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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem analizowanego wniosku jest poprawa przejrzystości rynku produktów inwestycyjnych 
dla inwestorów indywidualnych. Detaliczne produkty inwestycyjne, do których należą 
fundusze inwestycyjne, detaliczne produkty strukturyzowane oraz niektóre rodzaje umów 
ubezpieczeniowych stosowanych w celach inwestycyjnych, odgrywają zasadniczą rolę w 
zaspokajaniu zapotrzebowania obywateli Unii na produkty umożliwiające gromadzenie 
oszczędności i dokonywanie inwestycji. 

Detaliczne produkty inwestycyjne są jednak coraz bardziej skomplikowane i trudniejsze do 
zrozumienia od strony technicznej. Obywatele napotykają zatem trudności przy ocenie i 
porównywaniu tych produktów, kiedy pragną podjąć odpowiednią i świadomą decyzję 
dotyczącą zakupu produktu finansowego. W ostatnich latach inwestorzy indywidualni tracili 
pieniądze na inwestycjach pociągających za sobą ryzyko, które nie było dla nich przejrzyste 
ani którego nie rozumieli należycie, zwłaszcza z powodu niejasnych, skąpych i 
niezadowalających informacji. 

Omawiany wniosek zawiera jaśniejsze zasady i określa obowiązki instytucji finansowych w 
odniesieniu do kluczowych informacji, które przedsiębiorstwa finansowe będą musiały 
ujawniać, aby lepiej można było rozumieć produkty i mieć możliwość łatwiejszego ich 
porównywania. We wniosku tym przewiduje się również uprawnienia dla właściwych 
organów w zakresie ustanawiania sankcji i środków administracyjnych w stosunku do 
przedsiębiorstw finansowych za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z tego 
instrumentu prawnego. 

Sprawozdawca wyraża zadowolenie z powodu wybranej formy instrumentu prawnego. 
Rozporządzenie przyczyni się do ustanowienia w UE systemu charakteryzującego się 
wyższym stopniem spójności, przez co ułatwi porównywanie produktów w obrębie Unii, a 
także działalność przedsiębiorstw finansowych i czynności podejmowane przez konsumentów 
na szczeblu unijnym. 

Wniosek zawiera przepisy, które będą miały wpływ na prawa podstawowe. Sprawozdawca 
uważa, że we wniosku Komisji nie poświęcono im wystarczającej i należytej uwagi. Wniosek 
przewiduje uprawnienie właściwych organów krajowych do stosowania sankcji 
administracyjnych za niewywiązywanie się z zobowiązań nałożonych na mocy zawartych w 
nim przepisów. Przewiduje on również upublicznianie nałożonych sankcji wraz z tożsamością 
osób. Ostatecznie zobowiązania przewidziane we wniosku pociągną za sobą przetwarzanie 
danych osobowych. 

Celem poprawek zaproponowanych przez sprawozdawcę jest zadbanie o przestrzeganie i 
należyte uwzględnianie praw podstawowych jednostki. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
legalności wprowadzanych środków i uniknięcia konieczności ich uchylenia z uwagi na 
niezgodność z prawami podstawowymi. W poprawkach podkreśla się zatem, że wszelkie 
sankcje administracyjne nakładane przez właściwe organy bądź środki przez nie 
podejmowane mają formę pisemną i są należycie uzasadnione ze wskazaniem środków 
kontroli sądowej i nazwy danego organu.
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W kwestii upubliczniania sankcji celem poprawek jest zagwarantowanie w takim przypadku 
przestrzegania praw podstawowych. Gdyby sankcje ujawniano publicznie przez 
nieograniczony lub długi okres lub gdyby brano je pod uwagę kilka lat po fakcie ich 
nałożenia, postępowano by wbrew zasadzie proporcjonalności i konieczności, piętnując tym 
samym daną osobę za czyn z przeszłości nieodzwierciedlający obecnego postępowania ani 
sytuacji danej jednostki. Publikowanie decyzji administracyjnych o zastosowaniu sankcji lub 
zakończeniu postępowania sądowego jest regulowane na mocy szczegółowych przepisów 
państw członkowskich, które to przepisy w wielu przypadkach nie zezwalają na ujawnienie 
tożsamości danej osoby lub określają warunki takiego ujawnienia. Oprócz kwestii ochrony 
danych prawo państw członkowskich określa warunki dotyczące poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego. W tym kontekście należy przywołać wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-92/09 (Schecke), na mocy którego unieważniono publikację 
nazwisk beneficjentów dopłat rolniczych w związku z nieprzestrzeganiem zasady 
proporcjonalności. 

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym. W celu 
zapewnienia odstraszającego skutku 
sankcji oraz wzmocnienia ochrony 
inwestorów poprzez ostrzeganie ich o 
produktach inwestycyjnych 
wprowadzanych na rynek z naruszeniem 
niniejszego rozporządzenia informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 

(24) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
grudnia 2010 r. w sprawie wzmocnienia 
systemów sankcji w branży usług 
finansowych oraz w celu zapewnienia 
wypełniania wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu istotne jest 
podejmowanie przez państwa 
członkowskie niezbędnych działań 
mających na celu zadbanie o to, by 
naruszenia niniejszego rozporządzenia 
podlegały odpowiednim sankcjom i 
środkom administracyjnym. W celu 
zapewnienia odstraszającego skutku 
sankcji oraz wzmocnienia ochrony 
inwestorów poprzez ostrzeganie ich o 
produktach inwestycyjnych 
wprowadzanych na rynek z naruszeniem 
niniejszego rozporządzenia informacje o 
nałożonych sankcjach i środkach powinny 
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być z zasady publikowane, z wyjątkiem 
pewnych dokładnie określonych 
okoliczności.

być z zasady publikowane, z wyjątkiem 
pewnych dokładnie określonych 
okoliczności. Przyjęcie i publikacja 
sankcji powinny odbywać się z 
poszanowaniem praw podstawowych 
określonych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności prawa 
do poszanowania życia prywatnego i 
rodzinnego, prawa do ochrony danych 
osobowych oraz prawa do skutecznego 
środka prawnego i uczciwego 
postępowania sądowego.

Or. en

Uzasadnienie
W poprawce tej wyjaśnia się, że przyjmowanie sankcji i środków administracyjnych, a także 
ich publikowanie musi się odbywać z poszanowaniem praw podstawowych, w szczególności 
prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do ochrony danych 
osobowych oraz prawa do skutecznego środka prawnego i uczciwego postępowania 
sądowego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone w państwach członkowskich 
w ramach niniejszego rozporządzenia i 
pod nadzorem właściwych organów 
reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. Przetwarzanie 
danych osobowych prowadzone przez 
Europejskie Urzędy Nadzoru na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 

(27) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych reguluje kwestie dotyczące 
przetwarzania danych osobowych w 
państwach członkowskich w kontekście 
niniejszego rozporządzenia i pod 
nadzorem właściwych organów państw 
członkowskich, w szczególności 
niezależnych organów publicznych 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. Przetwarzanie danych 
osobowych prowadzone przez Europejskie 
Urzędy Nadzoru na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
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osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych. Przetwarzanie danych 
osobowych prowadzone w ramach 
niniejszego rozporządzenia, takie jak 
wymiana lub przekazywanie danych 
osobowych przez właściwe organy, 
powinno każdorazowo przebiegać zgodnie 
z dyrektywą 95/46/WE, a każda wymiana 
lub każde przekazanie informacji przez 
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny 
przebiegać zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001.

reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych. Przetwarzanie danych 
osobowych prowadzone w ramach 
niniejszego rozporządzenia, takie jak 
wymiana lub przekazywanie danych 
osobowych przez właściwe organy, 
powinno każdorazowo przebiegać zgodnie 
z dyrektywą 95/46/WE, a każda wymiana 
lub każde przekazanie informacji przez 
Europejskie Urzędy Nadzoru powinny 
przebiegać zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 45/2001.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że nadzór nad przetwarzaniem danych sprawują niezależne 
organy publiczne, mianowicie organy odpowiedzialne za ochronę danych, co jest zgodne z 
art. 7 karty UE i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tekst wniosku Komisji 
jest niejasny ze względu na odniesienie do „właściwych organów”, jak określa się we 
wniosku organy odpowiedzialne za nadzór finansowy. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe oraz jest zgodne z 
zasadami wyrażonymi w szczególności w 
Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe oraz jest zgodne z 
zasadami wyrażonymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zgodnie z zapisami 
traktatowymi, zwłaszcza z zasadą ochrony 
danych osobowych, prawem do 
skutecznego środka prawnego i uczciwego 
procesu sądowego, zasadą domniemania 
niewinności i prawem do obrony, zasadą 
legalności i proporcjonalności kar do 
czynów zabronionych pod groźbą kary, 



PA\926631PL.doc 7/12 PE504.372v01-00

PL

prawem do niebycia sądzonym lub 
karanym dwukrotnie w ramach 
postępowania karnego za ten sam czyn 
zabroniony pod groźbą kary, a także musi 
być stosowane zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Instrument prawny musi jasno określać prawa podstawowe, na które ma bezpośredni wpływ, 
oraz sposób zadbania o ich przestrzeganie we wniosku, aby zagwarantować przestrzeganie 
tych praw podstawowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub zmian wartości jednego 
aktywa lub większej liczby aktywów, 
których inwestor bezpośrednio nie 
zakupił;

a) „produkt inwestycyjny” oznacza 
inwestycję, w ramach której – bez względu 
na jej formę prawną – wysokość kwoty 
przypadającej do zwrotu inwestorowi 
uzależniona jest od wahań wartości 
referencyjnych lub innych wartości
stosowanych jako referencyjne;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest lepsze zrozumienie tekstu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 

Twórca produktu inwestycyjnego 
sporządza dokument zawierający kluczowe 
informacje zgodnie z wymogami 
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określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym. 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
dla każdego produktu inwestycyjnego, 
który wytwarza, i publikuje go na 
wybranych przez siebie stronach 
internetowych, zanim produkty mogą być 
sprzedawane inwestorom indywidualnym. 
Twórca produktu inwestycyjnego 
odpowiada za treść dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na większą pewność prawa z punktu widzenia inwestora indywidualnego w kwestii 
odpowiedzialności za dokumenty zawierające kluczowe informacje należy podkreślić, że 
dokumenty te są opracowywane przez jeden podmiot, mianowicie przez twórcę produktu 
inwestycyjnego, który odpowiada za treść sporządzanego przez siebie dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób.

Twórca produktu inwestycyjnego 
ustanawia odpowiednie procedury i 
mechanizmy, które gwarantują 
inwestorowi indywidualnemu, który złożył 
skargę w odniesieniu do dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje, 
otrzymanie merytorycznej odpowiedzi w 
odpowiednio krótkim terminie i w należyty 
sposób, a także zgodnie z przepisami 
prawa krajowego, aby nie dochodziło do 
powielania działań.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
dyrektywę 94/46/WE do przetwarzania 
danych osobowych prowadzonego w 
danym państwie członkowskim na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie stosują 
dyrektywę 95/46/WE do przetwarzania 
danych osobowych prowadzonego w 
danym państwie członkowskim na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta techniczna.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykonując swoje uprawnienia 
określone w art. 19, właściwe organy ściśle 
ze sobą współpracują w celu zapewnienia 
zamierzonych w niniejszym 
rozporządzeniu skutków sankcji i środków 
administracyjnych oraz koordynują swoje 
działania w celu uniknięcia możliwego 
powielania i pokrywania się sankcji i 
środków administracyjnych w razie ich 
stosowania w przypadkach 
transgranicznych. 

2. Wykonując swoje uprawnienia 
określone w art. 19, właściwe organy ściśle 
ze sobą współpracują w celu zapewnienia 
zamierzonych w niniejszym
rozporządzeniu skutków sankcji i środków 
administracyjnych oraz koordynują swoje 
działania w celu uniknięcia możliwego 
powielania i pokrywania się sankcji i 
środków administracyjnych w razie ich 
stosowania w przypadkach 
transgranicznych, przy pełnym 
poszanowaniu prawa do niebycia 
sądzonym lub karanym dwukrotnie za to 
samo przewinienie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ne bis in idem ma istotne znaczenie i została uznana w art. 50 Karty praw 
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podstawowych Unii Europejskiej, wobec czego dla jasności należy ją wprowadzić do tego 
artykułu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
wszelkie środki i sankcje administracyjne 
przyjmowane przez właściwe organy 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
miały formę pisemną.
Tego rodzaju środki i sankcje 
administracyjne są należycie uzasadnione, 
określa się w nich powody danej decyzji i 
wymienia dostępne środki prawne, w tym 
możliwość złożenia apelacji przed sądem 
lub trybunałem, lub przeprowadzenia 
przezeń kontroli, a także wskazuje się 
organ właściwy dla danego środka 
prawnego i termin, w jakim należy podjąć 
stosowne czynności.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie prawa do skutecznego środka prawnego przed sądem, 
przewidzianego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopnia odpowiedzialności 
odpowiedzialnej osoby;

b) stopnia odpowiedzialności prawnej 
odpowiedzialnej osoby;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uprzednie naruszenia popełnione przez 
odpowiedzialną osobę.

e) uprzednie naruszenia prawa popełnione 
przez odpowiedzialną osobę.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o sankcjach i środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki, chyba że ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zagrozić 
rynkom finansowym.

Informacje o sankcjach i środkach 
nałożonych za naruszenia, o których mowa 
w art. 19 ust. 1, które to sankcje i środki 
stały się prawomocne, w tym przynajmniej 
informacje o rodzaju naruszenia 
niniejszego rozporządzenia oraz tożsamość 
osób za nie odpowiedzialnych, podaje się 
do wiadomości publicznej bez zbędnej 
zwłoki, chyba że ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zagrozić 
rynkom finansowym.

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o nałożonych 
sankcjach lub środkach w sposób 
anonimowy. 

W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, właściwe 
organy publikują informacje o nałożonych 
sankcjach lub środkach w sposób 
anonimowy. 

Publiczne ogłaszanie sankcji nie narusza 
praw podstawowych określonych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności prawa do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa 
do ochrony danych osobowych. 
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Państwa członkowskie w odpowiedni 
sposób dbają o to, aby sankcje i środki 
administracyjne nie były publikowane 
dłużej, niż wymagają tego przepisy prawa 
krajowego, oraz aby po upływie tego 
okresu były automatycznie usuwane. 
Państwa członkowskie stosują 
odpowiednie zabezpieczenia i środki 
techniczne gwarantujące, że strony trzecie 
nie będą ujawniać publicznych sankcji i 
środków administracyjnych po upływie 
okresu ich publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Publikowanie sankcji to kwestia wkraczająca na grunt praw podstawowych, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o prawo do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Wszelkie 
przypadki ograniczania tych praw muszą mieć miejsce w zgodzie z warunkami określonymi w 
art. 52 karty UE. Należy przestrzegać zasady proporcjonalności i konieczności. Z tego też 
względu sankcje należy publikować przez ograniczony okres, a także stosować środki 
techniczne wykluczające ryzyko związane z wykorzystaniem zewnętrznych wyszukiwarek i 
stron internetowych, na których w dalszym ciągu mogłyby być publikowane sankcje, których 
ograniczony okres publikacji upłynął, a to np. poprzez uniemożliwienie automatycznej 
indeksacji. 


