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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga je izboljšati preglednost na naložbenem trgu za male vlagatelje. 
Naložbeni produkti za male vlagatelje, ki vključujejo naložbene sklade, strukturirane produkte 
za male vlagatelje in nekatere vrste zavarovalnih pogodb, ki se uporabljajo za naložbene 
namene, so bistveni za izpolnjevanje potreb državljanov EU po produktih, s katerimi 
ustvarjajo prihranke in naložbe. 

Naložbeni produkti pa postajajo vse bolj zapleteni, njihove tehnične značilnosti pa težko 
razumljive. Zaradi tega imajo državljani težave pri ocenjevanju in primerjanju produktov, da 
bi se lahko ustrezno in premišljeno odločili o njihovem nakupu. V zadnjih letih so mali 
vlagatelji izgubljali denar z naložbami, ki so vsebovale nepregledna ali nerazumljiva tveganja, 
zlasti ker niso pridobili jasnih, celovitih in zadovoljivih informacij. 

Predlog določa jasnejša pravila in obveznosti finančnih institucij v zvezi s ključnimi 
informacijami, ki jih bodo morala finančna podjetja razkriti, da bi izboljšala razumevanje 
produktov in olajšala primerjavo med njimi. Poleg tega pristojnim organom daje pooblastilo 
za izvajanje upravnih sankcij in ukrepov nad finančnimi podjetji za kršitev obveznosti, ki 
izhajajo iz tega pravnega sredstva. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja izbrano obliko pravnega sredstva. Uredba bo pripomogla k 
vzpostavitvi enotnejšega sistema v Uniji in tako olajšala primerjavo med produkti znotraj 
Unije in dejavnostmi finančnih podjetij in strank na ravni Unije. 

Nekatere določbe predloga bodo vplivale na temeljne pravice. Pripravljavec mnenja meni, da 
v predlogu Komisije ta vidik ni zadostno in ustrezno obravnavan. Predlog daje nacionalnim 
pristojnim organom pooblastilo za izvajanje upravnih sankcij za kršitve obveznosti, ki 
izhajajo iz predloga. Prav tako določa objavo sankcij, kar zajema tudi razkrivanje identitete 
oseb. Obveznosti, ki izhajajo iz predloga, pa bodo v končni fazi vključevale tudi obdelavo 
osebnih podatkov. 

Namen sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, je zagotoviti spoštovanje in ustrezno 
upoštevanje temeljnih pravic posameznika. To je ključnega pomena za zagotovitev 
zakonitosti izvedenih ukrepov in preprečevanje njihovega izpodbijanja na podlagi 
neupoštevanja temeljnih pravic. Predlagane spremembe poudarjajo, da morajo biti vse 
upravne sankcije in ukrepi, ki jih izvede pristojni organ, navedeni v pisni obliki in ustrezno 
obrazloženi, vključno z navedbo pravnih sredstev pred sodiščem in imena tega organa.  
Namen predlogov sprememb v zvezi z objavo sankcij je zagotoviti, da se pri objavi spoštujejo 
temeljne pravice. Če bi se sankcija javno razkrila za nedoločen čas ali dolgo obdobje ali če bi 
objava trajala še več let po sprejetju sankcije, bi bilo to v nasprotju z načeli sorazmernosti in 
nujnosti in bi posameznika stigmatiziralo zaradi dogodka iz preteklosti, ki ne bi odražal 
ravnanja in položaja posameznika v sedanjosti. Posebna pravila, ki v državah članicah veljajo 
v zvezi z objavo upravnih odločitev o sankcijah ali o zaključku pravnih postopkov, v veliko 
primerih ne dopuščajo razkritja posameznikove identitete ali za to določajo posebne pogoje. 
Poleg varovanja podatkov zakonodaja držav članic določa pogoje v zvezi s spoštovanjem 
zasebnega in družinskega življenja. Pri tem je pomembno upoštevati sklep Sodišča v primeru 
C-92/09 –Schecke, s katerim je razveljavilo objavo imen upravičencev do kmetijskih 
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subvencij zaradi kršitve načela sorazmernosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe. Da se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij in okrepi zaščita vlagateljev z 
opozarjanjem na naložbene produkte, ki 
kršijo to uredbo, bi bilo treba sankcije in 
ukrepe običajno objavljati, razen v dobro 
utemeljenih okoliščinah.

(24) V skladu s sporočilom Komisije iz 
decembra 2010 o krepitvi sistemov sankcij 
v sektorju finančnih storitev in za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te uredbe 
je pomembno, da države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe 
ustreznih sankcij in ukrepov za kršitve te 
uredbe. Da se zagotovi odvračilen učinek 
sankcij in okrepi zaščita vlagateljev z 
opozarjanjem na naložbene produkte, ki 
kršijo to uredbo, bi bilo treba sankcije in 
ukrepe običajno objavljati, razen v dobro 
utemeljenih okoliščinah. Pri sprejetju in 
objavi sankcij je treba spoštovati temeljne 
pravice, kot so določene v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja, pravico do varstva 
osebnih podatkov in pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sojenja.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni, da je pri sprejetju sankcij in ukrepov in njihovi 
objavi treba spoštovati temeljne pravice, zlasti pravico do zasebnega in družinskega življenja, 
pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sojenja.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ureja obdelavo osebnih 
podatkov, ki jo v okviru te uredbe in pod 
nadzorom pristojnih organov izvajajo 
države članice. Uredba (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov, 
ki jo izvajajo evropski nadzorni organi v 
skladu s to uredbo in pod nadzorom 
evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov. Vsaka obdelava osebnih 
podatkov, ki se izvede v okviru te uredbe, 
kot je izmenjava ali prenos osebnih 
podatkov, ki ga izvedejo pristojni organi, 
bi morala biti v skladu z 
Direktivo 95/46/ES, vsaka izmenjava ali 
prenos informacij, ki ga izvedejo evropski 
nadzorni organi, pa bi morala biti v skladu 
z Uredbo (ES) št. 45/2001.

(27) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov, 
ki se izvaja v državah članicah v okviru te 
uredbe in pod nadzorom pristojnih organov
držav članic, zlasti javnih neodvisnih 
organov, ki jih imenujejo države članice. 
Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov, 
ki jo izvajajo evropski nadzorni organi v 
skladu s to uredbo in pod nadzorom 
evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov. Vsaka obdelava osebnih 
podatkov, ki se izvede v okviru te uredbe, 
kot je izmenjava ali prenos osebnih 
podatkov, ki ga izvedejo pristojni organi, 
bi morala biti v skladu z 
Direktivo 95/46/ES, vsaka izmenjava ali 
prenos informacij, ki ga izvedejo evropski 
nadzorni organi, pa bi morala biti v skladu 
z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni, da v skladu s členom 7 Listine Evropske unije in 
členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije izvajanje obdelave podatkov nadzorujejo 
neodvisni javni organi, in sicer organi za varstvo podatkov. Besedilo predloga Komisije je 
nejasno, saj se v njem pristojni organi nanašajo na organe, pristojne za finančni nadzor. 
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznane zlasti v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah, kot to 
določa Pogodba, zlasti varstvo osebnih 
podatkov, pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva in nepristranskega 
sojenja, domnevo nedolžnosti in pravico 
do obrambe, načelo zakonitosti in 
sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni ter 
pravico, da se za isto zadevo ne preganja 
ali kaznuje dvakrat, ter se mora izvajati v 
skladu s temi pravicami in načeli.

Or. en

Obrazložitev

V pravnem sredstvu morajo biti jasno opredeljene temeljne pravice, na katere ima 
neposreden vpliv, in na kakšen način se s predlogom zagotovi njihovo spoštovanje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali uspešnosti 
enega ali več sredstev, ki jih vlagatelj ne 
kupi neposredno;

(a) „naložbeni produkt“ pomeni naložbo, 
pri kateri je znesek, ki je povrnjen 
vlagatelju, ne glede na pravno obliko 
naložbe izpostavljen nihanjem v 
referenčnih vrednostih ali drugih 
vrednostih, ki se uporabljajo za referenco;

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili zmedi pri pojmovanju nihanja in uspešnosti.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem. 

Proizvajalec naložbenih produktov pripravi 
dokument s ključnimi informacijami v 
skladu z zahtevami iz te uredbe za vsak 
naložbeni produkt, ki ga proizvede, 
dokument pa objavi na spletnem mestu po 
svoji izbiri še pred začetkom prodaje 
naložbenega produkta malim vlagateljem. 
Proizvajalec naložbenega produkta je 
odgovoren za vsebino dokumenta s 
ključnimi informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali pravno varnost malega vlagatelja glede odgovornosti za dokument s ključnimi 
informacijami, je treba poudariti, da te dokumente pripravlja ena stranka. in sicer 
proizvajalec naložbenega produkta, ki je odgovoren za vsebino dokumenta s ključnimi 
informacijami, ki ga pripravi. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalec naložbenega produkta 
vzpostavi ustrezne postopke in ureditve, ki 
zagotavljajo, da mali vlagatelji, ki so 
vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s 
ključnimi informacijami, pravočasno in na 
primeren način prejmejo konkreten 
odgovor.

Proizvajalec naložbenega produkta 
vzpostavi ustrezne postopke in ureditve, ki 
zagotavljajo, da mali vlagatelji, ki so 
vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s 
ključnimi informacijami, pravočasno in na 
primeren način prejmejo konkreten 
odgovor v skladu z nacionalno 
zakonodajo, da bi preprečili podvajanje.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice uporabljajo Direktivo 
94/64/ES za obdelavo osebnih podatkov, ki 
se opravi v izvede državi članici na podlagi 
te uredbe.

1. Države članice uporabljajo Direktivo 
95/64/ES za obdelavo osebnih podatkov, ki 
se opravi v izvede državi članici na podlagi 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi pri izvajanju pooblastil 
iz člena 19 tesno sodelujejo za zagotovitev, 
da se z upravnimi ukrepi in sankcijami 
dosežejo želeni rezultati iz te uredbe, ter 
usklajujejo svoje dejavnosti, da se 
preprečita morebitno podvajanje in 
prekrivanje pri uporabi upravnih ukrepov 
in sankcij v čezmejnih primerih. 

2. Pristojni organi pri izvajanju pooblastil 
iz člena 19 tesno sodelujejo za zagotovitev, 
da se z upravnimi ukrepi in sankcijami 
dosežejo želeni rezultati iz te uredbe, ter 
usklajujejo svoje dejavnosti, da se
preprečita morebitno podvajanje in 
prekrivanje pri uporabi upravnih ukrepov 
in sankcij v čezmejnih primerih, pri tem pa 
dosledno spoštujejo pravico, da se za isto 
zadevo ne preganja ali kaznuje dvakrat.

Or. en

Obrazložitev

Načelo „ne bis in idem“ je temeljno načelo iz člena 50 Listine EU o temeljnih pravicah in 
mora biti v tej določbi jasno opredeljeno.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so vsi 
upravni ukrepi in sankcije, ki jih v skladu 
s to uredbo sprejmejo pristojni organi, 
navedeni v pisni obliki.
Upravni ukrepi in sankcije so ustrezno 
obrazloženi, navedeni so razlogi za tako 
odločitev, razpoložljiva pravna sredstva 
pred sodiščem, vključno s pritožbami in 
pregledi, organ, ki je za to pravno sredstvo 
pristojen, in časovna omejitev ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem iz člena 47 
Listine EU o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stopnjo odgovornosti odgovorne osebe; (b) stopnjo pravne odgovornosti 
odgovorne osebe;

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) morebitnimi prejšnjimi kršitvami 
odgovorne osebe.

(e) morebitnimi prejšnjimi pravnimi
kršitvami odgovorne osebe.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sankcije in ukrepi, ki se naložijo zaradi 
kršitev iz člena 19(1), se takoj razkrijejo 
javnosti, pri čemer se vključijo vsaj 
informacije o vrsti kršitve te uredbe in 
identiteti odgovornih oseb, razen če bi 
takšno razkritje resno ogrozilo finančne 
trge.

Sankcije in ukrepi, ki se naložijo zaradi 
kršitev iz člena 19(1) in ki so dokončni, se 
takoj razkrijejo javnosti, pri čemer se 
vključijo vsaj informacije o vrsti kršitve te 
uredbe in identiteti odgovornih oseb, razen 
če bi takšno razkritje resno ogrozilo 
finančne trge.

Če bi objava povzročila nesorazmerno 
škodo vpletenim stranem, pristojni organi 
sankcije in ukrepe objavijo anonimno. 

Če bi objava povzročila nesorazmerno 
škodo vpletenim stranem, pristojni organi 
sankcije in ukrepe objavijo anonimno. 

Pri objavi sankcij se spoštujejo temeljne 
pravice iz Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravica do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja ter pravica do varstva osebnih 
podatkov. 
Države članice z vsemi možnimi ukrepi 
zagotovijo, da upravne sankcije in ukrepi 
niso objavljeni dlje časa kot to zahteva 
nacionalna zakonodaja, po tem pa se 
samodejno izbrišejo. Države članice z 
vsemi možnimi tehničnimi ukrepi in 
varovali preprečijo, da bi tretje osebe po 
preteku obdobja objave še naprej 
razkrivale javne upravne sankcije in 
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ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Objava sankcij posega v temeljno pravico, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega življenja 
in varstva osebnih podatkov. Vsako omejevanje teh pravic mora izpolnjevati pogoje iz 
člena 52 Listine EU o temeljnih pravicah. Spoštovati bi bilo treba načeli nujnosti in 
sorazmernosti. Zaradi tega bi morale biti sankcije objavljene za omejen čas in bi bilo treba 
sprejeti tehnične ukrepe za preprečevanje tveganja v zvezi z zunanjimi iskalniki in spletnimi 
stranmi, ki bi objavljali sankcije tudi po preteku omejenega obdobja objave, na primer s 
preprečevanjem samodejnega indeksiranja. 


