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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu siekiama didinti mažmeniniams investuotojams skirtų investicijų rinkos 
skaidrumą. Mažmeniniai investiciniai produktai, įskaitant investicinius fondus, mažmeninius 
struktūrizuotuosius produktus ir investavimo tikslais naudojamas tam tikrų tipų draudimo 
sutartis, yra esminė priemonė ES piliečių poreikiams, susijusiems su taupymo ir investavimo 
produktais, tenkinti.

Vis dėlto mažmeniniai investiciniai produktai tampa vis sudėtingesni ir sunkiai suprantami 
techniniu požiūriu. Taigi piliečiai susiduria su sunkumais norėdami įvertinti šiuos produktus ir 
juos palyginti, kad galėtų priimti tinkamus ir gerai informacija pagrįstus sprendimus, 
susijusius su jų perkamais finansiniais produktais. Pastaraisiais metais mažmeniniai 
investuotojai prarado pinigus, investuotus į produktus, su kuriais susijusi rizika nebuvo 
akivaizdi arba suprantama tiems investuotojams, visų pirma dėl to, kad buvo pateikta neaiški, 
nepakankama ir netinkama informacija.

Šiuo pasiūlymu finansų įstaigoms nustatomos aiškesnės taisyklės ir įpareigojimai, susiję su 
pagrindine informacija, kurią jos turi paskelbti, kad būtų galima geriau suprasti produktus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas juos palyginti. Pasiūlymu taip pat numatomi kompetentingų 
institucijų įgaliojimai nustatyti administracines sankcijas ir priemones, taikomas finansų 
įstaigoms tais atvejais, kai pažeidžiami pagal šią teisinę priemonę įtvirtinti įpareigojimai.

Pranešėjas teigiamai vertina tai, kad pasirinkta tokios formos teisinė priemonė. Priėmus 
reglamentą bus galima nustatyti nuoseklesnę Sąjungos masto sistemą, palengvinti galimybę 
palyginti produktus Sąjungoje ir sudaryti geresnes sąlygas finansų įmonių bei klientų veiklai 
Sąjungos lygmeniu.

Į pasiūlymą įtrauktos nuostatos, kurios turės poveikio pagrindinėms teisėms. Pranešėjas 
mano, kad Komisijos pasiūlyme šioms teisėms nėra skiriama pakankamai ir tinkamo dėmesio. 
Pasiūlymu numatomi nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimai taikyti 
administracines sankcijas, kai pažeidžiami pasiūlyme nustatyti įpareigojimai. Taip pat 
numatyta, kad informacija apie taikytas sankcijas viešai skelbiama, įskaitant asmenų 
tapatybes. Be to, įgyvendinant pagal pasiūlymą numatytus įpareigojimus reikės taikyti asmens 
duomenų tvarkymo procedūras.

Pranešėjo siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad bus laikomasi pagrindinių asmens 
teisių ir tinkamai į jas atsižvelgiama. Tai itin svarbu siekiant užtikrinti, kad priemonės, kurių 
imamasi, būtų teisėtos, ir užkirsti kelią galimybei jas atšaukti dėl to, kad nesilaikoma 
pagrindinių teisių. Taigi siūlomuose pakeitimuose pabrėžiama, kad kompetentingų institucijų 
taikomos administracinės sankcijos ir priemonės būtų rašytinės formos ir tinkamai pagrįstos, 
taip pat turi būti nurodoma teisminės peržiūros galimybė ir pateikiamas atitinkamos 
institucijos pavadinimas.

Kalbant apie sankcijų skelbimą, pakeitimais siekiama užtikrinti, kad jas skelbiant būtų 
laikomasi pagrindinių teisių. Jei sankcija būtų viešai paskelbiama neribotos arba ilgos trukmės 
laikotarpiui arba gali būti svarstoma galimybė informaciją apie šią sankciją paskelbti praėjus 
keliems metams po jos paskyrimo, tai prieštarautų proporcingumo ir būtinumo principams ir 
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turėtų žalingo poveikio asmens reputacijai dėl jo veiksmų praeityje, neatsižvelgiant į dabartinį 
šio asmens elgesį ar situaciją. Administracinių sprendimų, kuriais nustatomos sankcijos arba 
baigiami teisminiai procesai, skelbimas atskirose valstybėse narėse reglamentuojamas 
specialiomis nuostatomis, pagal kurias daugeliu atveju neleidžiama atskleisti informacijos 
apie asmens tapatybę arba numatomos specialios sąlygos šiems veiksmams atlikti. Greta 
nuostatų dėl duomenų apsaugos, pagal valstybių narių teisę nustatomos sąlygos, susijusios su 
teise į privatų ir šeimos gyvenimą. Atsižvelgiant į tai, svarbu prisiminti Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje C-92/09 Schecke, kuriame nuostatos dėl paramos ūkiams gavėjų tapatybės 
skelbimo pripažintos negaliojančiomis, nes buvo pažeistas proporcingumo principas.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento 
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vadovaujantis 2010 m. gruodžio mėn. 
Komisijos komunikatu dėl sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimo ir siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, svarbu, kad 
valstybės narės imtųsi būtinų veiksmų 
užtikrinti, kad pažeidus šį reglamentą būtų 
taikomos tinkamos administracinės 
sankcijos ir priemonės. Siekiant užtikrinti, 
kad sankcijos būtų atgrasios, ir pagerinti 
investuotojų apsaugą juos įspėjant apie 
investicinius produktus, parduodamus 
pažeidžiant šį reglamentą, paprastai turėtų 
būti skelbiama apie sankcijas ir priemones, 
nebent susidarytų tiksliai apibrėžtos 
aplinkybės;

(24) vadovaujantis 2010 m. gruodžio mėn. 
Komisijos komunikatu dėl sankcijų 
taikymo režimų finansinių paslaugų 
sektoriuje griežtinimo ir siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi šiame reglamente 
nustatytų reikalavimų, svarbu, kad 
valstybės narės imtųsi būtinų veiksmų 
užtikrinti, kad pažeidus šį reglamentą būtų 
taikomos tinkamos administracinės 
sankcijos ir priemonės. Siekiant užtikrinti, 
kad sankcijos būtų atgrasios, ir pagerinti 
investuotojų apsaugą juos įspėjant apie 
investicinius produktus, parduodamus 
pažeidžiant šį reglamentą, paprastai turėtų 
būti skelbiama apie sankcijas ir priemones, 
nebent susidarytų tiksliai apibrėžtos 
aplinkybės. Tvirtinant ir skelbiant 
sankcijas reikėtų paisyti pagrindinių 
teisių, numatytų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma 
teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, 
asmens duomenų apsaugos ir teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą 
bylos nagrinėjimą;
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Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu patikslinama, kad tvirtinant ir skelbiant administracines sankcijas ir 
priemones reikia paisyti pagrindinių teisių, visų pirma teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, 
teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento 
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo yra reglamentuojamas valstybėse 
narėse atliekamas asmens duomenų 
tvarkymas taikant šį reglamentą ir 
prižiūrint kompetentingoms institucijoms. 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo yra reglamentuojamas 
Europos priežiūros institucijų atliekamas 
asmens duomenų tvarkymas taikant šį 
reglamentą ir prižiūrint Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui. Visais 
atvejais asmens duomenų tvarkymas 
taikant šį reglamentą, pvz., kompetentingų 
institucijų vykdomi asmens duomenų 
mainai arba perdavimas, turėtų atitikti 
Direktyvą 95/46/EB, o Europos priežiūros 
institucijų vykdomi informacijos mainai 
arba perdavimas turėtų atitikti Reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001;

(27) asmens duomenų tvarkymas, 
atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant 
šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių
kompetentingoms institucijoms, visų pirma 
valstybių narių paskirtoms viešosioms 
nepriklausomoms institucijoms,
reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo. 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo yra reglamentuojamas 
Europos priežiūros institucijų atliekamas 
asmens duomenų tvarkymas taikant šį 
reglamentą ir prižiūrint Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui. Visais 
atvejais asmens duomenų tvarkymas 
taikant šį reglamentą, pvz., kompetentingų 
institucijų vykdomi asmens duomenų 
mainai arba perdavimas, turėtų atitikti 
Direktyvą 95/46/EB, o Europos priežiūros 
institucijų vykdomi informacijos mainai 
arba perdavimas turėtų atitikti Reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad duomenų tvarkymo veiklą prižiūri nepriklausomos viešosios 
institucijos, t. y. pagal ES chartijos 7 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
16 straipsnį numatytos duomenų apsaugos institucijos. Komisijos pasiūlymo tekstas neaiškus, 
nes sąvoka „kompetentingos institucijos“ pasiūlyme siejama su finansų priežiūros 
institucijomis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento 
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje;

(31) šiame reglamente laikomasi 
pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, kuri įtraukiama į Sutartį, 
t. y. asmens duomenų apsaugos, teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą 
bylos nagrinėjimą, nekaltumo 
prezumpcijos ir teisės į gynybą, teisėtumo 
ir nusikalstamos veikos bei bausmės 
proporcingumo principų ir teisės nebūti 
du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą 
pačią nusikalstamą veiką, taigi šis 
reglamentas turi būti taikomas laikantis 
šių teisių ir principų;

Or. en

Pagrindimas

Teisinėje priemonėje turi būti aiškiai nurodytos tiesiogiai susijusios pagrindinės teisės, taip 
pat turi būti nustatyta jų svarba pasiūlyme, siekiant užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento 
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicinis produktas – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
investuotojui grąžintina suma priklauso 

a) investicinis produktas – investicija, kai 
nepaisant investicijos teisinės formos 
investuotojui grąžintina suma priklauso 
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nuo referencinių verčių svyravimo arba
vienos ar daugiau rūšių turto, kurio 
investuotojas tiesiogiai neįsigyja, veiklos 
rezultatų;

nuo referencinių verčių svyravimo arba
nuo kitų verčių, į kurias atsižvelgiama 
kaip į atskaitos tašką;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti painiavos tarp verčių svyravimų ir veiklos rezultatų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento 
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą ir jį 
paskelbia pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams.

Investicinių produktų teikėjas pagal šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus 
parengia kiekvieno teikiamo produkto 
pagrindinės informacijos dokumentą ir jį 
paskelbia pasirinktoje interneto svetainėje 
prieš produktą parduodant mažmeniniams 
investuotojams. Investicinių produktų 
teikėjai atsakingi už pagrindinės 
informacijos dokumentų turinį.

Or. en

Pagrindimas

Norint padidinti teisinį tikrumą mažmeniniams investuotojams dėl to, kas atsakingas už 
pagrindinės informacijos dokumentus, būtina pabrėžti, kad pagrindinės informacijos 
dokumentus rengia tik investicinių produktų teikėjas, taigi jis atsakingas už savo rengiamų 
dokumentų turinį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 

Investicinių produktų teikėjas nustato 
tinkamas procedūras ir priemones, 
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kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku ir 
tinkamai gautų rimtą atsakymą.

kuriomis užtikrinama, kad skundus dėl 
pagrindinės informacijos dokumento 
pateikę mažmeniniai investuotojai laiku,
tinkamai ir laikantis nacionalinės teisės 
normų, kad būtų išvengta dubliavimosi,
gautų rimtą atsakymą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybėse narėse tvarkant asmens 
duomenis pagal šį reglamentą valstybės 
narės taiko Direktyvą 94/46/EB.

1. Valstybėse narėse tvarkant asmens 
duomenis pagal šį reglamentą valstybės 
narės taiko Direktyvą 95/46/EB.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pobūdžio koregavimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento 
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudodamosi įgaliojimais pagal 
19 straipsnį, kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį 
reglamentą pageidautini administracinių 
priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat 
koordinuoja savo veiksmus, kad būtų 
išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimo 
taikant administracines priemones ir 
sankcijas tarpvalstybiniais atvejais.

2. Naudodamosi įgaliojimais pagal 
19 straipsnį, kompetentingos institucijos 
glaudžiai bendradarbiauja siekdamos 
užtikrinti, kad būtų pasiekti pagal šį 
reglamentą pageidautini administracinių 
priemonių ir sankcijų rezultatai, taip pat 
koordinuoja savo veiksmus, kad būtų 
išvengta galimo dubliavimosi ir sutapimo 
taikant administracines priemones ir 
sankcijas tarpvalstybiniais atvejais, 
visapusiškai paisydamos teisės nebūti du 
kartus teisiamam ar baudžiamam už tą 
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pačią nusikalstamą veiką.

Or. en

Pagrindimas

Šioje nuostatoje turi būti aiškiai pabrėžiamas vienas pagrindinių principų – ne bis in idem, 
kuris įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnyje. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
18 straipsnio 2 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad bet 
kokios kompetentingų institucijų pagal šį 
reglamentą tvirtinamos administracinės 
priemonės ir sankcijos būtų rašytinės 
formos.
Šios administracinės priemonės ir 
sankcijos tinkamai pagrindžiamos, 
pateikiami motyvai, kuriais remiantis 
buvo priimtas sprendimas, taip pat 
nurodomi esami teisinės gynybos būdai, 
įskaitant apeliacinius skundus arba 
teisminę peržiūrą, pateikiama informacija 
apie instituciją, į kurią galima kreiptis dėl 
šios teisinės gynybos, ir laiką, per kurį 
galima imtis tokių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę gynybą teisme, kaip numatyta ES pagrindinių teisių 
chartijos 47 straipsnyje.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakingo asmens atsakomybės laipsnį; b) atsakingo asmens teisinės atsakomybės 
laipsnį;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
pažeidimus.

e) atsakingo asmens anksčiau padarytus 
teisės pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento 
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie sankcijas ir priemones, 
pritaikytas už 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus pažeidimus, visuomenei 
atskleidžiama nedelsiant, nurodant bent 
informaciją apie šio reglamento pažeidimo 
tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą 
atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl 
tokio informacijos atskleidimo kiltų didelis 
pavojus finansų rinkoms.

Informacija apie sankcijas ir priemones,
pritaikytas už 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus pažeidimus ir įsiteisėjusias, 
visuomenei atskleidžiama nedelsiant, 
nurodant bent informaciją apie šio 
reglamento pažeidimo tipą bei pobūdį, taip 
pat už pažeidimą atsakingų asmenų 
tapatybę, nebent dėl tokio informacijos 
atskleidimo kiltų didelis pavojus finansų 
rinkoms.

Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų Jei dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų 
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padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas ar priemones skelbia 
anonimiškai.

padaryta neproporcinga žala, 
kompetentingos institucijos informaciją 
apie sankcijas ar priemones skelbia 
anonimiškai.

Skelbiant sankcijas paisoma pagrindinių 
teisių, nustatytų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma 
teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir 
asmens duomenų apsaugos.
Valstybės narės imasi visų priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad 
administracinės sankcijos ir priemonės 
nebūtų skelbiamos ilgesnį laikotarpį nei 
numatyta pagal nacionalinę teisę ir kad 
pasibaigus šiam laikotarpiui informacija 
apie jas būtų automatiškai ištrinama. 
Valstybės narės taiko technines ir 
apsaugos priemones, siekdamos užkirsti 
kelią tam, kad pasibaigus skelbimo 
laikotarpiui trečiosios šalys galėtų toliau 
skelbti informaciją apie viešąsias 
administracines sankcijas ir priemones.

Or. en

Pagrindimas

Skelbiant sankcijas daromas poveikis pagrindinėms teisėms, visų pirma teisei į privatų 
gyvenimą ir asmens duomenų apsaugai. Bet koks šių teisių apribojimas turi atitikti ES 
chartijos 52 straipsnyje nustatytas sąlygas. Reikėtų laikytis būtinumo ir proporcingumo 
principų. Atsižvelgiant į tai, informacija apie sankcijas turėtų būti skelbiama ribotos trukmės 
laikotarpį ir reikėtų imtis techninio pobūdžio priemonių (pvz., užkirsti kelią automatiniam 
indeksavimui), siekiant išvengti su išorės paieškos sistemų ir interneto svetainių naudojimu 
susijusios rizikos, kad informacija apie sankciją net ir pasibaigus minėtam ribotos trukmės 
skelbimo laikotarpiui bus toliau skelbiama.


