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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящето предложение има за цел да подобри прозрачността на инвестиционния 
пазар за инвеститорите на дребно. Инвестиционните продукти на дребно, които 
включват инвестиционни фондове, структурирани продукти и някои видове 
застрахователни договори, използвани за инвестиционни цели, са особено важни за 
удовлетворяване на потребностите на европейските граждани от продукти, с които да 
спестяват и инвестират. 

Все пак инвестиционните продукти на дребно все повече се усложняват и техническото 
им разбиране става все по-трудно. По тази причина гражданите срещат трудности при 
оценката и сравняването им, необходими за вземането на подходящо и добре 
информирано решение относно финансовия продукт, който купуват. През последните 
години инвеститорите на дребно загубиха пари с инвестиции, представляващи риск да 
не бъдат разбрани от тях по прозрачен или подходящ начин, най-вече поради 
предоставяне на неясна, оскъдна и незадоволителна информация.  

Предложението допълнително изяснява правилата и задълженията за финансовите 
институции с оглед на ключовата информация, която ще трябва да бъде оповестена от 
финансовите предприятия с цел да се подобри разбирането на продуктите и да се 
улесни сравняването им. То предвижда също предоставяне на правомощия на 
компетентните органи за налагане на административни санкции и мерки на финансови 
предприятия за нарушения на задълженията, наложени по силата на настоящия правен 
инструмент. 

Докладчикът приветства избраната за правния инструмент форма. Регламентът ще 
допринесе за създаване на по-единна система в Съюза, като по този начин улесни 
сравняването на продуктите в рамките на Съюза и дейностите на финансовите 
предприятия и потребителите на равнището на Съюза.

Предложението съдържа разпоредби, които ще засегнат основните права. Докладчикът 
счита, че те не са надлежно и в достатъчна степен разгледани в предложението на 
Комисията. Предложението предвижда предоставяне на правомощие на националните 
компетентни органи за налагане на административни санкции за нарушения на 
произтичащите от предложението задължения. То предвижда също оповестяване на 
наложените санкции, което включва установяване на самоличността на лицата.  Накрая, 
наложените по силата на предложението задължения включват обработване на лични 
данни. 

Предложените от докладчика изменения имат за цел да гарантират зачитането на 
основните права на физическите лица и надлежното им вземане предвид. Това е от 
съществено значение с цел да се осигури законността на наложените мерки и да се 
избегне отмяната им поради несъответствие с основните права. Следователно 
предложените изменения подчертават, че всяка административна санкция и мярка се 
налага от компетентен орган в писмен вид и при надлежно обосновани случаи, като се 
посочват средствата за правна защита пред съдебен орган и името на този орган. 
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По отношение на оповестяването на санкциите, измененията имат за цел да гарантират, 
че посоченото оповестяване зачита основните права.  Ако дадена санкция е публично 
оповестена за неограничен или дълъг период от време, или ако е възможно няколко 
години след налагането й тя да стане известна, това би било в противоречия с принципа 
на пропорционалност и необходимост и би белязало дадено лице поради факт от 
миналото, който не отразява актуалното поведение или положение на лицето. В 
държавите членки оповестяването на административни решения, с които се налагат 
санкции или се прекратяват съдебни производства, се подчинява на специални правила, 
които в много случаи не допускат оповестяването на самоличността на лице или 
установяват специални условия. В допълнение към защитата на личните данни правото 
на държавите членки налага условия, свързани със зачитането на личния и семейния 
живот. В този контекст е важно да се припомни решението на Съда на Европейския 
съюз по дело C-92/09 Schecke, което обявява за невалидно оповестяването на имената 
на бенефициерите на земеделски субсидии поради нарушаване на принципа на 
пропорционалност. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките по правило следва 

(24) В съответствие със съобщението на 
Комисията от декември 2010 г. относно 
по-строги наказателни разпоредби за 
сектора на финансовите услуги и с цел 
да се гарантира изпълнението на 
изискванията, установени в настоящия 
регламент, е важно държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират, че нарушенията на 
настоящия регламент се подлагат на 
съответните административни санкции 
и мерки. За да се гарантира 
възпиращият ефект на санкциите и да се 
укрепи защитата на инвеститорите чрез 
предупреждения към тях относно 
инвестиционни продукти, продавани в 
нарушение на настоящия регламент, 
санкциите и мерките по правило следва 
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да се оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства.

да се оповестяват, освен при някои ясно 
определени обстоятелства. Налагането 
и оповестяването на санкциите 
следва да се извършва в съответствие 
с основните права, установени в 
Хартата на основните права в 
Европейския съюз, по-специално 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита 
на личните данни и правото на 
ефективна защита и на справедлив 
съдебен процес.

Or. en

Обосновка
Настоящето изменение изяснява, че налагането на административни санкции и 
мерки, както и оповестяването им следва да зачита основните права, по-специално 
правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните 
данни и правото на ефективна защита и справедлив съдебен процес. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. относно защитата 
на физическите лица при обработка на 
лични данни и свободното движение на 
тези данни се прилага към обработката 
на лични данни, извършвана в 
държавите членки в контекста на 
настоящия регламент под надзора на 
компетентните органи. Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 година 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на ЕС и 
за свободното движение на такива 
данни урежда обработката на лични 
данни, извършвана от европейските 
надзорни органи в рамките на 

(27) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. относно защитата 
на физическите лица при обработка на 
лични данни и свободното движение на 
тези данни се прилага към обработката 
на лични данни, извършвана в 
държавите членки в контекста на 
настоящия регламент под надзора на 
компетентните органи на държавите 
членки, по-специално определените 
от държавите членки публични 
независими органи.  Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 година 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на ЕС и 
за свободното движение на такива 
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настоящия регламент и под надзора на 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните. Всяка обработка на лични 
данни, извършвана в рамките на 
настоящия регламент, като например 
обмен или прехвърляне на лични данни 
от компетентните органи, следва да 
бъде в съответствие с Директива 
95/46/ЕО и всеки обмен или 
прехвърляне на информация от 
европейските надзорни органи следва да 
бъде в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

данни урежда обработката на лични 
данни, извършвана от европейските 
надзорни органи в рамките на 
настоящия регламент и под надзора на 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните. Всяка обработка на лични 
данни, извършвана в рамките на 
настоящия регламент, като например 
обмен или прехвърляне на лични данни 
от компетентните органи, следва да 
бъде в съответствие с Директива 
95/46/ЕО и всеки обмен или 
прехвърляне на информация от 
европейските надзорни органи следва да 
бъде в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение изяснява, че контролът на дейностите по обработване на 
лични данни се осъществява от независим публичен орган, по-конкретно от органите 
по защита на личните данни, в съответствие с член 7 от Хартата на основните 
права на ЕС и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  
Текстът на предложението на Комисията е неясен, тъй като позоваването на 
„компетентни органи” се използва в предложението в смисъл на органи 
„компетентни да осъществяват финансов надзор”. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата за основните свободи на 
Европейския съюз.

(31) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата за основните свободи на 
Европейския съюз, установени в 
Договора, по-конкретно защитата на 
личните данни, правото на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес, презумпцията за невиновност 
и правото на защита, принципа на 
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законност и пропорционалност на  
престъплението и наказанието, право 
на всеки да не бъде съден или наказван 
два пъти за едно и също престъпление 
и следва да се прилага в съответствие 
с тези права и принципи.  

Or. en

Обосновка

Правният инструмент трябва ясно да посочва пряко относимите основни права, 
както и подхода на предложението спрямо тях с цел да се гарантира, че 
предложението зачита въпросните основни права. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на резултатите на един или 
повече активи, които не са пряко 
закупени от инвеститора;

(a) „инвестиционен продукт“ означава 
инвестиция, при която независимо от 
правната й форма платимата на 
инвеститора сума е изложена на 
колебанията на референтните стойности 
или на други стойности, използвани 
като референтни;

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне объркването между колебания и резултати.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 

За всеки създаден от него 
инвестиционен продукт създателят на 
инвестиционния продукт съставя 
основен информационен документ 
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съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.

съгласно изискванията, установени с 
настоящия регламент, и публикува 
документа на избрана от него интернет 
страница преди този продукт да бъде 
предложен на инвеститорите на дребно.
Създателят на инвестиционния 
продукт е отговорен за 
съдържанието на основните 
информационни документи.

Or. en

Обосновка

С оглед подобряване на правната сигурност за инвеститора на дребно, е необходимо 
да се подчертае, че основните информационни документи се съставят само от една 
страна: създателят на инвестиционния продукт, който е отговорен за 
съдържанието на съставените от него основни информационни документи. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество.

Създателят на инвестиционния продукт 
установява подходящи процедури и 
договорености, които гарантират, че 
инвеститорите на дребно, подали жалба 
във връзка с основния информационен 
документ, получават своевременен и 
подходящ отговор по същество, в 
съответствие с националното право 
с цел да се избегне дублиране.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки прилагат 
Директива 95/46/ЕО към обработването 
на лични данни, извършвано в 
съответната държава членка съгласно 
настоящия регламент.

1. Не се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване на правомощията 
си съгласно член 19, компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните мерки 
и санкции постигат желаните по 
настоящия регламент резултати, и 
координират действията си с цел да се 
избегне евентуално дублиране и 
припокриване при прилагането им по 
отношение на трансгранични случаи.

2. При упражняване на правомощията 
си съгласно член 19, компетентните 
органи си сътрудничат тясно, за да се 
гарантира, че административните мерки 
и санкции постигат желаните по 
настоящия регламент резултати, и 
координират действията си с цел да се 
избегне евентуално дублиране и 
припокриване при прилагането им по 
отношение на трансгранични случаи, 
при цялостно зачитане на правото на 
всеки да не бъде съден или наказван 
два пъти за едно и също 
престъпление.

Or. en

Обосновка

Принципът ne bis in idem представлява основен принцип, признат от член 50 на 
Хартата на основните права на ЕС и трябва ясно да бъде посочен в настоящата 
разпоредба. 
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че всяка наложена от 
компетентните органи по силата на 
настоящия регламент 
административна мярка и санкция се 
приема в писмен вид. 
Посочените административни мерки 
и санкции биват надлежно 
обосновани, уточняват причината за 
налагането им и посочват 
достъпните правни средства за 
защита, включително възможност за 
обжалване или преразглеждане, пред 
съдебен орган или съд, 
компетентният да осигури 
ефективни правни средства за 
защита орган и сроковете за 
извършване на посоченото действие.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира признатото от член 47 от Хартата на основните 
права право на ефективни правни средства за  защита пред съд. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента на отговорност на 
отговорното лице;

б) степента на юридическа отговорност 
на отговорното лице;

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предишни нарушения от страна на 
отговорното лице.

д) предишни правонарушения от страна 
на отговорното лице.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкциите и мерките, наложени за 
нарушенията, посочени в член 19, 
параграф 1, се оповестяват публично без 
ненужно забавяне и съдържат поне 
информация за вида на нарушението на 
настоящия регламент и самоличността 
на отговорния за това нарушение, освен 
ако такова оповестяване представлява 
сериозна заплаха за финансовите 
пазари.

Санкциите и мерките, наложени за 
нарушенията, посочени в член 19, 
параграф 1 и влезли в сила, се 
оповестяват публично без ненужно 
забавяне и съдържат поне информация 
за вида на нарушението на настоящия 
регламент и самоличността на 
отговорния за това нарушение, освен 
ако такова оповестяване представлява 
сериозна заплаха за финансовите 
пазари.

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, компетентните 
органи публично оповестяват санкциите 
или мерките без да посочват 
нарушителите.

Когато оповестяването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, компетентните 
органи публично оповестяват санкциите 
или мерките без да посочват 
нарушителите.

Оповестяването на санкции се 
извършва в съответствие с основните 
права, както са определени в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, по-специално зачитането на 
личния и семейния живот и 
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защитата на личните данни. 
Държавите членки вземат всички 
мерки, за да гарнират, че 
административните санкции и мерки 
се оповестяват за срок, чиято 
продължителност не надвишава 
изискваната от националното 
законодателство, след което те 
автоматично се заличават.   
Държавите членки вземат всички 
технически мерки и гаранции, за да 
предотвратят опасността след 
изтичането на периода на 
оповестяване трети лица да 
продължат да оповестяват публично 
административни санкции и мерки. 

Or. en

Обосновка

Оповестяването на санкции взаимодейства с основните права, по-специално с 
правото на зачитане на личния живот и защита на личните данни. Всяко 
ограничаване на посочените права трябва да изпълнява условията на член 52 от 
Хартата на ЕС.  Принципите на необходимост и пропорционалност следва да се 
спазват. За тази цел, санкциите следва да се оповестяват за ограничен период от 
време, и следва да се вземат технически мерки, за да се предотврати опасността, 
свързана с използването им от страна на външни търсачки и уебсайтове, които ще 
продължат да оповестяват санкциите след ограничения период на оповестяване, 
като например се предотврати автоматичното индексиране.   


