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ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir privāto ieguldītāju interesēs uzlabot pārredzamību ieguldījumu 
tirgū. Privāto ieguldījumu produkti, tostarp ieguldījumu fondi, privātiem ieguldītājiem 
pārdodami strukturēti produkti un daži apdrošināšanas līgumu veidi, ko izmanto ieguldījumu 
mērķiem, ir ļoti svarīgi, lai apmierinātu ES iedzīvotāju vajadzības pēc produktiem, ar kuriem 
veidot uzkrājumus un veikt ieguldījumus. 

Tomēr privāto ieguldījumu produkti kļūst arvien sarežģītāki un tehniski grūtāk izprotami. 
Tāpēc iedzīvotājiem ir grūti tos novērtēt un salīdzināt, lai pieņemtu pareizus un apzinātus 
lēmumus par finanšu produktu, ko viņi iegādājas. Pēdējo gadu laikā privātie ieguldītāji ir 
zaudējuši naudu ieguldījumos, ar kuriem bija saistīti nepārredzami vai nepareizi saprasti riski, 
jo īpaši tāpēc, ka tika sniegta neskaidra, slikta un neapmierinoša informācija. 

Ar šo priekšlikumu paredzēti skaidrāki noteikumi un pienākumi finanšu iestādēm saistībā ar 
svarīgāko informāciju, kas finanšu uzņēmumiem būs jāpublisko, lai uzlabotu izpratni par 
produktiem un atvieglotu to salīdzināšanu. Ar to arī paredz pilnvaras kompetentajām iestādēm 
noteikt administratīvas sankcijas un pasākumus gadījumos, ja finanšu uzņēmumi pārkāpj šā 
tiesību akta uzliktās saistības. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē izvēlēto tiesību akta veidu. Regula sekmēs vienotākas 
sistēmas ieviešanu Savienībā, tādējādi atvieglojot iespēju salīdzināt gan produktus visā 
Savienībā, gan finanšu uzņēmumu un klientu darbības Savienības līmenī. 

Priekšlikumā iekļauti noteikumi, kas ietekmē pamattiesības. Atzinuma sagatavotājs uzskata, 
ka šie jautājumi Komisijas priekšlikumā nav pietiekami un pienācīgi ņemti vērā. Priekšlikumā 
valstu kompetentajām iestādēm paredzētas pilnvaras uzlikt administratīvus sodus par no tā 
izrietošo pienākumu pārkāpumiem. Tajā arī paredzēts publiskot informāciju par piemērotajām 
sankcijām, tostarp atklājot arī personu identitāti. Turklāt priekšlikumā paredzētie pienākumi 
paredz arī personas datu apstrādi. 

Atzinuma sagatavotāja ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas un 
pienācīgi ņemtas vērā indivīdu pamattiesības. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu veikto 
pasākumu likumību un novērstu to, ka prasības var nepildīt sakarā ar neatbilstību 
pamattiesībām. Tādēļ ierosinātajos grozījumos uzsvērts, ka jebkāda informācija par 
kompetentās iestādes noteiktajām administratīvajām sankcijām un veiktajiem pasākumiem 
tiek iesniegta rakstiski un tiek sniegts pienācīgs pamatojums, norādot arī veidus, kā tos var 
apstrīdēt tiesā, kā arī minot attiecīgās kompetentās iestādes nosaukumu. 

Attiecībā uz informācijas publiskošanu par piemērotajām sankcijām grozījumu mērķis ir 
nodrošināt, ka šajā procesā tiek ievērotas pamattiesības. Ja informācija par sankcijām tiek 
publiskota uz neierobežotu vai uz ilgu laiku vai arī ar to var iepazīties vēl vairākus gadus pēc 
sankciju noteikšanas, tas būtu pretrunā ar samērīguma un nepieciešamības principiem, un 
turpinātu radīt aizspriedumus pret personu par kādu pagātnes faktu, kas vairs neatspoguļo tās 
faktisko rīcību vai stāvokli. Īpaši noteikumi dalībvalstīs attiecas uz tādu administratīvo 
lēmumu publicēšanu, ar kuriem nosaka sankcijas vai izbeidz tiesvedību, un daudzos 
gadījumos šie noteikumi neļauj izpaust personas identitāti vai paredz īpašus nosacījumus. 
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Papildus datu aizsardzībai dalībvalstu tiesību akti paredz nosacījumus arī attiecībā uz privātās 
un ģimenes dzīves neaizskaramību. Šajā sakarībā ir svarīgi atcerēties Tiesas spriedumu lietā 
C-92/09 — Schecke, kas noteica, ka nav publicējama informācija par visiem lauksaimniecības 
fondu atbalsta saņēmējiem, jo citādi tiek pārkāpts samērīguma princips.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi. Lai nodrošinātu to, 
ka sankcijām ir atturoša ietekme, un lai 
stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, brīdinot 
tos par ieguldījumu produktiem, kas tiek 
tirgoti, pārkāpjot šo regulu, parasti 
sankcijas un pasākumi būtu jāpublicē, 
izņemot pamatoti noteiktos gadījumos.

(24) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 
decembra paziņojumu par sankciju režīmu 
pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē 
un tādēļ, lai nodrošinātu šajā regulā 
noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, lai 
dalībvalstis spertu nepieciešamos soļus, lai 
nodrošinātu, ka, pārkāpjot šo regulu, tiek 
piemērotas pienācīgas administratīvās 
sankcijas un pasākumi. Lai nodrošinātu to, 
ka sankcijām ir atturoša ietekme, un lai 
stiprinātu ieguldītāju aizsardzību, brīdinot 
tos par ieguldījumu produktiem, kas tiek 
tirgoti, pārkāpjot šo regulu, parasti 
sankcijas un pasākumi būtu jāpublicē, 
izņemot pamatoti noteiktos gadījumos. 
Pieņemot sankcijas un publicējot 
informāciju par tām, būtu jāievēro 
pamattiesības, kā noteikts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
tiesības uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību, tiesības uz personas datu 
aizsardzību un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka administratīvo sankciju un pasākumu pieņemšanas procesā, kā 
arī publicējot informāciju par tām, būtu jāievēro pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātās 
un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz personas datu aizsardzību un tiesības uz 
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efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti reglamentē personas datu apstrādi, 
ko šīs regulas kontekstā kompetento 
iestāžu uzraudzībā veic dalībvalstīs. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu dati brīvu apriti reglamentē 
personas datu apstrādi, ko atbilstīgi šai 
regulai veic Eiropas uzraudzības iestādes 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
uzraudzībā. Jebkurai personas datu 
apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo 
regulu, piemēram, apmaiņai ar personas 
datiem vai šo datu nodošanai, ko veic 
kompetentās iestādes, būtu jānotiek 
atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK, un jebkurai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko 
veic Eiropas uzraudzības iestādes, būtu 
jānotiek saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001.

(27) Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti reglamentē personas datu apstrādi 
dalībvalstīs saistībā ar šo regulu, turklāt 
dalībvalstu kompetento iestāžu, jo īpaši 
dalībvalstu izvēlētu neatkarīgu valsts 
iestāžu uzraudzībā. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra Regula 
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu dati brīvu apriti reglamentē 
personas datu apstrādi, ko atbilstīgi šai 
regulai veic Eiropas uzraudzības iestādes 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
uzraudzībā. Jebkurai personas datu 
apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo 
regulu, piemēram, apmaiņai ar personas 
datiem vai šo datu nodošanai, ko veic 
kompetentās iestādes, būtu jānotiek 
atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK, un jebkurai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko 
veic Eiropas uzraudzības iestādes, būtu 
jānotiek saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka datu apstrādes darbību uzraudzību veic neatkarīgas valsts 
iestādes, proti, datu aizsardzības iestādes, turklāt nodrošinot atbilstību ES Pamattiesību 
hartas 7. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantam. Komisijas 
priekšlikuma teksts ir neskaidrs, jo atsauce uz „kompetentām iestādēm” priekšlikumā tiek 
izmantota, lai norādītu uz finanšu uzraudzības jomā kompetentām iestādēm. 
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā regulā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(31) Šajā regulā ir ņemtas vērā 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā 
tas noteikts Līgumā, jo īpaši tiesības uz 
personas datu aizsardzību, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu, nevainības prezumpcija un tiesības 
uz aizstāvību, noziedzīgu nodarījumu un 
sodu likumības un samērīguma principi 
un tiesības netikt divreiz tiesātam vai 
sodītam krimināllietā par to pašu 
noziedzīgo nodarījumu, un šī regula ir 
jāpiemēro atbilstoši šīm tiesībām un 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktā ir skaidri jānorāda gan pamattiesības, kuras tas tieši ietekmē, gan arī tas, kā 
priekšlikumā tiek nodrošināta šo pamattiesību ievērošana.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta atsauces vērtību svārstībām vai
viena vai vairāku aktīvu, kurus ieguldītājs 
nepērk tieši, rezultātu svārstībām;

(a) „ieguldījumu produkts” ir ieguldījums, 
kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās 
formas ieguldītājam atmaksājamā summa 
ir pakļauta svārstībām, ko nosaka atsauces 
vērtības vai citas vērtības, ko izmanto kā 
atsauci;

Or. en



PA\926631LV.doc 7/11 PE504.372v01-00

LV

Pamatojums

Lai precīzi nošķirtu atsauces vērtību svārstības un rezultātu svārstības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. 

Ieguldījumu produkta izveidotājs saskaņā 
ar šajā regulā noteiktajām prasībām 
izstrādā pamatinformācijas dokumentu 
katram ieguldījumu produktam, ko tas 
izveido, un publicē dokumentu paša 
izvēlētā tīmekļa vietnē, pirms ieguldījumu 
produktu var pārdot privātajiem 
ieguldītajiem. Ieguldījumu produkta 
izveidotājs ir atbildīgs par 
pamatinformācijas dokumenta saturu.

Or. en

Pamatojums

Lai privāto ieguldītāju interesēs uzlabotu juridisko noteiktību attiecībā uz atbildību par 
svarīgākajiem ieguldījumu dokumentiem, ir nepieciešams uzsvērt, ka pamatinformācijas 
dokumentus sagatavo tikai viena persona, proti, ieguldījumu produkta izveidotājs, kurš ir 
atbildīgs par tā sagatavotā pamatinformācijas dokumenta saturu. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā.

Ieguldījumu produkta izveidotājs izveido 
atbilstīgas procedūras un kārtību, kas 
nodrošina to, ka privātie ieguldītāji, kas ir 
iesnieguši sūdzību saistībā ar 
pamatinformācijas dokumentu, saņem 
atbildi pēc būtības laikus un pienācīgā 
veidā, turklāt saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, lai izvairītos no dublēšanās.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis piemēro Direktīvu 
94/46/EK attiecībā uz attiecīgajā 
dalībvalstī veikto personas datu apstrādi 
saskaņā ar šo regulu.

1. Dalībvalstis piemēro Direktīvu 
95/46/EK attiecībā uz attiecīgajā 
dalībvalstī veikto personas datu apstrādi 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks labojums.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pildot savas 19. pantā noteiktās 
pilnvaras, kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām ir vēlamie rezultāti saskaņā ar šo 
regulu, un koordinē savas darbības, lai 
izvairītos no iespējamas dublēšanās un 
pārklāšanās, piemērojot administratīvos 
pasākumus un sankcijas pārrobežu 
gadījumos. 

2. Pildot savas 19. pantā noteiktās 
pilnvaras, kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
administratīvajiem pasākumiem un 
sankcijām ir vēlamie rezultāti saskaņā ar šo 
regulu, un koordinē savas darbības, lai 
izvairītos no iespējamas dublēšanās un 
pārklāšanās, piemērojot administratīvos 
pasākumus un sankcijas pārrobežu 
gadījumos, kā arī pilnībā ievērojot tiesības 
netikt divreiz tiesātam vai sodītam par to 
pašu pārkāpumu.

Or. en
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Pamatojums

Ne bis in idem ir svarīgs un ES Pamattiesību hartas 50. pantā atzīts princips, un tas precīzi 
jāparedz šajos noteikumos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka jebkāda 
informācija par kompetentās iestādes 
noteiktajām administratīvajām sankcijām 
un veiktajiem pasākumiem tiek iesniegta 
rakstiski.
Šādām administratīvajām sankcijām un 
veiktajiem pasākumiem tiek sniegts 
pienācīgs pamatojums un tiek norādīti 
pieejamie tiesību aizsardzības līdzekļi, 
tostarp iespējas pārsūdzībai vai 
pārskatīšanai tiesā, par šādu tiesību 
aizsardzību kompetentā iestāde un termiņi 
šādai rīcībai.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina ES Pamattiesību hartas 47. pantā paredzētās tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbildīgās personas atbildības pakāpi; (b) atbildīgās personas juridiskās 
atbildības līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbildīgās personas iepriekš izdarītos 
pārkāpumus.

(e) atbildīgās personas iepriekš izdarītos 
juridiskos pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankcijas un pasākumus, kas piemēroti par 
19. panta 1. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, bez nepamatotas kavēšanās 
publisko, iekļaujot vismaz informāciju par 
šīs regulas pārkāpuma veidu un pārkāpuma 
izdarītāju identitāti, ja vien šāda 
publiskošana nopietni neapdraud finanšu 
tirgus.

Sankcijas un pasākumus, kas piemēroti par 
19. panta 1. punktā minētajiem 
pārkāpumiem un stājušies spēkā, bez 
nepamatotas kavēšanās publisko, iekļaujot 
vismaz informāciju par šīs regulas 
pārkāpuma veidu un pārkāpuma izdarītāju 
identitāti, ja vien šāda publiskošana 
nopietni neapdraud finanšu tirgus.

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām vai 
pasākumiem. 

Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus iesaistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām vai 
pasākumiem. 

Publiskojot informāciju par sankcijām, 
nodrošina ES Pamattiesību hartā noteikto 
pamattiesību ievērošanu, jo īpaši saistībā 
ar tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību un tiesībām uz personas 
datu aizsardzību. 
Dalībvalstis veic visus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka administratīvās sankcijas 
un pasākumi netiek publiskoti uz ilgāku 
laiku nekā nepieciešams saskaņā ar valsts 



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

LV

tiesību aktiem, un pēc tam tie tiek 
automātiski izdzēsti. Dalībvalstis veic 
visus tehniskos un drošības pasākumus, 
lai novērstu, ka trešās puses turpina 
publiskot administratīvās sankcijas un 
pasākumus pēc publiskošanas laika 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Sankciju publiskošana pārkāpj pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību un personas datu aizsardzību. Jebkādiem šo tiesību ierobežojumiem ir 
jāatbilst no ES Pamattiesību hartas 52. panta nosacījumiem. Jāievēro arī nepieciešamības un 
proporcionalitātes principi. Šajā nolūkā informācija par sankcijām būtu jāpublisko uz 
ierobežotu laiku, un būtu jāveic tehniski pasākumi, lai novērstu risku, kas saistīts ar ārējo 
meklētājprogrammu izmantošanu un tādām tīmekļa vietnēm, kas turpinās publicēt informāciju 
par sankcijām pēc ierobežotā publiskošanas laika, piemēram, nepieļaujot automātisku 
indeksēšanu.


