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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere are ca scop creșterea transparenței pe piața de investiții pentru investitorii 
de retail. Produsele de investiții de retail – care includ fonduri de investiții, produse 
structurate de retail și anumite tipuri de contracte de asigurare utilizate în scopuri 
investiționale – sunt esențiale pentru a răspunde nevoii cetățenilor UE de produse care să le 
permită să realizeze economii și investiții. 

Cu toate acestea, produsele de investiții de retail devin din ce în ce mai complexe și mai greu 
de înțeles din punct de vedere tehnic. Cetățenii sunt astfel confruntați cu dificultăți în 
momentul în care le evaluează și le compară pentru a lua o decizie adecvată și în cunoștință de 
cauză cu privire la produsul financiar pe care îl cumpără. În ultimii ani, investitorii de retail au 
suferit pierderi financiare din cauza unor investiții ale căror riscuri nu au fost transparente sau 
pe care nu le-au înțeles, mai ales din cauza informațiilor neclare, insuficiente și 
nesatisfăcătoare care le-au fost furnizate. 

Propunerea stabilește norme și obligații mai clare pentru instituțiile financiare cu privire la  
informațiile-cheie care vor fi făcute publice de către întreprinderile financiare, care să aibă ca 
rezultat o mai bună înțelegere a produselor și o comparabilitate mai mare a acestora. 
Propunerea prevede, de asemenea, împuternicirea autorităților competente în vederea 
instituirii de sancțiuni și măsuri administrative pentru întreprinderile financiare în cazul 
nerespectării obligațiilor impuse de acest instrument juridic. 

Raportorul salută forma aleasă a instrumentului juridic. Un Regulament va contribui la 
stabilirea unui sistem mai uniform în cadrul Uniunii, facilitând astfel comparabilitatea 
produselor din interiorul Uniunii și activitățile întreprinderilor financiare și ale clienților la 
nivelul Uniunii.  

Propunerea include dispoziții care vor afecta drepturile fundamentale. Raportorul consideră că 
acestea nu au fost tratate în mod suficient și corespunzător de propunerea Comisiei. 
Propunerea prevede împuternicirea autorităților naționale competente în vederea impunerii de 
sancțiuni administrative în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de propunere.  
Propunerea prevede, de asemenea, publicarea sancțiunilor aplicate, ceea ce include și 
identitatea persoanelor implicate.  Astfel, obligațiile impuse de această propunere implică 
procesarea datelor cu caracter personal.  

Amendamentele propuse de raportor au scopul de a asigura respectarea și luarea în 
considerare în mod adecvat a drepturilor fundamentale ale persoanei. Acest lucru este esențial 
pentru garantarea legalității măsurilor luate și pentru a se evita anularea lor din cauza 
nerespectării drepturilor fundamentale. Prin urmare, amendamentele propuse subliniază că 
orice sancțiune sau măsură administrativă aplicată de o autoritate competentă va fi formulată 
în scris și justificată corespunzător, indicându-se metodele de control jurisdicțional în fața 
tribunalului și numele autorității respective.   
În ceea ce privește publicarea sancțiunilor, amendamentele au scopul de garanta că respectiva 
publicare respectă drepturile fundamentale. În cazul în care o sancțiune a fost făcută publică 
pentru o perioadă de timp lungă sau nelimitată sau s-ar ține cont de această sancțiune la mai 
mulți ani după deciderea ei, acest lucru ar veni în conflict cu principiile proporționalității și 
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necesității și ar stigmatiza persoana în cauză pentru o faptă din trecut care nu i-ar reflecta 
comportamentul prezent sau situația ei curentă. Publicarea deciziilor administrative de 
impunere a sancțiunilor sau de încheiere a procedurilor judiciare se supun în statele membre 
anumitor norme care nu permit, în multe cazuri, divulgarea identității persoanei sau care 
stabilesc condiții specifice. Pe lângă protecția datelor, legislația statelor membre impune 
condiții legate de respectarea vieții private și de familie. În acest context, este esențial de 
amintit hotărârea Curții de Justiție în cauza C-92/09 - Schecke, care a declarat nulă publicarea 
numelor beneficiarilor de subvenții agricole ca urmare a nerespectării principiului 
proporționalității. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile trebuie, 
în mod normal, publicate, cu excepția unor 
circumstanțe bine definite.

(24) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei din decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare și pentru a 
asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, este important ca 
statele membre să ia măsurile necesare 
pentru ca încălcările prezentului 
regulament să facă obiectul unor sancțiuni 
și măsuri administrative adecvate. Pentru a 
garanta că sancțiunile au efect disuasiv și 
pentru a spori protecția investitorilor prin 
avertismente despre produsele de investiții 
comercializate cu încălcarea prezentului 
regulament, sancțiunile și măsurile trebuie, 
în mod normal, publicate, cu excepția unor 
circumstanțe bine definite. Adoptarea și 
publicarea de sancțiuni  ar trebui să 
respecte drepturile fundamentale stabilite 
în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, în special respectarea 
vieții private și de familie, protecția 
datelor cu caracter personal și dreptul la o 
cale de atac eficientă și la un proces 
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echitabil.

Or. en

Justificare
Acesta amendament clarifică faptul că adoptarea sancțiunilor și măsurilor administrative, 
precum și publicarea acestora trebuie să respecte drepturile fundamentale, în special dreptul 
la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată în 
statele membre în contextul prezentului 
regulament și sub supravegherea 
autorităților competente. Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată de către 
autoritățile europene de supraveghere în 
conformitate cu prezentul regulament și 
sub supravegherea Autorității europene 
pentru protecția datelor. Orice operațiune 
de prelucrare de date cu caracter personal 
efectuată în contextul prezentului 
regulament, de exemplu schimbul de astfel 
de date sau transmiterea lor de către 
autoritățile competente, trebuie să respecte 
Directiva 95/46/CE și orice schimb sau 
transmitere de informații de către 

(27) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată în 
statele membre în contextul prezentului 
regulament, sub supravegherea autorităților 
competente din statele membre, în special 
a autorităților publice independente 
desemnate de respectivele state membre.
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată de către 
autoritățile europene de supraveghere în 
conformitate cu prezentul regulament și 
sub supravegherea Autorității europene 
pentru protecția datelor. Orice operațiune 
de prelucrare de date cu caracter personal 
efectuată în contextul prezentului 
regulament, de exemplu schimbul de astfel 
de date sau transmiterea lor de către 
autoritățile competente, trebuie să respecte 
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autoritățile europene de supraveghere 
trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Directiva 95/46/CE și orice schimb sau 
transmitere de informații de către 
autoritățile europene de supraveghere 
trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că supravegherea activităților de prelucrare a datelor este 
efectuată de autorități publice independente, și anume de autoritățile însărcinate cu protecția 
datelor, în conformitate cu articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE și  cu 
articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Textul propunerii Comisiei 
este neclar deoarece trimiterea la „autoritățile competente” este folosită în propunere cu 
referire la autoritățile „competente pentru supraveghere financiară”. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în mod explicit în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene

(31) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în mod explicit în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, consacrate în tratat, în special 
protecția datelor cu caracter personal, 
dreptul la o cale de atac eficientă și la un 
proces echitabil, prezumția de nevinovăție 
și dreptul la apărare, principiile legalității 
și proporționalității infracțiunilor și 
pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau 
condamnat de două ori pentru aceeași 
infracțiune, și trebuie să fie aplicat în 
conformitate cu aceste drepturi și 
principii.

Or. en

Justificare

Instrumentul juridic trebuie să identifice în mod clar drepturile fundamentale care sunt direct 
afectate și modul în care acestea sunt abordate în propunere pentru a se garanta respectarea 
acestor drepturi fundamentale. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale
performanței unuia sau mai multor active 
care nu sunt cumpărate direct de 
investitor;

(a) „produs de investiții” înseamnă o 
investiție în cadrul căreia, indiferent de 
forma juridică a investiției, suma plătibilă 
investitorului este expusă unor fluctuații 
ale valorilor de referință sau ale altor 
valori folosite drept referință;

Or. en

Justificare

Pentru a se evita confuzia între fluctuație și performanță.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail.

Creatorul produsului de investiții 
elaborează un document cu informații 
cheie în conformitate cu cerințele 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
fiecare produs de investiții pe care îl 
creează și publică documentul respectiv pe 
un site internet la alegerea sa, înainte ca 
produsul să poată fi vândut investitorilor de 
retail. Creatorul produsului de investiții 
este responsabil pentru conținutul 
documentului cu informații cheie. 

Or. en

Justificare

În vederea îmbunătățirii securității juridice pentru investitorul de retail cu privire la 
responsabilitatea pentru documentele cu informații cheie, este necesar să se sublinieze că 
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astfel de documente cu informații cheie sunt emise numai de una dintre părți, și anume 
creatorul produsului de investiții, care este responsabil pentru conținutul documentului cu 
informații cheie pe care îl întocmește. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu 
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător.

Creatorul produsului de investiții instituie 
proceduri și măsuri adecvate pentru ca 
investitorii de retail care depun o 
reclamație în legătură cu documentul cu
informații cheie să primească un răspuns 
pe fond într-un timp cât mai scurt și în mod 
corespunzător, în conformitate cu 
legislația națională pentru a evita 
suprapunerile.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică Directiva
94/46/CE în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate pe teritoriul lor 
în temeiul prezentului regulament.

(1) Statele membre aplică Directiva
95/46/CE în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate pe teritoriul lor 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Rectificare tehnică.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În exercitarea prerogativelor prevăzute 
la articolul 19, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că măsurile și sancțiunile administrative 
conduc la obținerea rezultatelor vizate de 
prezentul regulament și își coordonează 
acțiunile pentru a evita dublarea eforturilor 
sau suprapunerile în aplicarea măsurilor și 
a sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere.

(2) În exercitarea prerogativelor prevăzute 
la articolul 19, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că măsurile și sancțiunile administrative 
conduc la obținerea rezultatelor vizate de 
prezentul regulament și își coordonează 
acțiunile pentru a evita dublarea eforturilor 
sau suprapunerile în aplicarea măsurilor și 
a sancțiunilor administrative în cazurile 
transfrontaliere, respectând pe deplin 
dreptul de nu fi judecat sau condamnat de 
două ori pentru aceeași încălcare.

Or. en

Justificare

Principiul ne bis in idem constituie un principiu esențial recunoscut prin  articolul 50 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE și trebuie integrat în mod clar în această dispoziție.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că orice 
măsură sau sancțiune administrativă 
adoptată de autoritățile competente în 
conformitate cu prezentul regulament este 
formulată în scris. 
O astfel de măsură sau de sancțiune 
administrativă este justificată 
corespunzător, specifică motivele pentru 
această decizie și indică posibilele soluții 
de remediere a situației, incluzând 
recursurile sau reexaminările  în fața 
unei instanțe, autoritatea competentă 



PE504.372v01-00 10/12 PA\926631RO.doc

RO

pentru o astfel de soluție și termenul în 
care trebuie să se încadreze o astfel de 
acțiune.

Or. en

Justificare

Este necesar să se garanteze dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe 
judecătorești, recunoscut prin articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gradul de răspundere a persoanei 
responsabile;

(b) gradul de răspundere juridică a 
persoanei responsabile;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) eventualele încălcări comise anterior de 
persoana responsabilă.

(e) eventualele încălcări juridice comise 
anterior de persoana responsabilă.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1) sunt făcute publice fără 
întârzieri nejustificate, incluzând cel puțin 
informații privind tipul de încălcare a 
prezentului regulament și identitatea 
persoanelor responsabile, cu excepția 
cazurilor în care dezvăluirea acestor 
informații ar perturba serios piețele 
financiare.

Sancțiunile și măsurile impuse pentru 
încălcările menționate la articolul 19 
alineatul (1), și care au rămas definitive,
sunt făcute publice fără întârzieri 
nejustificate, incluzând cel puțin informații 
privind tipul de încălcare a prezentului 
regulament și identitatea persoanelor 
responsabile, cu excepția cazurilor în care 
dezvăluirea acestor informații ar perturba 
serios piețele financiare.

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

În cazul în care publicarea ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sau măsurile fără a indica 
identitatea persoanelor responsabile.

Publicarea sancțiunilor respectă 
drepturile fundamentale, astfel cum sunt 
stabilite în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special dreptul la respectarea vieții private 
și de familie și dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal. 
Statele membre iau orice măsură 
necesară care să garanteze că sancțiunile 
și măsurile administrative nu sunt 
publicate pentru o perioadă mai lungă 
decât cea impusă de legislația națională, 
după care vor fi șterse în mod automat. 
Statele membre iau orice măsură tehnică 
și de salvgardare necesară pentru a 
preveni situația în care părți terțe 
continuă să facă publice sancțiuni și 
măsuri administrative după expirarea 
perioadei de publicare. 

Or. en

Justificare

Publicarea sancțiunilor contravine cu drepturi fundamentale, în special cu dreptul la 
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respectarea vieții private și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.  Orice limitare 
a acestor drepturi trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 52 din Carta UE.  
Principiile necesității și proporționalității trebuie să fie respectate. În acest scop, sancțiunile 
ar trebui să fie  publicate pentru o perioadă limitată de timp și ar trebui luate măsuri tehnice 
de prevenire a riscului legat de utilizarea motoarelor de căutare externe și a site-urilor care 
vor continua să facă publice sancțiunile și după expirarea perioadei-limită de publicare, de 
exemplu prin prevenirea indexării automate. 


