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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1071/2010, ko AFINSA Bienes Tangibles SA cietušo 
asociācijas vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā María de los Milagros 
Hernán Álvarez, par administratīvo tiesvedību pret AFINSA uzņēmumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izveidot izmeklēšanas komisiju, lai 
izmeklētu pret AFINSA uzņēmumu sākto administratīvo tiesvedību, lai atzītu Spānijas varas 
iestādes par daļēji atbildīgām par zaudējumiem un kaitējumu, kas uzņēmuma klientiem radīti 
to darbību rezultātā. Spānijas varas iestādes pārņēma uzņēmuma AFINSA kontroli 2006. gadā 
pēc krāpnieciskas piramīdas shēmas atklāšanas. Vairākas cietušo asociācijas ir sākušas 
tiesvedību pret valsti Valsts Augstākās tiesas Administratīvo lietu nodaļā un prasa finanšu 
atbildību par nolaidību, pamatojoties uz to, ka valsts nereglamentēja un nepārraudzīja portfeļa 
ieguldījumu darbības, kas notika Spānijā pēdējos 27 gadus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāv personas, kuras bija noguldījušas naudu Spānijas sabiedrībā 
Afinsa Bienes Tangibles S.A. (AFINSA), kas specializējās pastmarku tirdzniecībā. 
Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto aprakstu, sabiedrības uzņēmējdarbība sastāvēja no 
pastmarku pārdošanas klientiem un pēc tam saistību uzņemšanās pārdot pastmarkas klientu 
vārdā un maksāt viņiem pārdošanas peļņu (vai konkrētu naudas summu, ja trešās personas 
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pircēju neizdevās atrast norunātajā laikposmā). Pastmarku pirkšana tika uzskatīta par 
alternatīvu ieguldījumu veidu, ko veica AFINSA klienti.

2006. gada maijā Spānijas varas iestādes apturēja AFINSA darbības, pamatojoties uz 
apsūdzībām par krāpniecisku uzņēmējdarbību. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka ir 
zaudējuši savus ieguldījumus, jo Spānijas varas iestādes apturēja AFINSA darbības. Īpaši 
lūgumrakstā norādīts, ka AFINSA pārņemšana bija nesamērīga un ka Spānijas varas iestāžu un 
tiesu darbības palielināja zaudējumus, ko piesardzīgai uzņēmuma slēgšanai vajadzēja novērst. 
Lūgumrakstā arī minēts jautājums par AFINSA uzņēmuma veidu — komercuzņēmums vai 
finanšu uzņēmums — un norādīts uz iedzīvotāju īpašumu (pastmarku) iespējamu atsavināšanu 
Spānijas varas iestāžu veikto darbību rezultātā. 

Komisijas komentāri

Kopš 2007. gada novembra ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu klientiem ES reglamentē 
Direktīva 2004/39/EK1 (tā sauktā MiFID). Direktīva attiecas uz kredītiestādēm (bankām) un 
ieguldījumu sabiedrībām, kam ir izsniegta atļauja un kas ir uzraudzītas vienības, kuras sniedz 
tādus pakalpojumus kā pasūtījumu izpilde klientu vārdā, pasūtījumu pieņemšana un 
nosūtīšana, ieguldījumu konsultācijas un vērtspapīru portfeļa pārvaldība. Lai šīs darbības 
kvalificētu kā ieguldījumu pakalpojumus, tām jāattiecas uz finanšu instrumentiem (piemēram, 
akcijām, obligācijām, naudas tirgus instrumentiem). Uz šo pakalpojumu sniegšanu attiecas 
īpašas profesionālās ētikas normas. Pirms MiFID piemērošanas lielāko daļu no ieguldījumu
pakalpojumiem, kas attiecās uz ieguldījumu sabiedrību un banku finanšu instrumentiem ES, 
reglamentēja Direktīva 93/22/EEK2. Direktīva 97/9/EK3 par ieguldītāju kompensācijas 
sistēmām papildina regulējumu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un nodrošina 
segumu ieguldījumu sabiedrību un banku klientiem, ja sabiedrības nespēj atdot aktīvus, ko tās 
pārvalda klientu vārdā.

ES tiesiskais regulējums arī attiecas uz dažiem kolektīviem ieguldījumu uzņēmumiem 
(PVKIU) un to pārvaldības sabiedrībām. Direktīvā 85/611/EEK4 (ko no 2011. gada 1. jūlija 
aizstās Direktīva 2009/65/EK5) ir noteiktas kopīgas prasības attiecībā uz PVKIU fondu un to 
pārvaldības sabiedrību organizāciju, pārvaldību un uzraudzību. Tajā paredzēti noteikumi 
portfeļa diversifikācijai, likviditātei un parādu izmantošanai. PVKIU direktīvā ir noteikts 
atbilstošs aktīvu saraksts, kuros fonds var veikt ieguldījumus. Sarakstā ir iekļauti tikai 
pārvedami vērtspapīri un daži citi finanšu instrumenti. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu 
tirgiem, 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.
2 Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā, 
OV L 141, 11.6.1993., 27.–46. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas 
sistēmām, OV L 84, 26.3.1997., 22.–31.lpp.
4 Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju 
attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), OV L 375, 31.12.1985., 
3. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo 
aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta 
redakcija), OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp.
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Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju AFINSA nebija izsniegta atļauja kā 
ieguldījumu sabiedrībai vai bankai, vai PVKIU pārvaldības sabiedrībai. Turklāt pastmarkas 
nav kvalificējamas kā finanšu instrumenti un tās nevar ieguldīt PVKIU fondos. Tādēļ iepriekš 
minētie ES tiesību akti neattiecas uz AFINSA un pastmarku pārdošanu vai pirkšanu, ko veica 
AFINSA klienti. Tomēr aprakstītais tiesiskais regulējums neliedz dalībvalstīm valsts līmenī 
reglamentēt alternatīvus ieguldījumu veidus vai veikt piespiedu pasākumus pret vienībām, kas 
veic nelikumīgas darbības vai krāpšanu. 

Attiecībā uz iespējamām Spānijas varas iestāžu veiktām nelikumībām tiesvedībā attiecībā uz 
AFINSA, iespējamiem zaudējumiem un iespējamām zaudējumu atlīdzības prasībām jānorāda, 
ka tas neietilpst ES kompetencē un ka jebkurš vajadzīgais pasākums ir jāveic valsts līmenī. 

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka AFINSA darbība nebija pakļauta īpašiem 
regulējuma pasākumiem saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tomēr šis apstāklis neliedz 
dalībvalstīm reglamentēt šādu darbību vai iejaukties, ja tas ir paredzēts. Turklāt Komisija arī 
vēlas atgādināt, ka lūgumrakstā aprakstītās prasības par zaudējumu atlīdzību ietilpst valsts 
tiesību aktu darbības jomā.


