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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0198/2007, którą złożyła Nicole Banderitsch (Austria) z dwoma 
podpisami, w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy w związku 
z bankructwem austriackiego koncernu AMIS

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca uwagę na fakt, że austriacki koncern AMIS ogłosił bankructwo 
w listopadzie 2005 r. Posiadając koncesję na obrót papierami wartościowymi, koncern 
podlegał nadzorowi ze strony organów nadzorczych rynku finansowego w Austrii (FMA). 
Bankructwo koncernu dotyka ok. 10 000 inwestorów austriackich i 6 000 inwestorów 
niemieckich na łączną kwotę inwestycyjną rzędu 120-150 mln euro. Składająca petycję 
z własnej inicjatywy podjęła szczegółową analizę sprawy i odkryła w związku z nią, że 
koncern dopuścił się procederu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem kontaktów 
w Luksemburgu. Składająca petycję podkreśla również, że austriacki organ nadzorczy nie 
wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku nadzoru. Ponieważ składająca petycję 
bezskutecznie interweniowała u odnośnych władz austriackich, w tym u ministra finansów 
Austrii, zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zbadanie, czy w tym przypadku 
ma miejsce naruszenie odnośnych przepisów UE, a także zasady, zgodnie z którą 
w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem papierów 
wartościowych, mali inwestorzy nie poniosą strat dzięki właściwie funkcjonującemu 
i stabilnemu systemowi gwarancji depozytowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.
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Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń

Dnia 23 grudnia 2005 r. służby Komisji otrzymały skargę składającej petycję, złożoną 
również w imieniu innych skarżących, która dotyczyła niewypłacalności dwóch austriackich
dostawców usług inwestycyjnych: AMIS Management Investment Services AG i AMIS 
Financial Consulting AG. Składająca skargę twierdziła, że aktywa z postępowania 
upadłościowego mogą być zbyt małe, aby zwrócić aktywa wpłacone przez klientów 
dostawcom usług inwestycyjnych. Ponadto austriacka spółka zajmująca się systemem 
rekompensat dla inwestorów AeW (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) poinformowała w komunikacie prasowym 
z dnia 13 lipca 2006 r., że roszczenia inwestorów wobec AMIS Management Investment 
Services AG i AMIS Financial Consulting AG nie podlegają systemowi rekompensat dla 
inwestorów.

Skarga

Składająca petycję twierdzi, że Austria mogła niewłaściwie transponować dyrektywę 
97/9/WE w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (ICSD), ponieważ środki 
finansowe z AeW mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia minimalnego 
zabezpieczenia w wysokości 20 000 euro dla każdego inwestora zgodnie z art. 4 dyrektywy 
97/9/WE. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie inwestorom gwarancji, że „w ostateczności” 
zostaną uznane roszczenia sięgające określonej sumy i wynikające z niezdolności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych do zwrotu pieniędzy lub instrumentów będących ich 
własnością i zarządzanych w ich imieniu w związku z działalnością inwestycyjną.

Dnia 11 września 2006 r. służby Komisji skierowały pismo do Stałego Przedstawicielstwa 
Austrii, zwracając się o wyjaśnienia dotyczące austriackich ram prawnych.

W odpowiedzi z dnia 7 listopada 2006 r. Austria wyjaśnia, że jej ustawodawstwo rozróżnia 
dwa rodzaje przedsiębiorstw inwestycyjnych: a) przedsiębiorstwa, które mogą przechowywać 
pieniądze i instrumenty będące własnością klientów oraz b) przedsiębiorstwa, które nie są do 
tego uprawnione. Przedsiębiorstwa, którym wolno przechowywać aktywa klientów podlegają 
surowszym wymogom i wraz z instytucjami kredytowymi mają obowiązek uczestniczyć 
w systemie rekompensat dla inwestorów, który podlega ściślejszym regulacjom prawnym. 
Przedsiębiorstwa, które nie mogą przechowywać aktywów klientów (mogą jedynie świadczyć 
pewne ograniczone usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem) mają 
obowiązek uczestniczenia w specjalnym systemie rekompensat dla inwestorów (AeW), który 
jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw zarządzających aktywami, lecz dobrowolny dla 
przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego i pośrednictwa.

Co się tyczy finansowania przedmiotowego systemu, Austria oznajmiła, że system AeW jest 
finansowany ze składek członkowskich wpłacanych przez wszystkie przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uczestniczące w systemie (do wysokości 10% kapitału własnego). Ponadto, 
zgodnie z aktem ustanowienia spółki, AeW może zapewnić środki finansowe na minimalne 
wymagane zabezpieczenie z pożyczek lub emisji obligacji.

W piśmie z dnia 23 lutego 2006 r. służby Komisji zwróciły się również do składającej petycję 
o wyjaśnienie niektórych kwestii. Składająca petycję udzieliła odpowiedzi w dwóch pismach: 
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z dnia 20 marca 2006 r. i z dnia 9 sierpnia 2006 r. Dnia 11 lipca 2007 r. składająca petycję 
skierowała pismo do Komisji.

W petycji składająca petycję twierdzi również, że grupa AMIS podjęła w Luksemburgu 
działalność polegającą na praniu pieniędzy.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 1 pkt 1 tiret pierwsze dyrektywy 97/9/WE ma ona zastosowanie do 
przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających zezwolenie na działalność zgodnie z art. 3 
dyrektywy 93/22/WE (dyrektywa w sprawie usług inwestycyjnych). Na mocy dyrektywy 
w sprawie usług inwestycyjnych (art. 2 ust. 2 lit. g) dyrektywa ta nie ma zastosowania do 
przedsiębiorstw, które nie przechowują pieniędzy klientów, o ile świadczą one jedynie 
konkretne usługi o ograniczonym zakresie. Jeżeli w danej sytuacji ma zastosowanie 
dyrektywa 97/9/WE, zgodnie z jej art. 5 ust. 3 możliwy jest udział w alternatywnym systemie 
rekompensat dla inwestorów, o ile system ten jest równoważny z systemem wskazanym 
w przedmiotowej dyrektywie.

Dnia 23 lutego 2006 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, aby zbadać sprawę AMIS. Na podstawie otrzymanych informacji 
Komisja doszła do wniosku, że zgodnie z austriackim ustawodawstwem grupa AMIS nie 
miała zezwolenia na przechowywanie pieniędzy klientów i nie podlegała przepisom 
dyrektywy 97/9/WE. Na podstawie informacji dostarczonych przez Stałe Przedstawicielstwo 
Austrii Komisja uznała, że w przypadku przedsiębiorstw, które nie przechowują pieniędzy 
klientów, lecz mogą zarządzać aktywami, austriackie prawo nakłada obowiązek uczestnictwa 
w systemie rekompensat dla inwestorów podobnym do systemu, o którym mowa 
w dyrektywie 97/9/WE. Przeprowadzona analiza wykazała, że austriackie ustawodawstwo 
jest zgodne z dyrektywami UE a postępowanie w sprawie będącej przedmiotem skargi zostało 
zamknięte w marcu 2007 r. po otrzymaniu informacji od składającej petycję. Ponadto 
zbadanie, czy grupa AMIS przestrzegała wymienionych przepisów leży w zakresie 
kompetencji sądu krajowego.

Co się tyczy zarzutu prania brudnych pieniędzy, celem prawodawstwa Wspólnoty w tej 
dziedzinie (przede wszystkim dyrektywy 2005/60/WE i decyzji ramowej Rady 
2001/500/WSiSW) jest stworzenie ram, w których wyspecjalizowane władze (tak zwane 
jednostki analityki finansowej, FIU) będą mogły otrzymywać informacje dotyczące podejrzeń 
o pranie brudnych pieniędzy, aby wszczynać dochodzenia finansowe, które ostatecznie mogą 
doprowadzić do postępowania karnego. Zarówno Luksemburg, jak i Austria dokonały 
transpozycji właściwego prawodawstwa, co pozwala krajowym FIU na prowadzenie 
dochodzeń finansowych. Jeśli składająca petycję posiada wiedzę na temat konkretnych 
działań polegających na praniu brudnych pieniędzy w Luksemburgu, powinna poinformować 
jednostkę analityki finansowej w Luksemburgu, która wówczas rozpocznie dochodzenie. 
Austriacka FIU (Bundeskriminalamt) może udostępnić dane teleadresowe. Komisja nie jest 
uprawniona do prowadzenia dochodzeń finansowych, jeśli nie zostały zagrożone interesy 
finansowe Wspólnoty.

Wnioski
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Na podstawie informacji dostarczonych przez Stałe Przedstawicielstwo Austrii w piśmie 
z dnia 7 listopada 2006 r. służby Komisji Europejskiej uznały, że nie istnieją żadne 
przesłanki, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii, i postanowiły zamknąć 
rozpatrywanie skargi.

Niemniej jednak, na podstawie najnowszych informacji, Komisja Europejska nadal analizuje 
wynikające z austriackiego prawa zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w systemach 
rekompensat dla inwestorów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa świadczące takie 
usługi jak „Vermögensberatung” (doradztwo inwestycyjne) i „Vermittlung von 
Finanzinstrumenten” (pośrednictwo finansowe), w celu określenia, w jakim zakresie 
zwolnienie to jest rozumiane w ustawodawstwie austriackim w porównaniu z art. 2 ust. 2 
lit. g) dyrektywy 93/22/EWG. Służby Komisji skierują do Stałego Przedstawicielstwa Austrii 
nowy wniosek o udzielenie wyjaśnień. Jeśli pojawią się nowe informacje, Komisja może 
rozważyć otwarcie nowego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Co się tyczy zarzutu prania brudnych pieniędzy, Komisja nie jest uprawniona do wszczęcia 
dochodzenia w celu ustalenia, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa. Składająca petycję 
powinna skontaktować się w tej sprawie z właściwymi władzami krajowymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Po starannej analizie skargi złożonej w imieniu kilku osób i związanej z niewypłacalnością 
dwóch austriackich dostawców usług inwestycyjnych – AMIS Management Investment 
Services AG i AMIS Financial Consulting AG – otrzymanej dnia 23 grudnia 2005 r. służby 
Komisji Europejskiej postanowiły nie otwierać procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego z uwagi na brak wystarczających dowodów, które 
świadczyłyby o niewłaściwej transpozycji dyrektywy 97/9/WE w Austrii. Po zapoznaniu się 
z nowymi informacjami, które ukazały się w prasie dnia 5 grudnia 2007 r. i zgodnie z którymi 
Austria została potępiona za brak odpowiedniego nadzoru ze strony właściwych władz nad 
firmami AMIS, dnia 7 maja 2008 r. służby Komisji Europejskiej skierowały następne pismo 
do stałego przedstawicielstwa Austrii, domagając się dalszych wyjaśnień. Na wniosek 
austriackich władz w piśmie z dnia 27 czerwca 2008 r. służby Komisji Europejskiej 
wydłużyły czas przyznany na udzielenie odpowiedzi. Republika Austrii udzieliła odpowiedzi 
w piśmie z dnia 2 lipca 2008 r.

W odpowiedzi z dnia 2 lipca 2008 r. władze Austrii poinformowały o postępach w sprawie 
AMIS i o obowiązujących przepisach, które wprowadzono w następstwie transponowania 
dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39/WE (MiFID)1 do 
austriackiego ustawodawstwa. 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez służby Komisji Europejskiej w piśmie 

                                               
1

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG; Dz. U. L 
145 z 30.04.2004, str. 1–44.
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nadesłanym przez stałe przedstawicielstwo Austrii dnia 2 lipca 2008 r. austriacki sąd nakazał 
Republice Austriackiej zagwarantować powodom wypłatę odszkodowań za straty poniesione 
w związku z  zainwestowaniem w AMIS środków, które nie zostały im zwrócone z uwagi na 
postępowanie upadłościowe, likwidację funduszy AMIS w Luksemburgu i system 
rekompensat.

Po ogłoszeniu wspomnianego wyroku sądu przeciwko Republice Austriackiej pojawiły się 
roszczenia dotyczące nie tylko niezdolności systemu rekompensat do zachowania zgodności 
z art. 4 ICSD, lecz także pomysłu, zgodnie z którym pieniądze podatników nie powinny być 
wykorzystywane do pokrywania strat powodowanych przez firmy inwestycyjne. 

W odniesieniu do stosowania ICSD wobec austriackich przedsiębiorstw inwestycyjnych 
władze Austrii dostarczyły dalszych wyjaśnień w piśmie z dnia 2 lipca 2008 r. Zgodnie 
z ICSD każdy system rekompensat musi obejmować środki i instrumenty finansowe, 
w których posiadaniu znajduje się przedsiębiorstwo inwestycyjne i które związane są 
z operacjami inwestycyjnymi inwestora, a także które nie mogą być zwrócone inwestorowi 
(punkt 8 preambuły i art. 2 ust. 2 tiret drugie ICSD). Władze Austrii wyjaśniły, że pojęcie 
„przedsiębiorstwo inwestycyjne” w rozumieniu Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) z 2007 r. 
(zwane „Wertpapierdienstleistungsunternehmen” w §19 wersji WAG sprzed 2007 r.) ma 
węższy zakres niż to samo pojęcie („Wertpapierfirma”) w rozumieniu Bankwesengesetz 
(BWG). Działalność przedsiębiorstw inwestycyjnych w rozumieniu BWG podlega systemowi 
rekompensat („Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem”) zgodnie z §§93 ff 
BWG, który nie ma zastosowania w przypadku przedsiębiorstw autoryzowanych w ramach 
WAG. Zgodnie z WAG takie przedsiębiorstwa inwestycyjne, jak AMIS nie są uprawnione do 
przechowywania pieniędzy i aktywów klienta, a zatem nie mogą stać się jego dłużnikami 
(§3 ust. 5 Z 4 WAG 2007; wcześniej §1 ust. 1 Z 19 BWG w połączeniu z §20 ust. 1 Z 4 
WAG), co oznacza, że zasadniczo nie spełniają one warunków roszczeń ze strony 
inwestorów, podlegających art. 2 ust. 2 tiret drugie ICSD. Dlatego wyłączenie 
przedsiębiorstw autoryzowanych w ramach WAG z systemu rekompensat stworzonego dla 
przedsiębiorstw autoryzowanych w ramach BWG nie narusza przepisów dyrektywy 
1997/9/WE. 

Niemniej jednak Austria stworzyła alternatywny system rekompensat dla przedsiębiorstw 
inwestycyjnych podlegających WAG, które nie są ubezpieczone zgodnie z systemem 
rekompensat w BWG. Działalność przedsiębiorstw inwestycyjnych autoryzowanych 
w ramach WAG podlega Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) (§§75 
do 78 WAG 2007; wcześniej §23b i 23e WAG). AeW udziela takiej samej gwarancji 
(20 000 euro) będącej minimalną gwarancją wymaganą w art. 4 ICSD ((§23 c (4) WAG przed 
reformą z 2007 r.; § 76 (4) WAG 2007). Zatem nawet gdyby roszczenia dotyczące 
odszkodowań ze strony austriackich przedsiębiorstw inwestycyjnych uprawniały do 
otrzymania odszkodowania zgodnie z art. 2 ust. 2 tiret drugie ICSD, przepisy austriackiego 
prawa dotyczące systemu rekompensat byłyby wystarczające dla zapewnienia właściwej 
transpozycji minimalnej gwarantowanej kwoty zgodnie z ICSD. W punkcie 23 preambuły 
ICSD dodatkowo wyjaśniono, że ICSD nie harmonizuje sposobów finansowania rekompensat 
dla inwestorów. Zamiast tego ICSD pozostawia praktyczne ustalenia dotyczące finansowania 
systemów rekompensat dla inwestorów w gestii państw członkowskich. 
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Wnioski

Na podstawie informacji dostarczonych przez Stałe Przedstawicielstwo Austrii w piśmie 
z dnia 2 lipca 2008 r. służby Komisji Europejskiej uznały, że nie pojawiły się żadne nowe 
argumenty, które uzasadniałyby otwarcie procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Austrii, i postanowiły nie wznawiać rozpatrywania 
skargi. 

Służby Komisji Europejskiej weryfikują obecnie sposób wdrożenia dyrektywy w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFID), w tym art. 11 MiFID dotyczącego 
uwzględnienia działalności inwestycyjnej w dyrektywie w sprawie systemu rekompensat dla 
inwestorów. Jeśli na tym etapie znaleziony zostanie dowód świadczący o nieprawidłowej 
transpozycji MiFID, Komisja Europejska podejmie konieczne działania. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Niniejsza informacja jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego do 
zaktualizowania informacji na temat postępów procesu kontrolnego wdrażania w Austrii 
dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Proces kontrolny wdrażania dyrektywy MiFID przeprowadzony został poprzez opartą na 
ryzyku ocenę środków transpozycji w państwach członkowskich, w tym w Austrii. Do tej 
pory w procesie kontrolnym nie udowodniono nieprawidłowości we wdrażaniu dyrektywy 
MiFID w Austrii. Nie udowodniono przede wszystkim naruszenia art. 11 dyrektywy MiFID, 
dotyczącego systemów rekompensat dla inwestorów. 

Komisja dokonuje również przeglądu dyrektywy 97/9/WE w sprawie systemów rekompensat 
dla inwestorów. 1. Dnia 9 lutego 2009 r. zostało przedstawione zaproszenie do składania uwag 
w odniesieniu do funkcjonowania systemu rekompensat dla inwestorów w państwach 
członkowskich. W wezwaniu tym służby Komisji przedstawiły kwestię objęcia systemami 
rekompensat przedsiębiorstw takich jak AMIS, które nie są uprawnione do przechowywania 
środków pieniężnych klientów, ale mają prawo do świadczenia usług inwestycyjnych. 
Konsultacje zakończyły się dnia 8 kwietnia 2009 r. Większość respondentów opowiedziała 
się za objęciem przedsiębiorstw inwestycyjnych systemem rekompensat, nawet jeśli 
posiadane przez nie zezwolenie nie uprawnia ich do przechowania aktywów klientów. 
Rozsądne wydaje się założenie, że ochrona klientów nie powinna zależeć od czynnika, który 
najczęściej nie jest klientom znany, takiego jak dokładne warunki zezwolenia 
przedsiębiorstwa. Z drugiej strony niektórzy respondenci – w tym organ reprezentujący 
austriacki system rekompensat – podkreślali, że zakres systemu powinien być zgodny 
z ewentualnymi ograniczeniami dotyczącymi zezwoleń.

W związku ze sprawą spółki AMIS wprowadzone zostały poprawki do austriackiej ustawy 
o nadzorze nad obrotem papierami wartościowymi z 2007 r. Celem jednej z poprawek było 
wprowadzenie obowiązku udzielania dodatkowych informacji. Przedsiębiorstwa inwestycyjne 
mają jasno informować inwestorów, że zgodnie z prawem austriackim nie mogą 
przechowywać aktywów klientów. 

                                               
1 Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22-31.
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Przegląd dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów obejmie również tę 
kwestię i będzie miał na celu ocenę, czy powinno zostać wprowadzone wymaganie udzielania 
dodatkowych informacji dotyczących zakresu systemów rekompensat i czy zakres ten 
powinien zostać rozszerzony tak, by obejmował również przedsiębiorstwa nieprzechowujące
środków pieniężnych klientów. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorstwa takie jak AMIS 
podlegałyby dyrektywie w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, w wyniku czego 
klienci w przypadku utraty aktywów mieliby prawo do domagania się rekompensaty zgodnie 
z dyrektywą w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów. Obecnie, zgodnie 
z obowiązującą wersją dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, takie 
przypadki rozstrzygane są przez władze krajowe. 


