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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1071/2010 dėl bendrovės AFINSA teisinio audito, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė María de los Milagros Hernán Álvarez nukentėjusiųjų dėl 
bendrovės „AFINSA Bienes Tangibles SA“ audito vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą sukurti įmonės AFINSA teisinio audito tyrimo 
parlamentinę komisiją. Ji nori, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių, kad dėl minėtos 
intervencijos atsakingos Ispanijos valdžios institucijos būtų paskelbtos netiesiogiai 
atsakingomis dėl žalos ir nuostolių klientams, kurie nukentėjo dėl Ispanijos valdžios veiksmų. 
2006 m. Ispanijos valdžios institucijos areštavo bendrovės AFINSA turtą dėl įtariamos 
apgaulės piramidinėje finansų sistemoje. Įvairios nukentėjusiųjų asociacijos jau pateikė 
Nacionalinio teismo administracinių ginčų komisijai ieškinius valstybei dėl turtinės 
atsakomybės ir reikalauja, kad būtų pripažintas valstybės aplaidumas dėl to, kad 27 metus 
nereguliavo ir nekontroliavo filatelijos organizacijų, kurios vykdė operacijas Ispanijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja atstovauja asmenims, kurie investavo pinigus į Ispanijos bendrovę 
„AFINSA Bienes Tangibles S.A.“ (AFINSA), prekiaujančią pašto ženklais. Remiantis 
peticijoje pateiktu aprašymu, įmonės verslas buvo parduoti pašto ženklus klientams, o vėliau 
įsipareigoti parduoti pašto ženklus klientų vardu ir jiems mokėti pardavus gautas pajamas 
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(arba konkrečią sumą, jeigu sutartu laikotarpiu neatsirado trečiosios šalies pirkėjas). Pašto 
ženklų pirkimas laikytas alternatyvia bendrovės AFINSA klientų investavimo forma.

2006 m. gegužės mėn. Ispanijos valdžios institucijos, remdamosi kaltinimais dėl sukčiavimo, 
sustabdė bendrovės AFINSA veiklą. Peticijos pateikėjai teigia praradę savo investicijas, kai 
Ispanijos valdžios institucijos sustabdė bendrovės AFINSA veiklą. Visų pirma peticijos 
pateikėja teigia, kad bendrovės AFINSA areštas neproporcingas ir kad Ispanijos valdžios 
institucijų ir teismų veiksmai padidino nuostolius, nuo kurių turėjo apsaugoti prevencinis 
bendrovės uždarymas. Peticijoje taip pat minimas bendrovės AFINSA, kaip komercinės 
įmonės arba kaip finansų įmonės, pobūdžio klausimas ir tariamas gyventojų turto atėmimas, 
laikomas Ispanijos valdžios institucijų veiksmų rezultatu.  

Komisijos pastabos

Nuo 2007 m. lapkričio mėn. investavimo paslaugų teikimas klientams ES reglamentuojamas 
Direktyva 2004/39/EB1 (vadinamoji MiFID direktyva). Direktyva taikoma kredito įstaigoms 
(bankams) ir investicinėms įmonėms, kurios yra įgalioti ir prižiūrimi subjektai, teikiantys 
pavedimų vykdymo klientų vardu, pavedimų priėmimo ir perdavimo, patarimų dėl 
investavimo ir portfelio valdymo paslaugas. Veikla turėtų būti susijusi su finansinėmis 
priemonėmis (pvz., akcijomis, obligacijomis, pinigų rinkos priemonėmis), kad ją būtų galima 
vadinti investicinėmis paslaugomis. Atitinkamos veiklos taisyklės taikomos šių paslaugų 
teikimui. Prieš pradedant taikyti MiFID direktyvą, investicinių paslaugų teikimas, susijęs su 
investicinių įmonių ir bankų finansinėmis priemonėmis, ES lygmeniu buvo reglamentuojamas 
pagal Direktyvą 93/22/EEB2. Direktyva 97/9/EB3 dėl investuotojų kompensavimo sistemų 
papildo investicinių paslaugų teikimo sistemą ir ja remiantis investicinių įmonių ir bankų 
klientams teikiama apsauga, kai įmonės nebegali grąžinti klientų vardu valdomo turto.

ES reguliavimo sistema taip pat apima kolektyvinio investavimo subjektus (KIPVPS) ir jų 
valdymo įmones. Direktyvoje 85/611/EEB4 (kuri nuo 2011 m. liepos 1 d. bus pakeista 
Direktyva 2009/65/EB5) nustatomi bendrieji KIPVPS fondų ir jų valdymo įmonių 
organizavimo, valdymo ir priežiūros reikalavimai. Joje nustatomos fondo diversifikavimo, 
likvidumo ir sverto poveikio taikymo taisyklės. KIPVPS direktyvoje nurodomas turto, į kurį 
fondas gali investuoti, sąrašas. Į sąrašą įtraukti tik perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir kitos 
konkrečios finansinės priemonės. 

                                               
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).
2 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyva 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių 
srityje (OL L 141, 1993 6 11, p. 27–46).
3 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo 
sistemų (OL L 84, 1997 3 26, p. 22).
4 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), derinimo (OL L 375, 
1985 12 31, p. 3).
5 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo 
(nauja redakcija) OL L 302, 2009 11 17, p. 32–96
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Remiantis peticijos pateikėjų pateikta informacija, bendrovė AFINSA nebuvo įgaliota 
investicinė įmonė arba bankas ar KIPVPS valdymo įmonė. Be to, pašto ženklai nelaikomi 
finansinėmis priemonėmis ir nėra tinkamas KIPVPS fondų turtas. Taigi pirmiau minėti ES 
teisės aktai netaikomi bendrovei AFINSA ir bendrovės AFINSA klientų pašto ženklų 
pardavimui ir pirkimui. Vis dėlto apibūdinta sistema nekliudo nacionalinėms valdžios 
institucijoms šalies lygmeniu reglamentuoti alternatyvių investavimo formų ar imtis nelegaliai 
veikiančių ar sukčiaujančių subjektų reguliavimo veiksmų. 

Turint omenyje pažeidimus, kuriuos Ispanijos valdžios institucijos tariamai įvykdė per teismo 
procesą dėl bendrovės AFINSA, tariamai su tuo susijusius nuostolius ir galimus reikalavimus 
atlyginti žalą, reikėtų pažymėti, kad tai nebe ES kompetencija ir kad atitinkamai visų veiksmų 
reikia imtis nacionaliniu lygmeniu. 

Išvados

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją Komisija mano, kad bendrovės AFINSA veiklai 
netaikomos konkrečios reglamentavimo priemonės pagal ES teisės aktus. Vis dėlto ši 
aplinkybė nekliudo valstybėms narėms reguliuoti šią veiklos rūšį ar įsikišti, kai to reikia. Be 
to, Komisija norėtų priminti, kad peticijoje apibūdinti ieškiniai dėl žalos atlyginimo priklauso 
nacionalinės teisės taikymo sričiai.“


