
CM\802601RO.doc PE396.636/REV IIv01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

22.01.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0198/2007, adresată de Nicole Banderitsch, de naționalitate 
austriacă, împreună cu alți doi semnatari, privind o presupusă spălare de 
bani în legătură cu falimentul grupului austriac AMIS

1. Rezumatul petiției

Petiționara arată că grupul austriac AMIS a intrat în faliment în noiembrie 2005. În calitate de 
întreprindere de servicii de investiții, AMIS se afla sub supravegherea FMA, autoritatea de 
reglementare a pieței de capital din Austria. Falimentul a afectat circa 10 000 de investitori 
austrieci și alți 6 000 din Germania și a implicat sume investite totalizând între 120 și 150 
milioane EUR. Petiționara a întreprins ulterior, din proprie inițiativă, o anchetă amănunțită, în 
urma căreia a putut constata că grupul spăla bani prin intermediul legăturilor sale din 
Luxemburg. Aceasta subliniază, de asemenea, că autoritatea de reglementare din Austria nu 
și-a îndeplinit nici pe departe obligațiile de supraveghere. Petiționara, care a apelat fără succes 
la autoritățile austriece competente, inclusiv la Ministerul de Finanțe din Austria, solicită 
Parlamentului European să cerceteze dacă s-a produs o încălcare a legislației UE în domeniu 
și a principiului potrivit căruia, în caz de faliment al unei întreprinderi de servicii de investiții, 
micii investitori trebuie să fie protejați printr-o schemă de garantare a depozitelor care să 
funcționeze corect și să asigure menținerea valorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Context/Rezumatul faptelor/Istoric

La 23 decembrie 2005, serviciile Comisiei au primit o plângere de la un reclamant, în numele 
mai multor reclamanți, referitoare la falimentul a două întreprinderi de servicii de investiții -
AMIS Servicii de Administrare a Investițiilor AG și AMIS Consultanță Financiară AG. 
Reclamanta a susținut că activele din procedurile privind falimentul pot fi insuficiente pentru 
a rambursa clientului activele plătite întreprinderilor de servicii de investiții. În plus, Sistemul 
Austriac de Compensare pentru Investitori (Anlegerentschädigung von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen GmbH) a transmis în comunicatul său de presă din 13 
iulie 2006 că revendicările investitorului împotriva AMIS Servicii de Administrare a 
Investițiilor AG și AMIS Consultanță Financiară AG nu sunt acoperite de sistemul de 
compensare pentru investitori.

Plângerea

Reclamanta susține că este posibil ca Austria să nu fi transpus corect Directiva 97/9/CE 
privind sistemele de compensare pentru investitori (ICSD) deoarece se poate ca fondurile 
AeW să fie insuficiente pentru a asigura acoperirea minimă de 20 000 EUR pentru fiecare 
investitor astfel cum a fost prevăzută la articolul 4 din Directiva 97/9/CE (ICSD – Directiva 
privind sistemele de compensare pentru investitori). ICSD trebuie să ofere „în ultimă instanță“ 
garantare până la o anumită sumă pentru a acoperi revendicările care decurg din incapacitatea 
întreprinderilor de investiții de a rambursa banii sau de a înapoia instrumentele care le aparțin 
și care sunt ținute în numele lor în legătură cu afacerile de investiții.

La 11 septembrie 2006, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare Reprezentanței Permanente 
Austriece solicitând clarificări privind cadrul juridic austriac.

În răspunsul său din 7 noiembrie 2006, Austria explică că legislația sa națională face distincție 
între două tipuri de întreprinderi de investiții: a) întreprinderi cărora li se permite să țină banii 
și instrumentele clienților și b) întreprinderi cărora nu li se permite acest lucru. Firmele cărora 
li se permite să țină activele clienților sunt supuse unor cerințe mai stricte și împreună cu 
instituțiile creditoare sunt obligate să participe la un sistem de compensare pentru investitori 
reglementat într-un mod mai strict. Firmele care nu pot ține ele însele activele clienților și 
care pot oferi o consiliere insuficientă privind serviciile de investiții și gestionarea 
portofoliului) sunt obligate să adere la un sistem special de compensare pentru investitori 
(AeW), care este obligatoriu pentru firmele care administrează active, dar opțional pentru 
firmele care oferă servicii precum consilierea în domeniul investițiilor și realizarea 
intermedierii.

În ceea ce privește finanțarea sistemului, Austria a transmis că AeW este finanțată de 
contribuțiile de aderare plătite de toate întreprinderile de investiții care participă la sistem 
(până la 10% din capitalul propriu). În plus, conform statutului, AeW poate asigura finanțarea 
pentru acoperirea minimă solicitată prin intermediul creditelor sau a emiterii de obligațiuni.

De asemenea, prin scrisoarea din 23 februarie 2006, serviciile Comisiei au solicitat clarificări 
din partea reclamantei. Reclamanta a răspuns prin două scrisori din 20 martie 2006 și 9 august 
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2006. La 11 iulie 2007 reclamanta a prezentat o scrisoare Comisiei.
În petiția sa, petiționara susține, de asemenea, că grupul AMIS a întreprins activități de 
spălare de bani în Luxemburg.

Observațiile Comisiei privind argumentele petiției

Articolul 1 alineatul (1) paragraful (1) din Directiva 97/9/CE specifică faptul că directiva se 
aplică numai întreprinderilor de investiții autorizate în temeiul articolului 3 din Directiva 
93/22/CE (ISD – Directiva privind serviciile de investiții). Firmele care nu țin banii clienților 
sunt excluse de ISD din domeniul de aplicare a acesteia [articolul 2 alineatul (2) litera (g) din 
ISD] atâta timp cât ele doar oferă servicii specifice limitate. În cazul în care se aplică 
Directiva 97/9/CE, articolul 5 alineatul (3) din aceasta ia în considerare participarea într-un 
sistem alternativ de compensare pentru investitori cu condiția ca aceasta să fie echivalentă cu 
cea în temeiul directivei.

La 23 februarie 2006, Comisia a deschis o procedură privind încălcarea legislației comunitare 
pentru a analiza cazul AMIS. Din informațiile pe care le-a primit, Comisia a stabilit că 
grupului AMIS nu i s-a permis, în baza legislației austriece, să țină banii clienților și nu a 
intrat în domeniul de aplicare a Directivei 97/9/CE. Din informațiile primite de la 
Reprezentanța Permanentă Austriacă, Comisia a stabilit că, pentru firmele care nu țin banii 
clienților, dar cărora li se permite gestionarea valorilor, legea austriacă impune participarea la 
un sistem de compensare pentru investitori similar celui prevăzut de Directiva 97/9/CE. 
Analiza a arătat că legislația austriacă este în linie cu directivele UE, iar cazul reclamat a fost 
închis în martie 2007 după informarea reclamantei. În plus, alinierea de către AMIS la aceste 
dispoziții este o problemă care trebuie analizată de către judecătorul național.

În ceea ce privește revendicarea referitoare la spălarea de bani, legislația comunitară în 
această privință (în special Directiva 2005/60/CE și Decizia-cadru  a Consiliului 
2001/500/JAI) vizează crearea unui cadru în care autoritățile specializate (așa-numitele 
Unități de Informații Financiare sau UIF) pot primi informații privind suspiciunile de spălare 
de bani cu scopul de a întreprinde investigații financiare care pot conduce, în cele din urmă, la 
urmărire judiciară penală. Atât Luxemburg, cât și Austria au pus în aplicare o legislație de 
transpunere care permite Unităților Naționale de Informații Financiare să inițieze investigații 
financiare. În cazul în care petiționara își dă seama de activitățile concrete de spălare de bani 
din Luxemburg, abordarea adecvată este aceea de a informa Unitățile de Informații Financiare 
(UIF) cu privire la investigațiile ulterioare. Unitățile de Informații Financiare UIF 
(Bundeskriminalamt) pot facilita detaliile pentru contact. Comisia nu are dreptul să conducă 
investigații financiare în afară de cazul când este afectat interesul financiar comunitar.

Concluzii

Pe baza informațiilor oferite de Reprezentanța Permanentă Austriacă în scrisoarea sa din 7 
noiembrie 2007, serviciile Comisiei au considerat că nu au existat elemente care să justifice 
deschiderea procedurilor privind încălcarea împotriva Austriei și au decis să închidă 
plângerea.

În orice caz, pe baza unor informații recente, Comisia analizează în continuare scutirea în 
temeiul legii austriece de la sistemele de compensare pentru investitori a firmelor care 
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furnizează servicii precum „Vermögensberatung” (consilierea privind investițiile) și 
„Vermittlung von Finanzinstrumenten” (intermedierea) pentru a stabili în ce măsură legislația 
austriacă concepe această scutire în comparație cu articolul 2 alineatul (2) litera (g) din 
Directiva 93/22/CEE. Serviciile Comisiei vor prezenta o nouă solicitare de clarificări 
Reprezentanței Permanente Austriece. În cazul în care apar elemente noi, Comisia ar trebui să 
ia în considerare deschiderea unei noi proceduri de încălcare.

În ceea ce privește revendicarea privind spălarea de bani, Comisia nu este competentă să 
investigheze dacă a avut loc o activitatea penală. Se sugerează ca petiționara să informeze 
autoritățile naționale competente relevante.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

După o analiză atentă a plângerii adresată în numele mai multor reclamanți privind falimentul 
a două întreprinderi de servicii de investiții din Austria - AMIS Servicii de Administrare a 
Investițiilor AG și AMIS Consultanță Financiară AG – primită la 23 decembrie 2005, 
serviciile Comisiei au decis neînceperea procedurii de încălcare a legislației comunitare din 
cauza lipsei unor dovezi suficiente care să justifice transpunerea incorectă a Directivei 
97/9/CE în Austria. În urma publicării în presă a unor informații suplimentare la data de 5 
decembrie 2007, conform cărora Statul Austriac a fost acuzat de nesupravegherea 
corespunzătoare de către autoritatea sa competentă a întreprinderilor AMIS, la 7 mai 2008, 
serviciile Comisiei au trimis o nouă scrisoare Reprezentanței Permanente Austriece solicitând 
clarificări suplimentare. Ca urmare a faptului că autoritățile austriece au solicitat prelungirea 
termenului, serviciile Comisiei au acordat un nou termen de acordare a răspunsului prin 
scrisoarea din data de 27 iunie 2008. Republica Austriacă a răspuns prin scrisoarea din data de
2 iulie 2008.

În răspunsul din 2 iulie 2008, autoritățile austriece au adus informații cu privire la evoluția 
cazului AMIS și legislația aplicabilă în urma transpunerii Directivei 2004/39/CE privind 
piețele instrumentelor financiare (MiFID)1 în legislația austriacă.

Potrivit informațiilor primite de serviciile Comisiei prin scrisoarea Reprezentanței Permanente 
Austriece din 2 iulie 2008, Republica Austriacă a fost obligată de o instanță austriacă să 
garanteze despăgubirea reclamanților pentru acele pagube produse asupra investițiilor AMIS 
care ar rămâne neachitate pe parcursul procedurii privind falimentul, prin lichidarea 
fondurilor AMIS din Luxemburg și prin sistemul de compensare.

În urma hotărârii mai sus menționate a Curții împotriva Republicii Austriece, au apărut 
reclamații nu doar în ceea ce privește incapacitatea sistemului de compensare de a fi în 
conformitate cu articolul 4 ICSD, ci și cu privire la faptul că banii contribuabililor nu ar trebui 
folosiți pentru a plăti pagubele cauzate de întreprinderile de investiții.

                                               
1

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor 
financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE; JO L 145, 30.4.2004, pp. 1–44.
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În ceea ce privește aplicarea sistemelor de compensare pentru investitori (ICSD) în cazul 
întreprinderilor austriece de investiții, autoritățile austriece au furnizat clarificări 
suplimentare în scrisoarea din data de 2 iulie 2008. În temeiul ICSD, fiecare sistem de 
compensare trebuie să acopere banii și instrumentele deținute de o întreprindere de investiții 
în ceea ce privește operațiunile de investiții ale unui investitor care nu pot fi returnate 
acestuia (considerentul 8 și articolul 2 alineatul (2) paragraful (2) din ICSD). Autoritățile 
austriece au explicat faptul că sintagma „întreprindere de investiții” în temeiul 
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) din 2007 (intitulat 
„Wertpapierdienstleistungsunternehmen” la articolul 19 din versiunea WAG anterioară
anului 2007) este mai restrictivă decât același termen („Wertpapierfirma”) utilizat în temeiul 
Bankwesengesetz (BWG). Activitățile întreprinderilor de investiții realizate în temeiul 
BWG sunt acoperite de un sistem de compensare („Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungssystem”) în temeiul articolului 93 din BWG, sistem care nu se aplică 
în cazul întreprinderilor de investiții autorizate în temeiul WAG. În temeiul WAG, 
întreprinderilor de investiții, precum AMIS, nu li se permite să țină banii sau activele 
clienților și astfel, nu pot fi datoare acestora (articolul 3 alineatul (5) Z 4 din WAG din 
2007; anterior, articolul 1 alineatul (1) Z 19 din BWG cu privire la articolul 20 alineatul (1) 
Z 4 din WAG), ceea ce înseamnă că, în principiu, acestea nu îndeplinesc condițiile pentru ca 
cererile întreprinderilor de investiții să fie acoperite de articolul 2 alineatul (2) paragraful (2) 
din ICSD. Din acest motiv, excluderea întreprinderilor autorizate în temeiul WAG din 
sistemul de compensare creat pentru întreprinderile autorizate în temeiul BWG nu încalcă 
dispozițiile Directivei 1997/9/CE.

Cu toate acestea, Austria a stabilit un sistem de compensare alternativ pentru întreprinderile 
de investiții autorizate în temeiul WAG care nu sunt asigurate în temeiul sistemului de 
compensare BWG. Activitățile întreprinderilor de investiții autorizate în temeiul WAG sunt 
acoperite de Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) (articolele 75 - 78 
din WAG din 2007; anterior, articolul 23b și 23e din WAG). AeW acordă o garanție similară 
(20.000 EUR) garanției minime prevăzută la articolul 4 din ICSD (articolul 23c alineatul (4) 
din WAG anterior reformei din 2007; articolul 76 alineatul (4) din WAG din 2007). În 
consecință, deși cererile de compensare din partea întreprinderilor austriece de investiții ar fi 
fost eligibile pentru compensare în temeiul articolului 2 alineatul (2) paragraful (2) din ICSD, 
acordurile legislației austriece privind sistemul de compensare ar fi fost suficiente pentru a 
asigura transpunerea corectă a sumei minime garantate în temeiul ICSD. Considerentul 23 din 
ICSD mai clarifică faptul că ICSD nu armonizează modalitățile de finanțare a sistemelor de 
compensare a întreprinderilor de investiții. În schimb, ICSD atribuie statelor membre 
competența în ceea ce privește acordurile practice privind finanțarea sistemelor de 
compensare a întreprinderilor de investiții.

Concluzii

Pe baza informațiilor oferite de Reprezentanța Permanentă Austriacă în scrisoarea sa din 2 
iulie 2008, serviciile Comisiei au considerat că nu există elemente noi care să justifice 
deschiderea procedurilor de încălcare împotriva Austriei și au decis să nu redeschidă 
plângerea.

În prezent, serviciile Comisiei examinează calitatea punerii în aplicare a Directivei 
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2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare (MiFID), inclusiv articolul 11 din 
MiFID privind acoperirea activităților de investiții prin Directiva privind sistemul de 
compensare pentru investitori. Dacă, la acest nivel, se identifică transpunerea incorectă în
temeiul Directivei MiFID, Comisia va lua măsurile necesare.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Prezenta comunicare răspunde unei solicitări din partea Parlamentului European de informații 
actualizate privind situația controlului calității punerii în aplicare a directivei MiFID în 
Austria.

Controlul calității punerii în aplicare a directivei MiFID a fost realizat prin intermediul unei 
evaluări a riscurilor în ceea ce privește măsurile de transpunere în statele membre, inclusiv 
Austria. Până în prezent, controlul calității transpunerii nu a adus dovezi care să ateste o
transpunere deficientă a directivei MiFID în Austria. În special, nu s-a găsit nicio dovadă a 
unei încălcări a articolului 11 din directiva MiFID privind sistemele de compensare pentru 
investitori.

De asemenea, Comisia realizează în prezent o revizuire a Directivei 1997/9/CE1. privind 
sistemele de compensare pentru investitori. La 9 februarie 2009, a fost lansată o cerere de 
contribuții în legătură cu funcționarea în statele membre a sistemului de compensare pentru 
investitori. În această cerere de contribuții, serviciile Comisiei au abordat problema acoperirii 
prin intermediul sistemelor de compensare ale întreprinderilor, precum AMIS, cărora nu li se 
permite să țină banii clienților, dar care sunt autorizate pentru prestarea de servicii de 
investiții. Consultările s-au încheiat la 8 aprilie 2009. În general, respondenții au sprijinit 
principiul acoperirii întreprinderilor de investiții prin intermediul sistemului de compensare,
chiar dacă permisiunea acordată acestora nu le conferă dreptul a ține activele clienților. Este 
rezonabil ca protecția unui client să nu depindă de un factor (termenii preciși ai permisiunii 
acordate unei întreprinderi) de care clienții nu este de așteptat să aibă cunoștință. Pe de altă 
parte, unii respondenți - între care Sistemul Austriac de Compensare - au subliniat faptul că 
acoperirea ar trebui să fie în concordanță cu oricare din limitele prevăzute în autorizație.

Având în vedere cazul AMIS, Actul austriac din 2007 privind controlul valorilor mobiliare a 
fost modificat. Scopul unuia dintre amendamente a fost să introducă obligații suplimentare de 
divulgare. Întreprinderile de investiții trebuie să informeze clar investitorii că, în temeiul 
legislației austriece, nu li se permite să țină activele clienților.

Revizuirea ICSD va aborda această chestiune și va determina dacă ar trebui introduse cerințe 
suplimentare de divulgare referitoare la sfera de acoperire a sistemelor de compensare și dacă 
acoperirea sistemului ar trebui extinsă astfel încât să includă în sistemele de compensare 
întreprinderile care nu țin banii clienților. În această ultimă comunicare, întreprinderi precum 
AMIS ar intra sub incidența ICSD, clienții putând, în consecință, să revendice o compensare 
în temeiul ICSD, în cazul pierderii activelor acestora. Pentru moment, conform actualei 
versiuni a ICSD, astfel de cazuri rămân în competența autorităților naționale.

                                               
1 JO L 84, 26.3.1997, p. 22–31
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