
PA\926631CS.doc PE504.372v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2012/169(COD)

11. 2. 2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových 
informací týkajících se investičních produktů
(COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

Navrhovatel: Petru Constantin Luhan



PE504.372v01-00 2/11 PA\926631CS.doc

CS

PA_Legam



PA\926631CS.doc 3/11 PE504.372v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je zvýšení transparentnosti v rámci investičního trhu pro retailové 
investory. Retailové investiční produkty, které zahrnují investiční fondy, retailové 
strukturované produkty a určité typy pojistných smluv užívané pro investiční účely, mají 
zásadní význam pro uspokojení potřeby občanů EU, pokud jde o produkty, které umožňují 
vytvářet úspory a investice. 

Je však stále složitější a technicky náročnější porozumět retailovým investičním produktům. 
Občané se tudíž potýkají s problémy při jejich posuzování a porovnávání, když se mají 
náležitě a informovaně rozhodnout, který finanční produkt zakoupí. Během posledních let 
utrpěli retailoví investoři velké finanční ztráty v důsledku investic, které zahrnovaly rizika, jež 
nebyla transparentní nebo která správně nepochopili, a to zejména proto, že jim byly 
poskytnuty nejasné, nedostatečné a neuspokojivé informace. 

Tento návrh vyjasňuje pravidla a povinnosti pro finanční instituce, pokud jde o klíčové 
informace, jež budou muset finanční podniky zveřejňovat, aby se tak zlepšilo porozumění 
těmto produktům a usnadnilo jejich srovnávání. Poskytuje také příslušným orgánům 
pravomoci, aby mohly finančním podnikům ukládat správní sankce a opatření za porušení 
povinností, které jim byly uloženy tímto právním nástrojem. 

Navrhovatel vítá formu zvoleného právního nástroje. Nařízení přispěje k vytvoření 
jednotnějšího systému Unie, čímž usnadní srovnávání produktů v rámci Unie a aktivity 
finančních podniků a zákazníků na úrovni Unie. 

Tento návrh obsahuje ustanovení, která mají dopad na základní práva. Navrhovatel se 
domnívá, že návrh Komise tuto otázku dostatečně a náležitě neřeší. Návrh stanoví pravomoc 
vnitrostátních orgánů ukládat správní sankce za porušení povinností, jež obsahuje. Upravuje 
rovněž zveřejňování uložených sankcí, což se dotýká i totožnosti osob. Povinnosti, jež návrh 
ukládá, budou zahrnovat i zpracovávání osobních údajů. 

Pozměňovací návrhy předkládané navrhovatelem mají za cíl zajistit respektování a náležité 
zohledňování základních práv jednotlivců. To je nezbytné pro zajištění zákonnosti přijatých 
opatření a k tomu, aby tato opatření nemohla být napadána pro nesoulad se základními právy. 
Předkládané pozměňovací návrhy tudíž zdůrazňují, že jakékoli správní sankce a opatření 
přijímané příslušným orgánem musí mít písemnou formu a musí být řádně zdůvodněny a 
uvádět možnosti soudního přezkumu a název orgánu příslušného k přezkumu.  
Pokud jde o zveřejňování sankcí, je cílem pozměňovacích návrhů zajistit, aby toto 
zveřejňování respektovalo základní práva. Pokud by byla sankce zveřejněna na neomezenou 
či delší dobu, nebo pokud by mohlo být o jejím zveřejnění uvažováno i několik let po jejím 
přijetí, bylo by takové zveřejnění v rozporu se zásadami přiměřenosti a nezbytnosti a vedlo by 
ke stigmatizaci jednotlivce na základě jednání v minulosti, což by neodráželo stávající
chování či situaci jednotlivce. Zveřejnění správních rozhodnutí ukládajících sankce či 
ukončujících soudní řízení podléhá v členských státech specifickým pravidlům, jež v řadě 
případů neumožňují zveřejnění totožnosti dotyčné osoby nebo stanoví zvláštní podmínky. 
Kromě ochrany údajů ukládá právo členských států podmínky týkající se respektování 
soukromého a rodinného života. V této souvislosti je důležité připomenout rozhodnutí 
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Soudního dvora ve věci C-92/09, Schecke, které konstatovalo protiprávnost zveřejnění jmen 
příjemců zemědělských dotací, a to z důvodu porušení zásady přiměřenosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Hospodářský a měnový 
výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření. Sankce 
a opatření by měly být s výjimkou určitých 
přesně stanovených okolností zveřejňovány 
s cílem zajistit odrazující účinek sankcí a 
posílit ochranu investorů formou varování 
před investičními produkty nabízenými v 
rozporu s tímto nařízením.

(24) V souladu se sdělením Komise z 
prosince 2010 o posílení sankčních režimů 
v odvětví finančních služeb a s cílem 
zajistit splnění požadavků stanovených v 
tomto nařízení je nutné, aby členské státy 
učinily nezbytné kroky zajišťující, že z 
porušení tohoto nařízení vyplynou 
příslušné správní sankce a opatření. Sankce 
a opatření by měly být s výjimkou určitých 
přesně stanovených okolností zveřejňovány 
s cílem zajistit odrazující účinek sankcí a 
posílit ochranu investorů formou varování 
před investičními produkty nabízenými v 
rozporu s tímto nařízením. Přijetí a 
zveřejnění sankce by mělo respektovat 
základní práva stanovená v Listině 
základních práv Evropské unie, a to 
zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života, právo na 
ochranu osobních údajů a právo na 
účinný opravný prostředek a spravedlivý 
proces.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že přijetí správních sankcí a opatření, jakož i jejich 
zveřejnění, musí respektovat základní práva, zejména právo na respektování soukromého a 
rodinného života, právo na ochranu osobních údajů a právo na účinný opravný prostředek a 
spravedlivý proces.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů upravuje zpracování 
osobních údajů prováděné v členských 
státech v souvislosti s tímto nařízením a 
pod dohledem příslušných orgánů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a
institucemi EU a o volném pohybu těchto 
údajů upravuje zpracování osobních údajů 
prováděné evropskými orgány dohledu 
podle tohoto nařízení a pod dohledem 
evropského inspektora ochrany údajů. 
Veškeré zpracování osobních údajů 
prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je 
výměna nebo přenos osobních údajů 
příslušnými orgány, by mělo být v souladu 
se směrnicí 95/46/ES, a jakákoli výměna 
nebo přenos informací ze strany 
evropských orgánů dohledu by měly být v 
souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

(27) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů upravuje zpracování 
osobních údajů prováděné v členských 
státech v souvislosti s tímto nařízením a 
pod dohledem příslušných orgánů
členských států, zejména veřejných 
nezávislých orgánů určených členskými 
státy. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 
2000 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány a institucemi EU a o volném 
pohybu těchto údajů upravuje zpracování 
osobních údajů prováděné evropskými 
orgány dohledu podle tohoto nařízení a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů. Veškeré zpracování osobních údajů 
prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je 
výměna nebo přenos osobních údajů 
příslušnými orgány, by mělo být v souladu 
se směrnicí 95/46/ES, a jakákoli výměna 
nebo přenos informací ze strany 
evropských orgánů dohledu by měly být v 
souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že dohled nad zpracováváním provádí nezávislé veřejné 
orgány, zejména orgány pro ochranu osobních údajů, a to v souladu s článkem 7 Listiny EU a 
článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Znění návrhu Komise je nejasné, neboť 
odkaz na „příslušné orgány“ se v návrhu používá jako odkazu na orgány „příslušné 
k finančnímu dohledu“. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení ctí základní práva a 
zachovává zásady uznávané zejména v 
Listině základních práv Evropské unie.

(31) Toto nařízení ctí základní práva a 
zachovává zásady uznávané zejména v 
Listině základních práv Evropské unie, tak 
jak jsou zakotveny ve Smlouvě, zejména 
právo na ochranu osobních údajů, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces, presumpci neviny a právo na 
obhajobu, zásadu zákonnosti a 
přiměřenosti trestů či právo nebýt dvakrát 
trestně stíhán nebo trestán za stejný 
trestný čin, a musí být uplatňováno 
v souladu s těmito právy a zásadami.

Or. en

Odůvodnění

Tento právní nástroj musí jasně určit základní práva, která jsou přímo dotčena, a způsob, 
jakým je k nim v návrhu přistupováno, aby bylo zajištěno, že bude tato základní práva 
respektovat.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo více 
aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo jiných hodnot, které jsou 
používány jako referenční;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je zabránit záměně výkyvu a výkonnosti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru. 

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru. Tvůrce investičního 
produktu je odpovědný za obsah svého 
sdělení klíčových informací.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení právní jistoty pro retailové investory, pokud jde o odpovědnost za sdělení 
klíčových informací, je nezbytné zdůraznit, že sdělení klíčových informací jsou vytvářena 
jediný subjektem – tvůrcem investičního produktu –, který je odpovědný za obsah sdělení 
klíčových informací, která vypracovává. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď.

Tvůrce investičního produktu vytvoří 
vhodné postupy a opatření zajišťující, aby 
retailoví investoři, kteří podali stížnost 
týkající se sdělení klíčových informací, 
obdrželi řádně a včas věcnou odpověď, a to 
v souladu s vnitrostátním právem, aby se 
zabránilo zdvojování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy použijí ke zpracování 
osobních údajů provedenému v daném 
členském státě podle tohoto nařízení 
směrnici 95/46/ES.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu svých pravomocí uvedených 
v článku 19 příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem zajistit, aby správní 
opatření a sankce vedly k žádoucím 
výsledkům uvedeným v tomto nařízení, a 
koordinují svou činnost, aby zabránily 
možnému zdvojování a překrývání při 
uplatňování správních opatření a sankcí v 
přeshraničních případech. 

2. Při výkonu svých pravomocí uvedených 
v článku 19 příslušné orgány úzce 
spolupracují s cílem zajistit, aby správní 
opatření a sankce vedly k žádoucím 
výsledkům uvedeným v tomto nařízení, a 
koordinují svou činnost, aby zabránily 
možnému zdvojování a překrývání při 
uplatňování správních opatření a sankcí v 
přeshraničních případech, za plného 
respektování práva nebýt dvakrát trestně 
stíhán nebo trestán za stejné porušení 
pravidel.

Or. en
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Odůvodnění

Zásada ne bis in idem je základní zásadou, již uznává článek 50 Listiny základních práv EU, a 
musí být v tomto ustanovení jasně zakotvena.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby veškerá 
správní opatření a sankce přijaté 
příslušnými orgány podle tohoto nařízení 
byly vydány v písemné formě.
Součástí těchto správní opatření a sankcí 
je náležité odůvodnění příslušného 
rozhodnutí, s uvedením dostupných 
opravných prostředků, včetně odvolání či
přezkumu u soudu, orgánu příslušného 
k rozhodnutí o opravném prostředku a 
lhůty pro jeho podání.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit právo na účinnou právní ochranu, jež uznává článek 47 Listiny základních 
práv EU.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) míry odpovědnosti odpovědné osoby; b) míry právní odpovědnosti odpovědné 
osoby;

Or. en



PE504.372v01-00 10/11 PA\926631CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případného předchozího porušení 
pravidel odpovědnou osobou.

e) případného předchozího porušení 
právních pravidel odpovědnou osobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob s výjimkou 
případů, kdy by takové zveřejnění vážně 
ohrozilo finanční trhy.

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených s konečnou platností v důsledku 
porušení pravidel uvedených v čl. 19 odst. 
1 musí být zpřístupněny veřejnosti bez 
zbytečného odkladu a musí zahrnovat 
minimálně informace o typu porušení 
tohoto nařízení a totožnost odpovědných 
osob s výjimkou případů, kdy by takové 
zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy.

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, 
zveřejní příslušné orgány sankce nebo 
opatření anonymně. 

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, 
zveřejní příslušné orgány sankce nebo 
opatření anonymně. 

Zveřejnění informací o sankcích bude ctít 
základní práva stanovená v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
právo na respektování soukromého a 
rodinného života a právo na ochranu 
osobních údajů. 
Členské státy přijmou veškerá opatření 
pro zajištění toho, aby informace o 
správních sankcích a opatřeních nebyly 
zveřejněny po dobu delší, než stanoví 
vnitrostátní právo, a aby po uplynutí této 
doby byly automaticky vymazány. Členské 
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státy přijmou veškerá technická opatření a 
záruky pro zabránění tomu, aby třetí 
strany zveřejňovaly informace o veřejných 
správních sankcích a opatřeních i po 
uplynutí doby pro zveřejnění.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění informací o sankcích je zásahem do základních práv, zejména práva na 
respektování soukromého života a ochranu osobních údajů. Jakékoli omezení těchto práv 
musí splňovat podmínky článku 52 Listiny základních práv EU. Měly by být respektovány 
zásady nezbytnosti a přiměřenosti. Z tohoto důvodu by informace o sankcích měly být 
zveřejňovány na omezenou dobu a měla by být přijata technická opatření pro zabránění riziku 
spojenému s používáním externích vyhledávačů a internetových stránek, které zveřejňují 
informace o sankcích i po uplynutí doby pro zveřejnění, například prostřednictvím zabránění 
automatické indexaci. 


