακή νομοθεσία επιβάλλει τη συμμετοχή σε σύστημα αποζημίωσης 
επενδυτών παρόμοιο με αυτό που προβλέπεται στην οδηγία 97/9/ΕΚ. Από την ανάλυση αυτή 
προέκυψε ότι η αυστριακή νομοθεσία είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές οδηγίες και η υπόθεση 
της καταγγελίας τέθηκε στο αρχείο τον Μάρτιο του 2007, αφού ενημερώθηκε ο καταγγέλλων. 
Άλλωστε, μόνο ο εθνικός δικαστής δικαιούται να αξιολογήσει τη συμμόρφωση της «AMIS» 
με αυτές τις διατάξεις.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η 
κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα (ουσιαστικά η οδηγία 2005/60/ΕΚ και η απόφαση 
πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου εντός του 
οποίου ειδικευμένα όργανα (οι λεγόμενες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή 
ΜΧΠ) μπορούν να δέχονται πληροφορίες σχετικά με εικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να διενεργήσουν έρευνες οι οποίες 
ενδέχεται να καταλήξουν σε ποινική δίωξη. Τόσο το Λουξεμβούργο όσο και η Αυστρία έχουν 
μεταφέρει τη σχετική νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο, γεγονός που σημαίνει ότι οι εθνικές 
τους ΜΧΠ έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν τέτοιες χρηματοοικονομικές έρευνες. Εφόσον 
η αναφέρουσα γνωρίζει συγκεκριμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο, η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι να ενημερώσει την 
αρμόδια ΜΧΠ στο Λουξεμβούργο για περαιτέρω διερεύνηση. Η αυστριακή ΜΧΠ 
(Bundeskriminalamt) μπορεί να προσφέρει διευκολύνσεις όσον αφορά τα στοιχεία 
επικοινωνίας. Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να διενεργεί έρευνες για χρηματοοικονομικές 
υποθέσεις, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της 
Κοινότητας.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας σε επιστολή 
της με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2006, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έκριναν ότι δεν υπήρχαν 
στοιχεία τα οποία να δικαιολογούσαν την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει σε βάρος της 
Αυστρίας και αποφάσισαν να θέσουν την καταγγελία στο αρχείο.

Εντούτοις, στηριζόμενη σε πρόσφατες πληροφορίες, η Επιτροπή εξακολουθεί να αναλύει την 
εξαίρεση, από την αυστριακή νομοθεσία που διέπει τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών, 
των εταιρειών οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες όπως η παροχή επενδυτικών συμβουλών 
(«Vermögensberatung») και η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση («Vermittlung von
Finanzinstrumenten») προκειμένου να διαπιστώσει πόσο ευρεία είναι η ερμηνεία που δίνει η 
αυστριακή νομοθεσία σε αυτήν την εξαίρεση σε σύγκριση με το άρθρο 2, παράγραφος 2, 
στοιχείο ζ), της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα απευθύνουν στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Αυστρίας νέο αίτημα για διευκρινίσεις. Εφόσον παρουσιαστούν νέα 
στοιχεία, η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει την πιθανότητα να κινήσει νέα διαδικασία επί 
παραβάσει.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η 
Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να διερευνήσει κατά πόσον υπήρξε πράγματι εγκληματική 
δραστηριότητα. Προτείνεται στην αναφέρουσα να ενημερώσει επ’ αυτού τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης μιας καταγγελίας εξ ονόματος πολλών καταγγελλόντων 
σχετικά με την αφερεγγυότητα δύο αυστριακών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών –των «AMIS Management Investment Services AG» και «AMIS Financial
Consulting AG»– η οποία παρελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου 2005, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
είχαν αποφασίσει να μην κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει λόγω έλλειψης επαρκών 
αποδεικτικών στοιχείων για εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 97/9/EΚ στην Αυστρία. 
Ύστερα από τις νέες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο στις 5 Δεκεμβρίου 2007, 
σύμφωνα με τις οποίες το αυστριακό κράτος είχε καταδικαστεί για την έλλειψη κατάλληλης 
εποπτείας των εταιρειών AMIS από την πλευρά της αρμόδιας αρχής του, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής απέστειλαν νέα επιστολή στις 7 Μαΐου 2008 στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Αυστρίας ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις. Ύστερα από αίτηση για παράταση από τις 
αυστριακές αρχές, παραχωρήθηκε νέα διορία για απάντηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
με επιστολή στις 27 Ιουνίου 2008. Η Δημοκρατία της Αυστρίας απάντησε με επιστολή στις 2 
Ιουλίου 2008.
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Στην απάντησή τους της 2ας Ιουλίου 2008, οι αυστριακές αρχές ενημέρωσαν για τις νέες 
εξελίξεις στην υπόθεση AMIS και για την ισχύουσα νομοθεσία ύστερα από τη μεταφορά της 
οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 2004/39/EΚ (MiFID)1 στην αυστριακή 
νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής με την 
επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της 2ας Ιουλίου 2008, επιβλήθηκε στη Δημοκρατία 
της Αυστρίας, από αυστριακό δικαστήριο, να εγγυηθεί την καταβολή πληρωμής στους 
ενάγοντες για τις ζημιές που είχαν προκύψει από τις επενδύσεις των τελευταίων στον όμιλο 
AMIS, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα παρέμεναν απλήρωτες κατά τη διαδικασία 
πτώχευσης, μέσω της εκκαθάρισης των κεφαλαίων AMIS στο Λουξεμβούργο και μέσω του 
συστήματος αποζημίωσης. 

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου σε βάρος της 
Δημοκρατίας της Αυστρίας, έχουν εγερθεί απαιτήσεις τόσο για την αδυναμία του συστήματος 
αποζημίωσης να συμμορφωθεί με το άρθρο 4 της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα 
αποζημιώσεως των επενδυτών, όσο και για την ιδέα ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απόσβεση ζημιών που προκαλούνται από επιχειρήσεις 
επενδύσεων.

Αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των 
επενδυτών στις αυστριακές επιχειρήσεις επενδύσεων, οι αυστριακές αρχές παρέσχον 
περαιτέρω διευκρινίσεις στην επιστολή της 2ας Ιουλίου 2008. Σύμφωνα με την οδηγία 
σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών, κάθε σύστημα αποζημιώσεως 
πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια ή τίτλους που κρατεί μια επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση 
με τις επενδυτικές πράξεις ενός επενδυτή που δεν καθίσταται δυνατόν να επιστραφούν στον 
επενδυτή (αιτιολογική σκέψη 8 και άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 της οδηγίας σχετικά 
με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών). Οι αυστριακές αρχές εξήγησαν ότι ο όρος 
«επιχείρηση επενδύσεων» σύμφωνα με τον νόμο Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) του 
2007 (που αναφέρεται ως «Wertpapierdienstleistungsunternehmen» στην παράγραφο 19 της 
έκδοσης του WAG πριν από το 2007) έχει στενότερη έννοια από τον ίδιο όρο 
(«Wertpapierfirma») σύμφωνα με τον νόμο Bankwesengesetz (BWG). Οι δραστηριότητες 
των επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με τον BWG καλύπτονται από ένα σύστημα 
αποζημίωσης (το «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem») σύμφωνα με 
τις παραγράφους 93 κ. εξ. του BWG, που δεν εφαρμόζεται στις εγκεκριμένες επιχειρήσεις 
επενδύσεων σύμφωνα με τον WAG. Σύμφωνα με τον WAG, οι επιχειρήσεις επενδύσεων 
όπως π.χ. ο όμιλος AMIS, δεν έχουν το δικαίωμα να κρατούν κεφάλαια ή τίτλους πελατών 
και επομένως δεν μπορούν να οφείλουν στους πελάτες τους (παράγραφος 3, εδάφιο 5 Z 4 
WAG 2007· πρώην παράγραφος 1, εδάφιο 1 Z 19 BWG σε σχέση με την παράγραφο 20 
εδάφιο 1 Z 4 WAG), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αυτές δεν πληρούν καταρχήν τους 
όρους για την κάλυψη των απαιτήσεων των επενδυτών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, 

                                               
1

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου· ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1–44 
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παράγραφος 2, εδάφιο 2 της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των 
επενδυτών. Για τον λόγο αυτόν, η εξαίρεση των εγκεκριμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τον WAG από το σύστημα αποζημιώσεων που έχει δημιουργηθεί για εγκεκριμένες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τον BWG, δεν παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 1997/9/EΚ. 

Ωστόσο, η Αυστρία καθιέρωσε ένα εναλλακτικό σύστημα αποζημίωσης για τις εγκεκριμένες 
επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με τον WAG, οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες από το 
σύστημα αποζημίωσης του BWG. Οι δραστηριότητες των εγκεκριμένων επιχειρήσεων 
επενδύσεων σύμφωνα με τον WAG καλύπτονται από το «Anlegerentschädigungssystem für
Wertpapierfirmen (AeW)» (παράγραφοι 75 έως 78 WAG 2007· πρώην παράγραφος 23b και 
23e του WAG). Το AeW προσφέρει την ίδια εγγύηση (20.000 Euro) ως την κατώτατη 
εγγύηση που απαιτείται από το άρθρο 4 της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως 
των επενδυτών (παράγραφος 23 γ (4) WAG πριν από τη μεταρρύθμιση του 2007· 
παράγραφος 76 (4) WAG 2007). Ως εκ τούτου, ακόμα και αν οι απαιτήσεις αποζημίωσης από 
τις αυστριακές επιχειρήσεις επενδύσεων ήταν επιλέξιμες για αποζημίωση σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο 2 της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των 
επενδυτών, οι ρυθμίσεις της αυστριακής νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης θα 
ήταν αρκετές για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου ποσού 
σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών. Η 
αιτιολογική σκέψη 23 της οδηγίας αποσαφηνίζει περαιτέρω το γεγονός ότι στο πλαίσιο της εν 
λόγω οδηγίας δεν είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι μέθοδοι χρηματοδότησης των 
συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών. Αντίθετα, σύμφωνα με την οδηγία, οι πρακτικές 
ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών 
επαφίενται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας με 
επιστολή της στις 2 Ιουλίου 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεώρησαν ότι δεν υπάρχουν 
νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Αυστρίας 
και αποφάσισαν να μην επανεξετάσουν την καταγγελία. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ελέγχουν επί του παρόντος την ποιότητα της εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 11 της οδηγίας MiFID σχετικά με την κάλυψη των 
επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω της οδηγίας για το σύστημα αποζημίωσης των 
επενδυτών. Αν στο συγκεκριμένο στάδιο εντοπιστεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για μη ορθή 
μεταφορά στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID, η Επιτροπή θα αναλάβει την απαιτούμενη δράση.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η παρούσα ανακοίνωση απαντά στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενημέρωση 
σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας που διενεργείται για 
την εφαρμογή της οδηγίας MiFID στην Αυστρία.

Ο έλεγχος ποιότητας της οδηγίας MiFID πραγματοποιήθηκε μέσω μιας εκτίμησης κινδύνου 
των μέτρων μεταφοράς στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας. Μέχρι τώρα, 
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από τον έλεγχο ποιότητας της μεταφοράς δεν στοιχειοθετείται εσφαλμένη μεταφορά της 
οδηγίας MiFID στην Αυστρία. Συγκεκριμένα, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
παράβαση του άρθρου 11 της οδηγίας MiFID σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των 
επενδυτών. 

Η Επιτροπή διενεργεί επίσης αναθεώρηση της οδηγίας 1997/9/EΚ σχετικά με τα συστήματα 
αποζημιώσεως των επενδυτών1. Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής 
στοιχείων σε σχέση με τη λειτουργία των συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών στα
κράτη μέλη. Στη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής στοιχείων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
έθιξαν το ζήτημα της κάλυψης μέσω των συστημάτων αποζημίωσης των εταιρειών, όπως η 
AMIS, οι οποίες δεν επιτρέπεται να κρατούν οι ίδιες τα κεφάλαια των πελατών τους αλλά 
έχουν το δικαίωμα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η διαβούλευση περατώθηκε στις 8 
Απριλίου 2009. Η αρχή της κάλυψης των εταιρειών επενδύσεων βάσει του συστήματος 
αποζημίωσης, ακόμα και αν η άδειά τους δεν τους παρέχει το δικαίωμα να κρατούν τα 
περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους, γενικά έλαβε την υποστήριξη των ερωτηθέντων. 
Είναι λογικό να μην πρέπει να εξαρτάται η προστασία του πελάτη από έναν παράγοντα (τους 
ακριβείς όρους της άδειας της εταιρείας) τον οποίο δεν αναμένεται να γνωρίζουν οι πελάτες. 
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι ερωτηθέντες –μεταξύ των οποίων και το αυστριακό 
σύστημα αποζημίωσης– τόνισαν ότι η κάλυψη θα πρέπει να συμφωνεί με οποιαδήποτε όρια 
στην άδεια λειτουργίας.

Υπό το πρίσμα της υπόθεσης AMIS, τροποποιήθηκε ο αυστριακός νόμος του 2007 περί 
εποπτείας των χρεογράφων. Ο σκοπός μίας εκ των τροποποιήσεων ήταν να θεσπιστούν 
επιπλέον υποχρεώσεις γνωστοποίησης. Οι εταιρείες επενδύσεων πρέπει να ενημερώνουν 
σαφώς τους επενδυτές ότι δεν επιτρέπεται να κρατούν οι ίδιες τα περιουσιακά στοιχεία των 
πελατών δυνάμει του αυστριακού δικαίου. 

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών θα 
αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα και θα αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να θεσπιστούν 
πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά με το πεδίο κάλυψης των συστημάτων 
αποζημίωσης και κατά πόσον η κάλυψη του συστήματος θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε 
να συμπεριλάβει στα συστήματα αποζημίωσης και τις εταιρείες που δεν κρατούν τα κεφάλαια 
των πελατών. Στην τελευταία αυτή επιλογή, οι εταιρείες όπως η AMIS θα εμπίπτουν στην 
οδηγία σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών με αποτέλεσμα οι πελάτες να 
μπορούν να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα συστήματα 
αποζημίωσης των επενδυτών σε περίπτωση απώλειας των περιουσιακών τους στοιχείων. 
Προς το παρόν, δυνάμει της τρέχουσας έκδοσης της οδηγίας σχετικά με τα συστήματα 
αποζημίωσης των επενδυτών, τέτοιου είδους περιπτώσεις επαφίενται στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών.

                                               
1 ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22–31.


