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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az osztrák AMIS csoport 2005 novemberében 
csődindítványt nyújtott be. Engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató vállalatként a 
csoport az ausztriai pénzügyi piaci szabályozó hatóságok (FMA) felügyelete alatt állt. A csőd 
mintegy 10.000 osztrák és mintegy 6.000 német befektetőt és összesen 120–150 millió € teljes 
befektetett összeget érintett. A petíció benyújtója ezt követően saját kezdeményezésére 
elvégezte az ügy alapos vizsgálatát, és ennek eredményeképpen sikerült megbizonyosodnia 
arról, hogy a csoport luxemburgi kapcsolatain keresztül pénzmosást követett el. A petíció 
benyújtója azt is hangsúlyozza, hogy az osztrák szabályozó hatóság messze nem megfelelően 
látta el felügyeleti feladatát. Mivel a petíció benyújtója sikertelenül folyamodott a felelős 
osztrák hatóságokhoz, közöttük Ausztria pénzügyminiszteréhez, arra kéri a Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg, hogy megsértették-e az e területen alkalmazandó EU-jogszabályokat és azt az 
elvet, hogy a kisbefektetőket a befektetési szolgáltató vállalatok csődje esetén megfelelően 
működő és értékmegőrző betéti garanciarendszernek kell védenie.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.
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Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

2005. december 23-án a Bizottság szolgálataihoz egy panaszos által többek nevében 
benyújtott panasz érkezett két osztrák befektetési szolgáltató – az AMIS Management 
Investment Services (befektetéskezelő) AG és AMIS Financial Consulting (pénzügyi 
tanácsadó) AG – fizetésképtelenségével kapcsolatban. A panaszos azt állította, hogy 
előfordulhat, hogy a csődvagyon nem lesz elegendő az ügyfelek által a befektetési 
szolgáltatók számára befizetett vagyon visszatérítéséhez. Ezenfelül az osztrák Befektető-
kártalanítási R e n d s z e r  AeW (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) a 2006. július 13-i sajtóközleményében 
közölte, hogy az AMIS Management Investment Services (befektetéskezelő) AG-vel és AMIS 
Financial Consulting (pénzügyi tanácsadó) AG-vel szemben támasztott befektetői 
kártalanítási igényekre nem terjed ki a befektető-kártalanítási rendszer.

A panasz

A panaszos azt állítja, hogy előfordulhat, hogy Ausztria nem ültette át pontosan a befektető-
kártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK irányelvet (ICSD), mert az AeW pénzalapjai esetleg 
nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy befektetőnként legalább 20 000 EUR biztosítást 
nyújtsanak a befektető-kártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK irányelv (ICSD) 4. cikkében 
előírtak szerint. Az ICSD célja, hogy egy bizonyos összeg erejéig egy utolsó megoldást 
biztosítsanak a befektetőknek azon kártalanítási igények fedezése céljából, amelyek abból 
származnak, hogy a befektetési vállalkozások nem tudják visszafizetni a befektetők pénzét 
vagy visszajuttatni a befektetőknek a tulajdonukat képező, a befektetési vállalkozás 
tulajdonában lévő, a befektetési műveletekkel kapcsolatos eszközöket.

2006. szeptember 11-én a Bizottság szolgálatai levelet küldtek az osztrák állandó 
képviselethez, amelyben bizonyos pontosításokat kértek az osztrák jogi kerettel kapcsolatban.

2006. november 7-i válaszában Ausztria kifejti, hogy jogszabályai kétféle befektetési 
vállalkozást különböztetnek meg: a) azon vállalkozások, amelyek számára engedélyezik, hogy 
az ügyfelek pénzét és eszközeit birtokolják, valamint b) azon vállalkozások, amelyek számára 
ezt nem engedélyezik. Azon vállalkozásokra, amelyek számára engedélyezik, hogy az 
ügyfelek vagyonával rendelkezzenek, szigorúbb követelmények vonatkoznak, és a 
hitelintézetekkel együtt kötelesek részt venni egy szigorúbban szabályozott befektető-
kártalanítási rendszerben. Azon vállalkozásoknak, amelyek maguk nem birtokolhatják az 
ügyfelek vagyonát, és csak korlátozott számú szolgáltatásokat (befektetési tanácsadás és 
portfóliókezelés) nyújthatnak, egy külön befektető-kártalanítási rendszerhez (AeW) kell 
tartozniuk, amely kötelező a vagyonkezelő vállalkozások számára, de szabadon választható 
azon vállalkozások számára, amelyek például befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújtanak 
vagy közvetítést vállalnak.

A rendszer finanszírozásával kapcsolatban Ausztria közölte, hogy az AeW-t a rendszerben 
részt vevő valamennyi befektetési vállalkozás által (a saját tőke 10%-ának erejéig) fizetett 
tagsági hozzájárulásból finanszírozzák. Ezenfelül az alapító okirat szerint az AeW az előírt 
minimális biztosítás finanszírozását biztosíthatja kölcsönök vagy kötvények kibocsátása 
révén.
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A Bizottság szolgálatai a 2006. február 23-i levelükben a panaszostól is kértek bizonyos 
pontosításokat. A panaszos két levélben – 2006. március 20-án és 2006. augusztus 9-én –
válaszolt. A panaszos 2007. július 11-én levelet küldött a Bizottságnak.

Ebben a petícióban a petíció benyújtója azt is állítja, hogy az AMIS Csoport pénzmosási 
tevékenységeket folytatott Luxemburgban.

A Bizottság észrevételei a petícióban szereplő érvelésekkel kapcsolatban

A 97/9/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdése meghatározza, hogy az 
irányelv csak azon befektetési vállalkozásokra vonatkozik, amelyek az értékpapír-befektetési 
szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK irányelv (ISD) 3. cikkének megfelelő engedély alapján 
működnek. Azon vállalkozásokat, amelyek nem őrizhetik az ügyfelek pénzét, az ISD kizárja a 
hatálya alól (az ISD 2. cikke (2) bekezdésének g) pontja), feltéve, hogy csak meghatározott 
korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak. Amennyiben a 97/9/EK irányelv érvényes, 5. cikkének 
(3) bekezdése lehetővé teszi az alternatív befektető-kártalanítási rendszerben való részvételt, 
feltéve, hogy az egyenértékű az irányelv szerinti rendszerrel.

2006. február 23-án a Bizottság elindított egy jogsértési eljárást az AMIS-ügy vizsgálata 
érdekében. A Bizottság a beérkezett információk alapján azt a következtetést vonta le, hogy 
az AMIS az osztrák jogszabály értelmében nem rendelkezik engedéllyel ahhoz, hogy az 
ügyfelek pénzét birtokolja, és nem tartozik a 97/9/EK irányelv hatálya alá. Az osztrák állandó 
képviselettől kapott információk alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy azon 
vállalkozások számára, amelyek nem birtokolják az ügyfelek pénzét, de vagyonkezeléssel 
foglalkozhatnak, az osztrák jog előírja a 97/9/EK irányelvben meghatározotthoz hasonló 
befektető-kártalanítási rendszerben való részvételt. Ez a vizsgálat bizonyította, hogy az 
osztrák jogszabály összhangban áll az EU irányelveivel, és a panasszal kapcsolatos ügyet a 
panaszos tájékoztatását követően 2007 márciusában lezárták. Továbbá azt, hogy az AMIS 
betartotta-e ezeket a rendelkezéseket, nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia.

Ami a pénzmosással kapcsolatos állítást illeti, az e területtel kapcsolatos közösségi jog 
(elsősorban a 2005/60/EK irányelv és 2001/500/IB tanácsi kerethatározat) célja egy olyan 
keret létrehozása, amelyben a szakosodott hatóságok (az úgynevezett pénzügyi információs 
egységek (FIU)) információt kaphatnak a pénzmosás gyanújával kapcsolatban pénzügyi 
vizsgálat elvégzése érdekében, amely végül büntetőeljáráshoz vezethet. Luxemburg és 
Ausztria egyaránt rendelkezik a közösségi jogszabályokat átültető jogszabállyal, ami lehetővé 
teszi a nemzeti pénzügyi információs egységeik számára, hogy pénzügyi vizsgálatokat 
végezzenek. Amennyiben a petíció benyújtójának tudomása van Luxemburgban folytatott, 
konkrét pénzmosási tevékenységekről, a megfelelő lépés az, ha tájékoztatja a luxemburgi 
pénzügyi információs egységet, hogy ezt követően elvégezze a vizsgálatot. Az osztrák 
pénzügyi információs egység (Bundeskriminalamt) meg tudja adni a kapcsolatfelvételhez 
szükséges adatokat. A Bizottság nem rendelkezik felhatalmazással, hogy pénzügyi vizsgálatot 
folytasson, kivéve, ha a Közösség pénzügyi érdekeiről van szó.

Következtetések

Az osztrák állandó képviselet által a 2006. november 7-i levében szolgáltatott információk 
alapján a Bizottság szolgálatai úgy találták, hogy nincsenek olyan tényezők, amelyek 
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indokolták volna, hogy Ausztria ellen jogsértési eljárást indítsanak, és úgy határoztak, hogy 
lezárják a panaszt.

Mindemellett a legfrissebb információk alapján a Bizottság még mindig vizsgálja azon 
vállalkozásoknak az osztrák törvény értelmében a befektető-kártalanítási rendszerben való 
részvétel alóli mentességét, amelyek például „Vermögensberatung” (befektetési tanácsadás) 
és „Vermittlung von Finanzinstrumenten” (közvetítés) szolgáltatást nyújtanak, annak 
megállapítása érdekében, hogy az osztrák jog a 93/22/EGK irányelv 2. cikke (2) 
bekezdésének g) pontjához képest milyen tágan értelmezi ezt a mentességet. A Bizottság 
szolgálatai új, pontosításra irányuló kérelmet fognak küldeni az osztrák állandó képviseletnek. 
Amennyiben új tényezőkre derül fény, a Bizottság megfontolhatja egy új jogsértési eljárás 
elindítását.

Ami a pénzmosással kapcsolatos állítást illeti, a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel annak 
kivizsgálása tekintetében, hogy bűncselekmény történt-e. A petíció benyújtójának azt 
tanácsolják, hogy tájékoztassa az illetékes nemzeti hatóságokat.

4. A Bizottságtól 2008. november 25-én kapott kiegészítő válasz.

A több panaszos nevében, két osztrák befektetési szolgáltató – AMIS Management 
Investment Services AG és AMIS Financial Consulting AG – fizetésképtelenségével 
kapcsolatban, 2005. december 23-án beérkezett panasz gondos elemzését követően a 
Bizottság szolgálatai úgy határoztak, hogy nem folytatnak jogsértési eljárást, mivel nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték a tekintetben, hogy Ausztria helytelenül ültette át a 
97/9/EK irányelvet. Miután a sajtóban 2007. december 5-én új információ jelent meg arról, 
hogy az osztrák államot elítélték, amiért illetékes hatóságán keresztül nem biztosította az 
AMIS cégek megfelelő felügyeletét, a Bizottság szolgálatai 2008. május 7-én új levelet 
küldtek az osztrák állandó képviseletnek, amelyben további tájékoztatást kértek. Az osztrák 
hatóságok halasztási kérelmét követően a Bizottság szolgálatai 2008. június 27-i levelükben 
újabb határidőt adtak meg a válaszadásra. Az Osztrák Köztársaság levélben válaszolt, 2008. 
július 2-án.

A 2008. július 2-i válaszukban az osztrák hatóságok az AMIS-ügy új fejleményeiről, valamint 
a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek1 az osztrák joganyagba történő 
átültetését követően alkalmazandó jogról adtak tájékoztatást. 

A Bizottság szolgálataihoz az osztrák állandó képviselet 2008. július 2-i levelében érkezett 
tájékoztatás szerint az Osztrák Köztársaságot egy ausztriai bíróság arra ítélte, hogy a 
luxemburgi AMIS-alapok felszámolása és a kártalanítási rendszer révén garantálja a 
felperesek számára az AMIS-befektetéseikkel kapcsolatban elszenvedett olyan károk 
kifizetését, amelyek a csődeljárás során kifizetetlenül maradnak.

A Bíróság által az Osztrák Köztársaság ellen hozott, fent említett ítéletet követően nemcsak a 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 
85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről; HL L 145., 2004.4.30., 1–44. 
o.
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tekintetben születtek megállapítások, hogy a kártalanítási rendszer képtelen teljesíteni a 
befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelv (ICSD) 4. cikkét, hanem azzal az 
elképzeléssel kapcsolatban is, hogy az adófizetők pénzét nem kellene a befektetési cégek által 
okozott veszteségek visszafizetésére felhasználni.

Az ICSD osztrák befektetési cégekre történő alkalmazásával kapcsolatban az osztrák 
hatóságok a 2008. július 2-i levelükben további pontosítással szolgáltak. Az ICSD 
értelmében minden kártalanítási rendszernek ki kell terjednie a befektetési vállalkozás 
tulajdonában lévő, a befektetőnek a befektetési műveletekkel kapcsolatos olyan pénzére és 
eszközeire, amelyek nem adhatók vissza a befektetőnek (az ICSD (8) 
preambulumbekezdése és 2. cikke (2) bekezdésének 2. pontja). Az osztrák hatóságok 
kifejtették, hogy a 2007. évi Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) értelmében (a WAG 2007 
előtti változatának 19. paragrafusában „Wertpapierdienstleistungsunternehmen” néven 
szerepel) a „befektetési vállalkozás” kifejezés szűkebb, mint a Bankwesengesetz (BWG) 
által használt ugyanilyen kifejezés („Wertpapierfirma”). A BWG értelmében a befektetési 
vállalkozások tevékenységeire a BWG 93. ff paragrafusa szerint olyan kártalanítási rendszer 
vonatkozik („Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem”), amely nem 
alkalmazandó a WAG szerint engedélyezett befektetési vállalkozásokra. A WAG 
értelmében az AMIS-hoz hasonló befektetési vállalkozások nem birtokolhatják az ügyfelek 
pénzét vagy eszközeit, és így nem maradhatnak ügyfeleik adósai (a 2007-es WAG 3. 
paragrafusának 5 Z 4 pontja; korábban a BWG 1. paragrafusának 1 Z 19 pontja, a WAG 20. 
paragrafusának 1 Z 4 pontjával összefüggésben), ami azt jelenti, hogy elviekben nem 
teljesítik annak feltételeit, hogy befektetőik keresetei az ICSD 2. cikke (2) bekezdésének 2. 
pontja alá tartozzanak. Ebből az okból nem sérti az 1997/9/EK irányelv rendelkezéseit, ha a 
WAG szerint engedélyezett cégeket kizárják a BWG szerint engedélyezett cégek számára 
létrehozott rendszerből.

Ausztria mindazonáltal alternatív kártalanítási rendszert hozott létre a WAG szerint 
engedélyezett befektetési vállalkozások számára, amelyek a BWG szerinti kártalanítási 
rendszer keretében nem rendelkeznek biztosítással. A WAG alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozások tevékenységeire az Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) 
vonatkozik (a 2007-es WAG 75–78. paragrafusa; korábban a WAG 23b. és 23e. paragrafusa). 
Az AeW ugyanolyan garanciát nyújt (20.000 euro), mint az ICSD 4. cikkében előírt 
minimumgarancia (a 2007 reform előtt a WAG 23. paragrafusa c (4); a 2007-es WAG 76. 
paragrafusa (4) pontja). Ezért, még ha az ausztriai befektetési vállalkozásoknak címzett 
kártalanítási keresetek az ICSD 2. cikke (2) bekezdésének 2. pontja értelmében még 
jogosultak is lettek volna kártalanításra, a kártalanítási rendszerről szóló osztrák jog 
rendelkezései elegendők lettek volna az ICSD szerint garantált minimumösszeg helyes 
átültetésének biztosításához. Az ICSD (23) preambulumbekezdése tisztázza továbbá, hogy az 
ICSD nem harmonizálja a befektetőkártalanítási rendszerek finanszírozási módjait. Az ICSD 
ehelyett a befektetőkártalanítási rendszerek finanszírozására vonatkozó gyakorlati 
rendelkezések megállapítását a tagállamok hatáskörére bízza.

Következtetések

Az osztrák állandó képviselet által a 2008. július 2-i levélben közölt információk alapján a 



PE396.636vREVII 6/7 CM\802601HU.doc

HU

Bizottság szolgálatai úgy ítélték meg, hogy nem merülnek fel új elemek, amelyek indokolják, 
hogy Ausztria ellen jogsértési eljárást indítsanak, és úgy határoztak, hogy nem nyitják meg 
újra a panaszt.

A Bizottság szolgálatai jelenleg ellenőrzik a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK 
irányelv végrehajtásának minőségét, beleértve annak 11. cikkét, amely a befektetési 
tevékenységeknek a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelv szerinti fedezetéről 
szól. Amennyiben ebben a szakaszban igazoltnak látja a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
irányelv helytelen átültetését, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. január 22.

Ez a közlemény az Európai Parlament arra irányuló kérésére adott válaszként született, hogy 
kapjon folyamatos tájékoztatást a MiFID irányelv végrehajtására vonatkozó 
minőségellenőrzés helyzetének állásáról.

A MiFID-hez kapcsolódó minőségellenőrzés a tagállamokban – Ausztriát is ideértve – hozott 
átültető intézkedések kockázatalapú értékelésén keresztül zajlott. A minőségellenőrzés eddig 
nem tárt fel arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a MiFID irányelvet helytelenül hajtották végre 
Ausztriában. Különösen nem találtak bizonyítékot arra, hogy a befektetőkártalanítási 
rendszerek vonatkozásában megsértették volna a MiFID irányelv 11. cikkét. 

A Bizottságnál folyamatban van a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 1997/9/EK 
irányelv felülvizsgálata1 is. A befektetőkártalanítási rendszerek tagállami működése 
tekintetében 2009. február 9-én kértek be írásos állásfoglalást. Ebben az írásos állásfoglalásra 
irányuló felhívásban a Bizottság szolgálatai kitértek arra a kérdésre is, hogy az olyan cégek is 
kártalanítási rendszerek hatálya alá tartozhatnak-e, amelyek számára nem engedélyezett az 
ügyfelek pénzével való rendelkezés, de amelyek nyújthatnak befektetési szolgáltatásokat –
mint az AMIS is. A konzultáció 2009. április 8-án ért véget. A válaszadók általánosságban 
támogatták azt az elvet, hogy a befektetési cégeket akkor is a kártalanítási rendszer körébe 
kell vonni, ha azokat engedélyük nem jogosítja fel ügyfeleik pénzével való rendelkezésre. 
Ésszerű, hogy az ügyfelek védelme ne függjön olyan tényezőtől (a cég engedélyének konkrét 
feltételeitől), amelyek ismerete tőlük nem várható el. Másfelől néhány válaszadó – közöttük 
az osztrák kártalanítási rendszer – hangsúlyozta, hogy a rendszer hatókörének összhangban 
kell állnia az engedélyek korlátaival.

Az AMIS-ügyre figyelemmel módosították a 2007. évi osztrák értékpapír-felügyeleti 
törvényt. Az egyik módosítás célja további közzétételi kötelezettségek bevezetése volt. A 
befektetési cégeknek egyértelműen tájékoztatniuk kell a befektetőket arról, hogy az osztrák 
jog értelmében tilos számukra az ügyfelek eszközeivel való rendelkezés. 

A befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelv felülvizsgálata foglalkozni fog ezzel a 
kérdéssel, és értékelni fogja, hogy be kell-e vezetni a kártalanítási rendszerek hatókörére 
vonatkozó további közzétételi követelményeket, és hogy ki kell-e terjeszteni a kártalanítási 
rendszer hatókörét azokra a cégekre, amelyek nem jogosultak az ügyfelek pénzével való 

                                               
1 HL L 84., 1997.3.26., 22–31. o.
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rendelkezésre. Ezen utóbbi lehetőség szerint az AMIS-hoz hasonló cégek az említett irányelv 
hatálya alá tartoznának, aminek következtében ügyfeleik eszközeik elvesztése esetén 
kártalanítást követelhetnének a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelv alapján. 
Jelenleg – befektetőkártalanítási rendszerekről szóló irányelv aktuális változata értelmében –
az ilyen esetek a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. 


