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grupės AMIS peticija dėl bankroto, kurią pateikė Austrijos pilietė Nicole 
Banderitsch, su dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad 2005 m. lapkričio mėn. Austrijos grupė AMIS pateikė peticiją 
dėl bankroto. Kadangi grupė buvo licencijuota investavimo paslaugas teikianti bendrovė, ją 
prižiūrėjo Austrijos finansų rinkos reguliavimo institucijos. Bankrotas paveikė apie 10 000 
Austrijos ir 6 000 Vokietijos investuotojų, kurių bendra investuota suma sudarė 120–
150 mln. EUR. Peticijos pateikėja savo iniciatyva išsamiai nagrinėjo šį atvejį ir išsiaiškino, 
kad grupė plovė pinigus pasinaudodama ryšiais Liuksemburge. Peticijos pateikėja taip pat 
pabrėžia, kad Austrijos reguliavimo institucija nevykdė savo įsipareigojimo vykdyti priežiūrą. 
Kadangi peticijos pateikėjos kreipimasis į atsakingas Austrijos valdžios institucijas, įskaitant 
Austrijos finansų ministrą, rezultatų nedavė, ji prašo Europos Parlamentą ištirti, ar nebuvo 
pažeisti šiai sričiai taikytini ES teisės aktai ir principas, pagal kurį investavimo paslaugų 
bendrovės bankroto atveju smulkiuosius investuotojus apsaugo tinkamai veikianti ir vertę 
išsauganti indėlių garantijų sistema.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.



PE396.636v03-00 2/6 CM\802601LT.doc

LT

„Bendrosios aplinkybės, faktų santrauka, istorija

Komisijos tarnybos 2005 m. gruodžio 23 d. gavo kelių asmenų vardu pateiktą skundo 
pateikėjo skundą dėl dviejų Austrijos investavimo paslaugas teikiančių bendrovių – AMIS 
Management Investment Services AG ir AMIS Financial Consulting AG – nemokumo. Skundo 
pateikėjas tvirtino, kad pradėjus bankroto procesą gali nepakakti lėšų klientų lėšoms, kurias 
jie sumokėjo investavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, grąžinti. Be to, Austrijos 
investuotojų kompensavimo sistemos (toliau – AeW) (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) atstovai 2006 m. liepos 13 d. spaudos 
pranešime paskelbė, kad investuotojų reikalavimai dėl AMIS Management Investment 
Services AG ir AMIS Financial Consulting AG pagal investuotojų kompensavimo sistemą
netenkinami.

Skundas

Skundo pateikėjas teigia, kad Austrija galbūt neteisingai į nacionalinę teisę perkėlė Direktyvą 
97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų, nes Austrijos investuotojų kompensavimo 
sistemos lėšų gali nepakakti minimaliai 20 000 EUR kompensacijai kiekvienam investuotojui 
sumokėti, kaip nustatyta Direktyvos 97/9/EB (Investuotojų kompensavimo sistemų direktyva, 
IKSD) 4 straipsnyje. IKSD tikslas yra suteikti investuotojams paskutinę išeitį garantuojant 
tam tikrą sumą, kuri būtų skirta patenkinti reikalavimams, atsiradusiems investicinėms 
bendrovėms nebeišgalint grąžinti pinigų, arba grąžinti investuotojams priklausančias 
finansines priemones, kurias jos tų investuotojų vardu naudojo investuodamos.

2006 m. rugsėjo 11 d. Komisijos tarnybos nusiuntė raštą Austrijos nuolatinei atstovybei 
prašydamos paaiškinti Austrijos taikomą teisinį pagrindą.

Atsakydama į tą raštą 2006 m. lapkričio 7 d. rašte Austrija aiškina, kad jos teisės aktuose 
skiriamos dvi investicinių bendrovių rūšys: a) bendrovės, kurioms leidžiama turėti klientų 
pinigus ir finansines priemones, ir b) bendrovės, kurioms tai daryti draudžiama. Bendrovėms, 
kurioms leidžiama turėti klientams priklausančias lėšas, taikomi daug griežtesni reikalavimai; 
jos ir kredito institucijos privalo dalyvauti griežčiau reguliuojamoje investuotojų 
kompensavimo sistemoje. Bendrovės, kurios negali turėti klientams priklausančių lėšų ir gali 
teikti tik ribotą skaičių paslaugų (konsultacijos investavimo klausimais ir portfelio valdymas), 
privalo tapti specialios investuotojų kompensavimo sistemos (toliau – AeW) narėmis; ši 
narystė privaloma lėšas valdančioms bendrovėms, tačiau neprivaloma bendrovėms, kurios 
teikia konsultacijas investavimo klausimais ir tarpininkauja.

Dėl sistemos finansavimo Austrija nurodė, kad AeW finansuojama renkant narystės įnašus, 
kuriuos moka visos sistemoje dalyvaujančios investicinės bendrovės (iki 10 proc. nuosavo 
kapitalo). Be to, pagal AeW įstatus ji gali garantuoti mažiausios būtinos kompensacijos 
finansavimą suteikdama paskolas ar išleisdama obligacijas.

Komisijos tarnybos 2006 m. vasario 23 d. raštu kreipėsi į skundo pateikėją prašydamos 
paaiškinimo. Skundo pateikėjas atsakė dviem raštais, kuriuos Komisija gavo 2006 m. kovo 
20 d. ir 2006 m. rugpjūčio 9 d. 2007 m. liepos 11 d. jis raštu kreipėsi į Komisiją.
Peticijos pateikėja peticijoje taip pat tvirtina, kad grupė AMIS plovė pinigus Liuksemburge.
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Komisijos pastabos dėl peticijoje pateiktų argumentų

Direktyvos 97/9/EB 1 straipsnio 1 dalies pirmojoje įtraukoje nurodoma, kad direktyva 
taikoma tik investicinėms bendrovėms, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal 
Direktyvos 93/22/EEB (Investicinių paslaugų direktyva, IPD) 3 straipsnį. Remiantis IPD, 
bendrovės, nelaikančios klientų pinigų, į jos taikymo sritį nepatenka (IPD 2 straipsnio 2 dalies 
g punktas), nes jos teikia tik konkrečias apibrėžtas paslaugas. Tais atvejais, kai taikoma 
Direktyva 97/9/EB, remiantis jos 5 straipsnio 3 dalimi galima dalyvauti alternatyvioje 
investuotojų kompensavimo sistemoje, jeigu ji yra lygiavertė direktyvoje minimai sistemai.

2006 m. vasario 23 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą norėdama 
išnagrinėti AMIS atvejį. Remdamasi gauta informacija Komisija padarė išvadą, kad pagal 
Austrijos teisės aktus AMIS nebuvo leidžiama turėti klientų pinigų, ji į Direktyvos 97/9/EB 
taikymo sritį nepatenka. Remdamasi Austrijos nuolatinės atstovybės pateikta informacija 
Komisija padarė išvadą, kad remiantis Austrijos teisės aktais bendrovės, kurios neturi klientų 
pinigų, bet gali valdyti lėšas, privalo dalyvauti investuotojų kompensavimo sistemoje, 
panašioje į Direktyvoje 97/9/EB nustatytą sistemą. Analizė parodė, kad Austrijos teisės aktai 
atitinka ES direktyvų nuostatas; informavus skundo pateikėją skundo nagrinėjimas baigtas 
2007 m. kovo mėn. Be to, tai, ar AMIS laikėsi minėtų nuostatų, turėtų nagrinėti nacionalinis 
teismas. 

Skundo dėl pinigų plovimo atžvilgiu šios srities Bendrijos teisės aktų (konkrečiai Direktyvos 
2005/60/EB ir Tarybos pamatinio sprendimo 2001/500/TVR) tikslas yra sukurti sistemą, 
pagal kurią specializuotos institucijos (vadinamieji finansinės žvalgybos padalinai) galėtų 
gauti informacijos apie įtariamo pinigų plovimo atvejus ir pradėti finansinius tyrimus, kurių 
rezultatai gali tapti priežastimi iškelti baudžiamąją bylą. Liuksemburgas ir Austrija priėmė ES 
teisės aktų nuostatas perkeliančius teisės aktus, pagal kuriuos nacionaliniai finansinės 
žvalgybos padalinai gali pradėti finansinius tyrimus. Jeigu peticijos pateikėja turi informacijos 
apie konkretų pinigų plovimo Liuksemburge atvejį, ji turėtų apie tai pranešti Liuksemburgo 
finansinės žvalgybos padaliniui, kuris pradėtų tyrimą. Austrijos finansinės žvalgybos 
padalinys (Bundeskriminalamt) galėtų pateikti išsamią informaciją ryšiams užmegzti. 
Komisija nėra įgaliota atlikti finansinį tyrimą, jei nėra pažeistas Bendrijos finansinis interesas. 

Išvados

Remdamosi 2006 m. lapkričio 7 d. Austrijos nuolatinės atstovybės rašte pateikta informacija 
Komisijos tarnybos mano, kad nėra dalykų, dėl kurių turėtų būti pradėta pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra Austrijos atžvilgiu, todėl nusprendė baigti nagrinėti skundą.

Tačiau, remdamasi naujausia informacija, Komisija vis dar nagrinėja Austrijos teisės aktuose 
nustatytą išimtį, leidžiančią nedalyvauti investuotojų kompensavimo sistemose bendrovėms, 
kurios teikia tokias paslaugas kaip Vermögensberatung (konsultacijos investavimo 
klausimais) ir Vermittlung von Finanzinstrumenten (tarpininkavimas), norėdama nustatyti, 
kaip plačiai Austrijos teisės aktuose ši išimtis aiškinama, palyginti su Direktyvos 93/22/EEB 
2 straipsnio 2 dalies g punktu. Komisijos tarnybos pateiks Austrijos nuolatinei atstovybei 
naują prašymą tai paaiškinti. Jeigu atsiras naujų faktų, Komisija gali nuspręsti pradėti naują 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.
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Skundo dėl pinigų plovimo atžvilgiu Komisija nėra įgaliota tirti, ar buvo vykdoma 
nusikalstama veikla. Siūloma, kad peticijos pateikėja apie tai informuotų atitinkamas 
kompetentingas nacionalinės valdžios institucijas.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d. 

„Atidžiai išnagrinėjusios 2005 m. gruodžio 23 d. gautą skundą, kurį kelių asmenų vardu 
pateikė skundo pateikėjas dėl dviejų Austrijos investavimo paslaugas teikiančių bendrovių –
AMIS Management Investment Services AG ir AMIS Financial Consulting AG – nemokumo, 
Komisijos tarnybos nusprendė nepradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros, nes trūksta 
įrodymų apie neteisingą Direktyvos 97/9/EB nuostatų perkėlimą į Austrijos teisės aktus. 
2007 m. gruodžio 5 d. spaudoje pasirodžius naujai informacijai apie tai, kad Austrijos 
valstybė buvo pasmerkta už tai, kad jos kompetentinga valdžios institucija netinkamai 
prižiūrėjo AMIS bendroves, 2008 m. gegužės 7 d. Komisijos tarnybos nusiuntė naują raštą 
Austrijos nuolatinei atstovybei prašydamos paaiškinimo. Gavusios Austrijos valdžios 
institucijų prašymą pratęsti terminą, Komisijos tarnybos 2008 m. birželio 27 d. rašte nustatė 
naują terminą atsakymui pateikti. Austrijos Respublikos atsakymas gautas 2008 m. liepos 2 d. 

2008 m. liepos 2 d. rašte Austrijos valdžios institucijos informavo apie naujus pokyčius 
nagrinėjant AMIS atvejį ir apie teisės aktą, taikytiną perkėlus Direktyvos 2004/39/EB 
(Finansinių priemonių rinkų direktyva, FPRD)1 nuostatas į Austrijos teisės aktus.

Remiantis informacija, kurią Komisijos tarnyboms 2008 m. liepos 2 d. rašte pateikė Austrijos 
nuolatinė atstovybė, Austrijos teismas įpareigojo Austrijos Respubliką atlyginti ieškovams 
žalą, kurią jie patyrė investuodami su AMIS ir kuri nebūtų kompensuojama vykdant bankroto 
procedūrą, likviduojant AMIS lėšas Liuksemburge ir taikant kompensavimo sistemą. 

Kai teismas priėmė minėtą sprendimą Austrijos Respublikos nenaudai, skundai pradėti teikti 
ne tik dėl kompensavimo sistemos neatitikties IKSD 4 straipsnio nuostatoms, bet ir dėl to, kad 
mokesčių mokėtojų pinigai neturėtų būti naudojami investicinių bendrovių patirtiems 
nuostoliams padengti.

Apie IKSD taikymą Austrijos investicinėms bendrovėms Austrijos valdžios institucijos 
paaiškino 2008 m. liepos 2 d. atsiųstame rašte. Remiantis IKSD, kiekviena kompensavimo 
sistema turi kompensuoti investicinės bendrovės dėl investuotojo investicinės veiklos 
turimas pinigines lėšas ir finansines priemones, kurių bendrovė negali grąžinti investuotojui 
(IKSD 8 konstatuojamoji dalis ir 2 straipsnio 2 dalies antroji įtrauka). Austrijos valdžios 
institucijos paaiškino, kad sąvoka „investicinė bendrovė“ 2007 m. 
Wertpapieraufsichtsgesetz (toliau – WAG) (iki 2007 m. WAG redakcijos 19 straipsnyje,
vadinamame Wertpapierdienstleistungsunternehmen) apibrėžiama siauriau, palyginti su ta 
                                               

1
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių 

priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB, OL L 145, 2004 4 30, 
p. 1–44.
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pačia sąvoka (Wertpapierfirma), apibrėžta Bankwesengesetz (toliau – BWG). Pagal BWG 
(93 straipsnio ff punktas) investicinių bendrovių veiklai garantiją suteikia kompensacijų 
sistema (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem), tačiau minėta sistema 
nėra taikoma investicinėms bendrovėms, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal WAG. 
Pagal WAG tokioms investicinėms bendrovėms kaip, pavyzdžiui, AMIS draudžiama laikyti 
klientų pinigus ar turtą, todėl jos negali būti skolingos savo klientams (2007 m. WAG 3 
straipsnio 5 dalies 4 punktas; anksčiau – BWG 1 straipsnio 1 dalies 19 punktas su WAG 20 
straipsnio 1 dalies 4 punktu), o tai reiškia, kad jos iš esmės neatitinka sąlygų, taikomų
investuotojų pateiktiems reikalavimams, pagal kuriuos turėtų būti mokama kompensacija 
pagal IKSD 2 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką. Dėl šios priežasties neįtraukiant bendrovių, 
kurioms veiklos leidimas išduotas pagal WAG, į kompensavimo sistemą, sukurtą
bendrovėms, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal BWG, nepažeidžiamos Direktyvos 
1997/9/EB nuostatos. 

Nepaisant to, Austrija nustatė alternatyvią kompensavimo sistemą investicinėms bendrovėms, 
kurioms veiklos leidimas išduotas pagal WAG ir kurios nėra draudžiamos pagal BWG 
nustatytą kompensavimo sistemą. Investicinių bendrovių, kurioms veiklos leidimas išduotas 
pagal WAG, veiklai suteikiama garantija pagal Anlegerentschädigungssystem für 
Wertpapierfirmen (toliau – AeW) (2007 m. WAG 75–78 straipsniai; anksčiau – WAG 
23 straipsnio b ir e punktai). Pagal AeW garantuojama tokia pat minimali kompensacija
(20 000 EUR), kokią garantuoti reikalaujama IKSD 4 straipsnyje (iki 2007 m. pakeitimų –
WAG 23 straipsnio 4 dalies c punktas; 2007 m. WAG 76 straipsnio 4 dalis). Todėl net jei 
pagal Austrijos investicinėms bendrovėms pateiktus reikalavimus sumokėti kompensaciją 
turėtų būti mokama kompensacija pagal IKSD 2 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką, Austrijos 
kompensavimo sistemai skirtuose teisės aktuose nustatytų procedūrų būtų pakakę teisingam 
IKSD nuostatos dėl minimalios garantuotos sumos perkėlimui užtikrinti. IKSD 
23 konstatuojamojoje dalyje atitinkamai paaiškinama, kad IKSD nesiekiama suderinti, kokiais 
būdais turėtų būti finansuojamos investuotojų kompensavimo sistemos. Priešingai, pagal 
IKSD sprendimą dėl investuotojų kompensavimo sistemoms finansuoti taikomos tvarkos
priima valstybės narės.

Išvados

Remdamosi Austrijos nuolatinės atstovybės 2008 m. liepos 2 d. rašte pateikta informacija 
Komisijos tarnybos mano, kad neišaiškėjo naujų aspektų, dėl kurių turėtų būti pradėta 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra Austrijos atžvilgiu, todėl nusprendė nepradėti iš naujo 
nagrinėti skundo.

Šiuo metu Komisijos tarnybos tikrina, kaip įgyvendinama Direktyva 2004/39/EB (Finansinių 
priemonių rinkų direktyva, FPRD), įskaitant jos 11 straipsnį, susijusį su garantijos suteikimu 
investicinei veiklai pagal Investuotojų kompensavimo sistemos direktyvą. Jeigu šiuo etapu
bus rasta įrodymų apie neteisingą nuostatų perkėlimą pagal FPRD, Komisija imsis reikiamų 
veiksmų.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.
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„Šiame rašte atsakoma į Europos Parlamento prašymą pateikti naujausią informaciją apie 
FPRD nuostatų įgyvendinimo Austrijoje kokybės patikrinimo eigą.

FPRD įgyvendinimo kokybė patikrinta atliekant rizika pagrįstą nuostatų perkėlimo priemonių 
valstybėse narėse, tarp jų ir Austrijoje, vertinimą. Iki šiol perkėlimo kokybės patikrinimas 
nedavė jokių įrodymų apie neteisingą FPRD nuostatų perkėlimą Austrijoje. Kalbant 
konkrečiai, nebuvo rasta jokių įrodymų apie FPRD 11 straipsnio, susijusio su investuotojų 
kompensavimo sistemomis, pažeidimą. 

Be to, Komisija persvarsto Direktyvą 1997/9/EB (Investuotojų kompensavimo sistemos 
direktyva)1. 2009 m. vasario 9 d. paskelbtas kvietimas teikti duomenis dėl investuotojų 
kompensavimo sistemos veikimo valstybėse narėse. Šiame kvietime teikti duomenis
Komisijos tarnybos iškėlė klausimą dėl garantijų pagal kompensavimo sistemas suteikimo 
tokioms bendrovėms kaip AMIS, kurioms nėra leidžiama laikyti klientų pinigų, tačiau galima 
teikti investicines paslaugas. Konsultacijos baigtos 2009 m. balandžio 8 d. Atsakovai iš esmės 
pritarė principui teikti garantiją pagal kompensavimo sistemą investicinėms bendrovėms, net 
jeigu joms išduotame leidime nesuteikiama teisė turėti kliento lėšų. Visiškai suprantama, kad 
kliento apsauga neturėtų priklausyti nuo veiksnio (tikslių bendrovei išduoto leidimo sąlygų), 
kuris nebūtinai gali būti žinomas klientams. Kita vertus, kai kurie respondentai, tarp jų
Austrijos kompensavimo sistemos atstovai, pabrėžė, kad suteikiama garantija turėtų atitikti 
visus veiklos leidime nustatytus apribojimus. 

2007 m. Austrijos vertybinių popierių priežiūros įstatymas buvo iš dalies pakeistas 
atsižvelgiant į AMIS atvejį. Vieno iš pakeitimų tikslas buvo nustatyti papildomus 
įpareigojimus atskleisti informaciją. Investicinės bendrovės privalo aiškiai informuoti 
investuotojus, kad pagal Austrijos teisės aktus joms draudžiama turėti kliento lėšų. 

Persvarstant IKSD bus nagrinėjamas ir šis klausimas bei bus vertinama, ar reikėtų nustatyti 
papildomus reikalavimus atskleisti informaciją apie kompensavimo sistemų teikiamos 
garantijos aprėptį ir ar sistemos aprėptį reikėtų išplėsti tiek, kad į kompensavimo sistemas 
būtų įtrauktos bendrovės, kurioms draudžiama laikyti klientų pinigus. Kalbant apie pastarąjį 
dalyką, tokios bendrovės kaip, pavyzdžiui, AMIS patektų į IKSD taikymo sritį, todėl klientai 
galėtų reikalauti kompensacijos pagal IKSD, jeigu jų lėšos būtų prarastos. Kol kas pagal dabar 
galiojančią IKSD redakciją sprendimus dėl tokių atvejų turi priimti nacionalinės valdžios 
institucijos.“ 

                                               
1 OL L 84, 1997 3 26, p. 22–31.


