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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0198/2007, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā Nicole 
Banderitsch un kam pievienoti 2 paraksti, par iespējamo nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu saistībā ar Austrijas AMIS Group pieteikumu uzsākt 
bankrota procedūru

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 2005. gada novembrī Austrijas AMIS Group iesniedza 
bankrota procedūras pieteikumu. Kā licencēts ieguldījumu pakalpojumu uzņēmums grupa bija 
Austrijas finanšu tirgus pārvaldes iestāžu (FMA) uzraudzībā. Bankrots negatīvi ietekmēja ap 
10 000 Austrijas un 6000 Vācijas ieguldītāju, kuru kopējā ieguldījumu summa bija EUR 120–
150 miljoni. Vēlāk lūgumraksta iesniedzēja pati pēc savas iniciatīvas uzņēmās veikt 
padziļinātu problēmas izpēti, kā rezultātā spēja noskaidrot, ka grupa ir vainojama nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanā, izmantojot sakarus Luksemburgā. Lūgumraksta iesniedzēja arī 
uzsver, ka Austrijas pārvaldes iestāde nav veikusi uzraudzību. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja 
vērsās pie Austrijas atbildīgajām iestādēm, tostarp Austrijas Finanšu ministrijas, bet neguva
panākumus, viņa prasa Parlamentam izmeklēt, vai ir pārkāpti šajā jomā piemērojamie ES 
tiesību akti, kā arī princips, ka ieguldījumu pakalpojumu uzņēmuma bankrota gadījumā mazos 
ieguldītājus aizsargā pareizi funkcionējoša un vērtību saglabājoša noguldījumu garantiju 
sistēma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī
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„Pamatojums/ faktu kopsavilkums/ priekšvēsture

2005. gada 23. decembrī no kāda sūdzības iesniedzēja Komisijas dienesti saņēma sūdzību 
vairāku iesniedzēju vārdā saistībā ar divu Austrijas ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju 
maksātnespēju — AMIS Management Investment Services AG un AMIS Financial Consulting 
AG. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka līdzekļi maksātnespējas tiesvedībā var nebūt 
pietiekami, lai kompensētu klientu līdzekļus, kas iemaksāti ieguldījumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Turklāt Austrijas ieguldītāju kompensācijas sistēmas AeW sabiedrība 
(Anlegerentschädigung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) savā 2006. gada 
13. jūlija paziņojumā presei informēja, ka ieguldītāju kompensācijas sistēma nesedz investoru 
prasības pret AMIS Management Investment Services AG un AMIS Financial Consulting AG.

Sūdzība

Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Austrija, iespējams, nav pareizi transponējusi 
Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (IKSD), jo pastāv iespēja, ka ar 
AeW līdzekļiem nepietiks, lai garantētu obligāto nodrošinājumu 20 000 eiro apmērā katram 
ieguldītājam saskaņā ar Direktīvas 97/9/EK (IKSD — Ieguldītāju kompensācijas sistēmu 
direktīva) 4. pantu. IKSD ir paredzēta, lai sniegtu ieguldītājiem „pēdējās iespējas” garantiju 
līdz noteiktai summai, lai nosegtu prasības, kuru iemesls ir ieguldījumu sabiedrības nespēja 
atmaksāt naudu vai nodot atpakaļ instrumentus, kas tiem pieder un kas glabāti viņu vārdā 
saistībā ar ieguldījumu uzņēmējdarbību.

2006. gada 11. septembrī Komisijas dienesti nosūtīja Austrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai 
vēstuli, kurā pieprasīja sniegt dažus precizējumus saistībā ar Austrijas tiesisko regulējumu.

Savā 2006. gada 7. novembra atbildē Austrija paskaidroja, ka viņu tiesību aktos ir izšķirti divi 
ieguldījumu sabiedrību veidi: a) sabiedrības, kurām ir atļauts glabāt naudu un finanšu 
instrumentus, un b) sabiedrības, kurām tas nav atļauts. Uz sabiedrībām, kurām ir atļauts turēt 
klientu aktīvus, attiecas stingrākas prasības, un kopīgi ar kredītiestādēm tām ir obligāti 
jāpiedalās stingrāk reglamentētā ieguldītāju kompensācijas sistēmā. Sabiedrībām, kas pašas 
nedrīkst turēt klientu aktīvus, bet var tikai sniegt ierobežotu pakalpojumu skaitu (sniegt 
ieguldījumu konsultācijas un veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanu), ir jāpiedalās īpašā 
ieguldītāju kompensācijas sistēmā (AeW), kura ir obligāta sabiedrībām, kas nodarbojas ar 
aktīvu pārvaldīšanu, taču neobligāta tām sabiedrībām, kas sniedz tādus pakalpojumus kā 
ieguldījumu konsultācijas un starpniecība.

Attiecībā uz sistēmas finansēšanu Austrija informēja, ka AeW finansē ar dalībnieku
iemaksām, kuras veic visas ieguldījumu sabiedrības, kas piedalās šajā sistēmā (līdz 10 % no 
pašu kapitāla). Turklāt saskaņā ar dibināšanas dokumentiem AeW var nodrošināt obligāti 
nepieciešamā nodrošinājuma finansēšanu, izsniedzot aizdevumus vai obligācijas.

Komisijas dienesti 2006. gada 23. februāra vēstulē sūdzības iesniedzējam arī pieprasīja dažus 
precizējumus. Sūdzības iesniedzējs atbildēja ar divām vēstulēm — 2006. gada 20. marta 
vēstuli un 2006. gada 9. augusta vēstuli. Viņš Komisijai nosūtīja vēstuli arī 2007. gada 
11. jūlijā.
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Savā lūgumrakstā iesniedzēja arī apgalvo, ka AMIS Group ir uzsākusi nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu Luksemburgā.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas argumentiem

Direktīvas 97/9/EK 1. panta 1. punkta 1. apakšpunktā norādīts, ka šī direktīva attiecas tikai uz 
tādām ieguldījumu sabiedrībām, kas ir atļautas saskaņā ar Direktīvas 93/22/EK 3. pantu (IPD 
— Ieguldījumu pakalpojumu direktīva). Sabiedrības, kuras neglabā klientu naudu, IPD izslēdz 
no tās piemērošanas jomas (IPD 2. panta 2. punkta g) apakšpunkts), kamēr tās sniedz tikai 
specifiskus ierobežotus pakalpojumus. Gadījumos, kad piemērojama Direktīva 97/9/EK, tās 
5. panta 3. punktā noteikta iespēja piedalīties alternatīvā ieguldītāju kompensācijas sistēmā, ja 
vien tā ir līdzvērtīga tai, kas noteikta direktīvā.

2006. gada 23. februārī Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru, lai analizētu AMIS lietu. 
Ņemot vērā iegūto informāciju, Komisija secināja, ka saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem 
AMIS nebija tiesību turēt klientu naudu un tā neietilpa Direktīvas 97/9/EK darbības jomā. 
Ņemot vērā informāciju, kas tika saņemta no Austrijas Pastāvīgās pārstāvniecības, Komisija 
secināja, ka Austrijas tiesību akti nosaka to, ka sabiedrībām, kuras neglabā klientu naudu, bet 
kurām ļauts pārvaldīt aktīvus, ir obligāti jāpiedalās ieguldītāju kompensācijas sistēmā, kas 
līdzīga tai, kura noteikta Direktīvā 97/9/EK. Šī analīze parādīja, ka Austrijas tiesību akti ir 
saskaņā ar ES direktīvām, un pēc sūdzības iesniedzēja informēšanas sūdzības lieta tika 
izbeigta 2007. gada martā. Turklāt AMIS atbilstība šiem noteikumiem ir jautājums, kas 
jāanalizē dalībvalsts tiesnešiem.

Attiecībā uz apgalvojumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Kopienas tiesību aktu 
(galvenokārt Direktīvas 2005/60/EK un Padomes pamatlēmuma 2001/500/JHA) mērķis šajā 
jomā ir izveidot sistēmu, kurā specializētas iestādes (tā dēvētās finanšu ziņu vākšanas vienības 
jeb FZVV) var saņemt informāciju par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
lai veiktu finanšu izmeklēšanu un beidzot varētu uzsākt kriminālvajāšanu. Gan Luksemburgai, 
gan Austrijai ir transponēti tiesību akti, kas ļauj valstu FZVV uzsākt finanšu izmeklēšanu. Ja 
lūgumraksta iesniedzējai ir informācija par konkrētām nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas darbībām Luksemburgā, pareizā pieeja būtu informēt FZVV Luksemburgā, lai 
veiktu turpmāku izmeklēšanu. Austrijas FZVV (Bundeskriminalamt) var sniegt tās 
kontaktinformāciju. Komisija nav tiesīga veikt finanšu izmeklēšanu, ja vien nav skartas 
Kopienas finanšu intereses.

Secinājumi

Pamatojoties uz Austrijas Pastāvīgās pārstāvniecības 2006. gada 7. novembra vēstulē sniegto 
informāciju, Komisijas dienesti uzskatīja, ka nav iemeslu, kas varētu attaisnot pārkāpuma 
procedūras uzsākšanu pret Austrija, un nolēma izbeigt sūdzības izskatīšanu.

Tomēr, pamatojoties uz nesenu informāciju, Komisija turpina analizēt Austrijas tiesību aktos 
noteikto atbrīvojumu no ieguldījumu kompensācijas sistēmām sabiedrībām, kas sniedz tādus 
pašus pakalpojumus kā „Vermögensberatung” (ieguldījumu konsultācijas) un „Vermittlung 
von Finanzinstrumenten” (starpniecība), lai noteiktu, cik plaši šis atbrīvojums ir traktēts 
Austrijas tiesību aktos, salīdzinot ar Direktīvas 93/22/EEK 2. panta 2. punkta g) apakšpunktu. 
Komisijas dienesti Austrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai iesniegs jaunu pieprasījumu par 
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precizējumu. Ja parādīsies jauni fakti, Komisija var apsvērt iespēju uzsākt jaunu pārkāpuma 
procedūru.

Attiecībā uz apgalvojumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Komisija nav 
kompetenta pārbaudīt, vai notikusi krimināla rīcība. Lūgumraksta iesniedzējai tiek ierosināts 
informēt attiecīgās valsts kompetentās iestādes.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Rūpīgi izanalizējot 2005. gada 23. decembrī saņemto sūdzību vairāku sūdzības iesniedzēju 
vārdā saistībā ar divu Austrijas ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju — „AMIS Management 
Investment Services AG” un „AMIS Financial Consulting AG” — maksātnespēju, Komisijas 
dienesti bija izlēmuši neiesūdzēt tos par pārkāpumu, jo nebija pietiekamu pierādījumu, ka 
Austrijā nepareizi transponēta Direktīva 97/9/EK. Pēc tam, kad 2007. gada 5. decembrī presē 
bija publicēta jauna informācija, ka Austrijas valstij piespriests sods par to, ka tās kompetentā 
iestāde nav veikusi atbilstošu „AMIS” uzņēmumu uzraudzību, Komisijas dienesti 2008. gada 
7. maijā Austrijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai nosūtīja jaunu vēstuli, kurā tie lūdza sniegt 
papildu paskaidrojumus. Atbildot uz Austrijas varas iestāžu lūgumu pagarināt termiņu, ar 
Komisijas dienestu 2008. gada 27. jūnija vēstuli tika piešķirts papildu termiņš atbildes 
sniegšanai. Austrija sniedza atbildi 2008. gada 2. jūlija vēstulē.

Savā 2008. gada 2. jūlija atbildes vēstulē Austrijas varas iestādes informēja par notikumu 
attīstību „AMIS” lietā un par likumu, kas piemērojams pēc Finanšu instrumentu tirgu 
direktīvas 2004/39/EK (MiFID)1 transponēšanas Austrijas tiesību aktos.

Saskaņā ar informāciju, kuru Komisijas dienesti saņēma ar Austrijas Pastāvīgās 
pārstāvniecības 2008. gada 2. jūlija vēstuli, Austrijas Tiesa Austrijai bija piespriedusi sodu —
izmantojot bankrota procedūru, „AMIS” līdzekļu likvidēšanu Luksemburgā un kompensācijas 
sistēmu, garantēt prasītājiem samaksu par tiem zaudējumiem, kuri bija radušies viņu „AMIS” 
pārziņā esošajiem ieguldījumiem, kas būtu palikuši neapmaksāti.

Pēc tam, kad tika pasludināts iepriekš minētais tiesas spriedums pret Austriju, izteiktas 
pretenzijas ne tikai par kompensācijas sistēmas neatbilstību IKSD 4. pantam, bet arī saistībā 
ar ideju, ka nodokļu maksātāju nauda nav jāizmanto ieguldījumu sabiedrību radīto zaudējumu 
atmaksāšanai.

Attiecībā uz IKSD piemērošanu Austrijas ieguldījumu sabiedrībām Austrijas varas iestādes 
savā 2008. gada 2. jūlija vēstulē ir sniegušas papildu paskaidrojumus. Saskaņā ar IKSD 
katrai kompensācijas sistēmai jāsedz nauda un instrumenti, kas ir ieguldījumu sabiedrības 
rīcībā saistībā ar ieguldītāja ieguldījumu darbībām un kurus nevar atdot ieguldītājam (IKSD 
8. apsvērums un 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkts). Austrijas varas iestādes ir 
paskaidrojušas, ka 2007. gada Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) likumā termins 
                                               

1
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz 

finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, OV L 145, 
30.4.2004., 1.–44. lpp.
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„ieguldījumu sabiedrība” (WAG likuma versijas līdz 2007. gadam 19. pantā tā tiek saukta 
par „Wertpapierdienstleistungsunternehmen”) ir šaurāks nekā tas pats termins 
(„Wertpapierfirma”) Bankwesengesetz (BWG) likumā. Saskaņā ar BWG likuma 93. pantu un 
sekojošiem pantiem uz BWG likumā minēto ieguldījumu sabiedrību darbībām attiecas 
kompensācijas sistēma („Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem”), kas nav 
piemērojama saskaņā ar WAG likumu atļauju saņēmušajām ieguldījumu sabiedrībām. 
Saskaņā ar WAG likumu tādas ieguldījumu sabiedrības kā „AMIS” nedrīkst turēt klienta 
naudas līdzekļus vai aktīvus, un līdz ar to tās nevar būt parādā saviem klientiem. 
(2007. gada WAG likuma 3. panta 5. punkta 4. apakšpunkts; agrāk — BWG likuma 1. panta 
1. punkta 19. apakšpunkts saistībā ar WAG likuma 20. panta 1. punkta 4. apakšpunktu), un 
tas nozīmē, ka tās principā neatbilst nosacījumiem, lai uz to ieguldītāju prasībām attiektos 
IKSD 2. panta 2. punkta 2. apakšpunkts. Tādēļ saskaņā ar WAG likumu atļauju saņēmušo 
sabiedrību izslēgšana no tās kompensācijas sistēmas, kas ir izveidota saskaņā ar BWG
atļauju saņēmušajām sabiedrībām, nepārkāpj Direktīvas 1997/9/EK noteikumus.

Neskatoties uz to, Austrija ir izveidojusi alternatīvu kompensācijas sistēmu saskaņā ar WAG
likumu atļauju saņēmušajām ieguldījumu sabiedrībām, kuras nav apdrošinātas saskaņā ar 
BWG likumā minēto kompensācijas sistēmu. Uz saskaņā ar WAG likumu atļauju 
saņēmušajām ieguldījumu sabiedrību darbībām attiecas Anlegerentschädigungssystem für 
Wertpapierfirmen (AeW) (ieguldītāju kompensācijas sistēma ieguldījumu sabiedrībām) 
(2007. gada WAG likuma 75.–78. pants; iepriekš WAG likuma 23. panta b) punkts un 
23. panta 2) punkts). Aew nodrošina to pašu garantijas apjomu (EUR 20000) kā minimālo 
garantiju, kā noteikts IKSD 4. pantā (pirms 2007. gada reformas pastāvošā WAG likuma 
23. panta c) punkta 4) apakšpunkts; 2007. gada WAG likuma 76. panta 4. punkts). Tādēļ pat 
tad, ja prasības saņemt kompensāciju no Austrijas ieguldījumu sabiedrībām būtu uzskatāmas 
par atbilstošām kompensācijas saņemšanai saskaņā ar IKSD 2. panta 2. punkta 
2. apakšpunktu, Austrijas tiesību normu nosacījumi par kompensācijas sistēmu būtu 
pietiekami, lai nodrošinātu pareizu IKSD paredzētā minimālā garantētā apjoma 
transponēšanu. IKSD 23. apsvērumā precizēts, ka IKSD nesaskaņo veidu, kādā ir 
finansējamas ieguldītāju kompensācijas sistēmas. Tā vietā IKSD praktisko jautājuma par 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu finansēšanu risināšanu atstāj dalībvalstu kompetencē.

Secinājumi

Pamatojoties uz Austrijas Pastāvīgās pārstāvniecības 2008. gada 2. jūlija vēstulē sniegto 
informāciju, Komisijas dienesti uzskatīja, ka nav jaunu faktu, ar kuriem varētu pamatot 
pārkāpuma procedūras uzsākšanu pret Austriju, un nolēma neatsākt sūdzības izskatīšanu.

Komisijas dienesti pašreiz pārbauda, cik kvalitatīvi tiek īstenota Finanšu instrumentu tirgu 
direktīva 2004/39/EK (MiFiD), ieskaitot MiFiD 11. pantu par ieguldījumu darbību segšanu, 
izmantojot Ieguldītāju kompensācijas sistēmu direktīvu. Ja šajā posmā tiks atrasti MiFiD
nepareizas transponēšanas pierādījumi, Komisija veiks nepieciešamās darbības.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Šajā paziņojumā sniegta atbilde uz Eiropas Parlamenta prasību par atjauninātu informāciju
attiecībā uz MiFiD īstenošanas kvalitātes pārbaudes stāvokli Austrijā.
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MiFID kvalitātes pārbaude tika veikta ar transponēšanas pasākumu riska novērtēšanu 
dalībvalstīs, tostarp Austrijā. Līdz šim transponēšanas kvalitātes pārbaudes laikā nav 
konstatēts, ka MiFID Austrijā būtu transponēts nepareizi. Nav atrasti nekādi pierādījumi par 
MiFID 11. panta pārkāpumu saistībā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu.

Komisija vada arī Direktīvas 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām pārskatīšanu1. 
2009. gada 9. februārī tika publicēts uzaicinājums iesniegt atsauksmes par ieguldītāju 
kompensācijas sistēmas darbību dalībvalstīs. Šajā uzaicinājumā iesniegt atsauksmes 
Komisijas dienesti uzdeva jautājumu par nodrošinājumu, izmantojot uzņēmumu 
kompensācijas sistēmu, kā „AMIS” gadījumā, kam nav atļaujas glabāt klientu naudas 
līdzekļus, bet kas drīkst sniegt ieguldījumu pakalpojumus. Apspriešanās beidzās 2009. gada 
8. aprīlī. Principu kompensācijas sistēmā iekļaut ieguldījumu uzņēmumus, pat ja to atļaujas 
neparedz tiesības glabāt klientu aktīvus, respondenti kopumā atbalstīja. Ir saprātīgi, ka klientu 
aizsardzība nedrīkst būt atkarīga no apstākļiem (konkrētie uzņēmuma atļaujas noteikumi), par 
kuriem klients nevar būt informēts. No otras puses, daži respondenti  tostarp arī Austrijas 
kompensācijas sistēma  uzsvēra, ka iekļaušanai jānotiek atbilstīgi atļaujās noteiktajiem 
ierobežojumiem.

Saistībā ar „AMIS” lietu tika grozīts Austrijas 2007. gada Likums par nodrošinājumu 
uzraudzību („Austrian Securities Supervision Act”). Viena grozījuma mērķis bija ieviest 
papildu informācijas sniegšanas pienākumus. Ieguldījumu uzņēmumiem ir jāsniedz 
ieguldītājiem skaidra informācija, ka Austrijas tiesību akti aizliedz glabāt klientu aktīvus.

IKSD pārskatīšana atrisinās šo problēmu un novērtēs, vai ir nepieciešams ieviest papildu 
informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz kompensācijas sistēmas darbības jomu un vai šīs 
sistēmas darbības joma ir jāpaplašina, iekļaujot kompensācijas sistēmā uzņēmumus, kas 
neglabā klientu naudu. Pēdējā gadījumā tādi uzņēmumi kā „AMIS” būtu pakļauti IKSD, un 
klienti savu aktīvu zaudējuma gadījumā varētu pieprasīt kompensāciju, pamatojoties uz
IKSD. Šobrīd saskaņā ar pašreizējo IKSD versiju šādi gadījumi ir valsts varas iestāžu 
kompetencē.”

                                               
1 OV L 84, 26.3.1997., 22.–31. lpp.


