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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos 

asmeninės pensijos produkto (PEPP) 

(COM(2017) 0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017) 0343), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0219/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0000/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1) senatvės pensijos yra pagrindinė 

pensininkų pajamų dalis, ir daugeliui 

žmonių tinkama pensija lemia skirtumą 

tarp patogios senatvės ar skurdo; tai 

būtina sąlyga siekiant pasinaudoti 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje numatytomis pagrindinėmis 

                                                 
 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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teisėmis, įskaitant 25 straipsnį dėl 

pagyvenusių žmonių teisių, kuriame 

teigiama: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia 

pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir 

nepriklausomai bei dalyvauti 

visuomeniniame ir kultūriniame 

gyvenime“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1a) dauguma senatvės pensijų 

skiriama pagal valstybines sistemas, todėl 

yra tiesioginis ryšys tarp nacionalinių 

pensijų sistemų ir viešųjų finansų 

tvarumo. Nepaisant išimtinės 

nacionalinės kompetencijos, susijusios su 

pensijų sistemų organizavimu, kaip 

nustatyta Sutartyse, nacionalinių pensijų 

sistemų pajamų pakankamumas ir 

finansinis tvarumas yra labai svarbūs 

visos Sąjungos ir visų pirma euro zonos 

stabilumui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1b) Sąjunga susiduria su tam tikromis 

problemomis, įskaitant demografines 

problemas dėl to, kad Europa yra 

senėjantis žemynas. Be to, vyksta 

radikalūs karjeros modelių, darbo rinkos 

ir turto paskirstymo pokyčiai, be kita ko, 
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dėl skaitmeninės revoliucijos. Kartu vis 

labiau aišku, kad nacionalinės saugumo 

sistemos nėra pritaikytos prie 

globalizuotos žinių ekonomikos, kuriai 

būdinga atviros sienos, darbo jėgos 

judumas ir migracija. Pernelyg daug 

žmonių nedalyvauja tradicinėse 

nacionalinėse pensijų sistemose arba 

nepakankamai jose dalyvauja, įskaitant, 

be kita ko, moteris, jaunimą, migrantus, 

žemos kvalifikacijos darbuotojus, 

savarankiškai dirbančius asmenis, 

darbuotojus, sudariusius netipines 

sutartis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1c) pirmenybė turėtų būti teikiama 

tolesniam nacionalinių pensijų sistemų 

pirmosios (valstybinės) ir antrosios 

(profesinės) pakopų vystymui, stiprinimui 

ir reformavimui. Tačiau tikimasi, kad 

pirmosios pakopos einamojo finansavimo 

valstybinių pensijų kaip pajamų pakeitimo 

normos dalis sumažės. Tai galėtų būti iš 

dalies kompensuojama sukauptomis 

pensijų sumomis iš antrosios pakopos 

finansuojamų sistemų. Tačiau gerai 

išplėtota trečioji pakopa galėtų ir turėtų 

gerokai prisidėti prie esamų nacionalinių 

pensijų sistemų adekvatumo ir tvarumo 

gerinimo. Visos Europos asmeninės 

pensijos produktas (PEPP) turėtų 

papildyti ir sustiprinti asmeninių pensijų 

produktų rinką visoje Sąjungoje; 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Europos pensijų rinka yra labai 

suskaidyta ir įvairi, taigi PEPP poveikis 

valstybėms narėms bus labai skirtingas, o 

tikslinė auditorija – nevienoda. Valstybėse 

narėse, kuriose pirmoji ir antroji pakopos 

yra nepakankamai išvystytos, PEPP gali 

pasiūlyti sprendimus žmonėms, kurie šiuo 

metu negali pasinaudoti adekvačiomis 

nuostatomis. Valstybėse narėse, turinčiose 

labai išvystytas pensijų rinkas, PEPP 

galėtų išplėsti vartotojų pasirinkimą arba 

pasiūlyti sprendimus judiems piliečiams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) kaip paskelbta 2015 m. 

rugsėjo mėn. Komisijos kapitalo rinkų 

sąjungos kūrimo veiksmų plane28, 

Komisija „įvertins galimybes parengti 

sėkmingai veikiančios Europos rinkos, 

skirtos paprastoms, veiksmingoms ir 

konkurencingoms asmeninėms pensijoms, 

sukūrimo strategiją ir nustatys, ar šiai 

rinkai paremti reikalingi ES teisės aktai“; 

Išbraukta. 

__________________  

28 Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo 

veiksmų planas, Europos Komisija, 

2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015) 468 

final). 

 

Or. en 



 

PR\1146696LT.docx 9/91 PE618.225v01-00 

 LT 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) PEPP skirta teisės aktų sistema 

padės pagrindą sėkmingai veikiančiai 

įperkamų, su savanoriška pensija susijusių 

investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma 

visos Europos mastu. Papildydama esamus 

pensijos kaupimo produktus ir sistemas, ji 

padės patenkinti žmonių, kurie nori 

padidinti pensijai susitaupytų lėšų 

adekvatumą, poreikius, spręsti 

demografinį uždavinį ir suteiks naują 

galingą privataus kapitalo šaltinį 

ilgalaikiam investavimui. Ši sistema 

nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių 

asmeninių pensijų sistemų; 

(11) PEPP skirta teisės aktų sistema 

padės pagrindą sėkmingai veikiančiai 

įperkamų, su savanoriška pensija susijusių 

investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma 

visos Europos mastu. Ši sistema nepakeis ir 

nesuderins esamų nacionalinių asmeninių 

pensijų sistemų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) reglamentu suderinami PEPP 

pagrindiniai požymiai, susiję su tokiais 

svarbiausiais elementais, kaip platinimas, 

investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar 

tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas. 

Derinant šiuos pagrindinius požymius 

apskritai bus geriau užtikrinamos 

vienodos sąlygos asmeninės pensijos 

teikėjams ir bus skatinama baigti kurti 

kapitalo rinkų sąjungą ir integruoti 

asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, 

bus sukurtas iš esmės standartizuotas 

visos Europos produktas, kurį bus galima 

įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris 

Išbraukta. 
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sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai 

naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant 

savo teises į pensiją ir užtikrins jiems 

daugiau galimybių pasirinkti įvairius 

teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu. 

Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines 

pensijų paslaugas, visos Europos 

asmeninės pensijos produkto teikimas 

padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje 

Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri 

turėtų būti naudinga santaupų 

turėtojams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) SESV 114 straipsniu leidžiama 

priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek 

direktyvų forma. Pasirinkta priimti 

reglamentą, nes jis būtų tiesiogiai taikomas 

visose valstybėse narėse. Taigi, 

reglamentas sudarytų sąlygas greičiau 

pradėti naudoti PEPP ir greičiau padėtų 

patenkinti didesnių pensijų santaupų ir 

investicijų į kapitalo rinkų sąjungą poreikį. 

Kadangi šiuo reglamentu derinami 

pagrindiniai PEPP požymiai, jiems neturi 

būti taikomos konkrečios nacionalinės 

taisyklės, taigi, šiuo atveju reglamentas yra 

tinkamesnė priemonė nei direktyva. Kita 

vertus, požymiams, kurie nepatenka į 

reglamento taikymo sritį (pvz., 

kaupiamojo laikotarpio sąlygos), taikomos 

nacionalinės taisyklės; 

(13) SESV 114 straipsniu leidžiama 

priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek 

direktyvų forma. Pasirinkta priimti 

reglamentą, nes jis būtų tiesiogiai taikomas 

visose valstybėse narėse. Taigi, 

reglamentas sudarytų sąlygas greičiau 

pradėti naudoti PEPP ir greičiau padėtų 

patenkinti didesnių pensijų santaupų ir 

investicijų į kapitalo rinkų sąjungą poreikį. 

Kadangi šiuo reglamentu derinami 

pagrindiniai PEPP požymiai, jiems neturi 

būti taikomos konkrečios nacionalinės 

taisyklės, taigi, šiuo atveju reglamentas yra 

tinkamesnė priemonė nei direktyva; 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) vienas PEPP pasas užtikrins 

PEPP bendrosios rinkos sukūrimą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant užtikrinti aukštą paslaugų 

kokybę ir veiksmingą vartotojų apsaugą, 

buveinės ir priimančiosios valstybės narės 

turėtų glaudžiai bendradarbiauti 

užtikrindamos šiame reglamente nustatytų 

pareigų vykdymą. Jeigu naudodamiesi 

laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir 

platintojai vykdo veiklą įvairiose 

valstybėse narėse, buveinės valstybės 

narės kompetentinga institucija dėl savo 

glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų 

būti atsakinga už tai, kad būtų vykdomos 

šiame reglamente nurodytos pareigos. 

Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės 

pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės 

ir priimančiosios valstybės narės 

kompetentingų institucijų, jeigu 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija sužino apie bet 

kokį pareigų nevykdymą jos teritorijoje, ji 

turėtų informuoti buveinės valstybės 

narės kompetentingą instituciją, kuri 

tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių. 

Be to, priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija turėtų turėti 

teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė 

nesiima tinkamų priemonių arba jei 

priemonės, kurių imtasi, yra 

Išbraukta. 
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nepakankamos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) tais atvejais, kai kitoje valstybėje 

narėje įsteigiamas filialas ar nuolatinė 

buvimo vieta, tikslinga atsakomybę už 

pareigų vykdymo užtikrinimą paskirstyti 

tarp buveinės valstybės narės ir 

priimančiosios valstybės narės. Nors 

atsakomybė už tai, kad būtų vykdomos 

pareigos, turinčios įtakos visam verslui, 

kaip antai taisyklės dėl profesinių 

reikalavimų, turėtų tekti buveinės 

valstybės narės kompetentingai institucijai 

pagal tą pačią tvarką, kaip ir paslaugų 

teikimo atveju, priimančiosios valstybės 

narės kompetentinga institucija turėtų 

prisiimti atsakomybę už taisyklių dėl 

informacijos teikimo reikalavimų 

laikymąsi ir veiklos vykdymą jos 

teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu. 

Vis dėlto, jei priimančiosios valstybės 

narės kompetentinga institucija sužino 

apie pareigų nevykdymą jos teritorijoje, 

kurių atžvilgiu pagal šią direktyvą 

priimančiajai valstybei narei 

nepriskiriama atsakomybė, atsižvelgiant į 

glaudų bendradarbiavimą reikėtų, kad ta 

institucija praneštų buveinės valstybės 

narės kompetentingai institucijai, kad 

pastaroji imtųsi tinkamų priemonių. Toks 

atvejis yra visų pirma susijęs su taisyklių 

dėl geros reputacijos, profesinių žinių ir 

kompetencijos reikalavimų pažeidimais. 

Be to, siekiant apsaugoti vartotojus, 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija turėtų turėti 

teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė 

nesiima tinkamų priemonių arba jei 

Išbraukta. 
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priemonės, kurių imtasi, yra 

nepakankamos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) visos Europos PEPP pobūdis 

turėtų apimti visos Europos vartotojų 

teisių ir vartotojų apsaugos klausimus, 

taip pat tarpvalstybinių kolektyvinių 

skundų mechanizmų ir kompensacinių 

žalos atlyginimo priemonių kūrimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) PEPP turėtų apimti nacionalines 

subsąskaitas, kurių kiekvienai turėtų būti 

būdingi tokie asmeninės pensijos produkto 

požymiai, pagal kuriuos PEPP įmokoms 

būtų galima taikyti paskatas. Atskiram 

PEPP santaupų turėtojui pirma subsąskaita 

turėtų būti sukurta pasirašius PEPP sutartį; 

(20) PEPP turėtų apimti nacionalines 

subsąskaitas, kurių kiekvienai turėtų būti 

būdingi tokie asmeninės pensijos produkto 

požymiai. Atskiram PEPP santaupų 

turėtojui pirma subsąskaita turėtų būti 

sukurta pasirašius PEPP sutartį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant sudaryti PEPP teikėjams 

sklandaus perėjimo sąlygas, pareiga teikti 

PEPP su subsąskaitomis kiekvienai 

valstybei narei bus taikoma trejus metus 

po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau 
pradėjus naudoti PEPP, siekiant 

neklaidinti vartotojų, teikėjas turėtų 

pateikti informaciją apie tai, kurias 

nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš 

karto; 

(21) pradėjus naudoti PEPP, teikėjas 

turėtų pateikti informaciją apie tai, kurias 

nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš 

karto sutartyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) siekdami užtikrinti optimalų 

produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš 

galėdami platinti savo teikiamus PEPP 

PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti 

tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų 

būti atsakingi už PEPP pagrindinės 

informacijos dokumento teisingumą. PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentas 

turėtų pakeisti ir pritaikyti mažmeninių 

investicinių produktų paketų ir draudimo 

principu pagrįstų investicinių produktų 

pagrindinės informacijos dokumentą, 

nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 1286/201433, kuris 

neturėtų būti teikiamas PEPP atveju; 

(24) siekdami užtikrinti optimalų 

produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš 

galėdami platinti savo teikiamus PEPP 

PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti 

tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų 

būti atsakingi už PEPP pagrindinės 

informacijos dokumento teisingumą; 

__________________ __________________ 

33 2014 m. lapkričio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių 

produktų paketų ir draudimo principu 

pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir 

DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, 

33 2014 m. lapkričio 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių 

produktų paketų ir draudimo principu 

pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir 

DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, 
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OL L 352, 2014 12 9, p. 1. OL L 352, 2014 12 9, p. 1. 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) kuriant produktus, pvz., PEPP, 

neatidėliotinai turėtų būti sukurta 

Sąjungos pensijų stebėjimo priemonė, 

suteikianti galimybę piliečiams 

apskaičiuoti savo sukauptą pensijų 

kapitalą ir sukauptas pensijų sumas, 

užtikrinant išsamią jų apžvalgą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) be elementų, kurie jau numatyti 

mažmeninių investicinių produktų paketų 

ir draudimo principu pagrįstų investicinių 

produktų pagrindinės informacijos 

dokumente pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 1286/2014, į PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentą įtrauktina išsami 

informacija ir šios informacijos 

pateikimas turėtų būti papildomai 

suderinti techniniais reguliavimo 

standartais, kurie papildo 2017 m. kovo 

8 d. Komisijos deleguotajame 

reglamente34 nustatytus techninius 

reguliavimo standartus, atsižvelgiant į 

atliktus ir atliekamus vartotojų elgesio 

mokslinius tyrimus, įskaitant įvairių 

informacijos pateikimo vartotojams būdų 

Išbraukta. 
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veiksmingumo bandymų rezultatus; 

__________________  

34 2017 m. kovo 8 d. Komisijos 

deleguotasis reglamentas, kuriuo 2014 m. 

lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 

dėl mažmeninių investicinių produktų 

paketų ir draudimo principu pagrįstų 

investicinių produktų (MIPP ir DIP) 

pagrindinės informacijos dokumentų 

papildomas techniniais reguliavimo 

standartais, susijusiais su pagrindinės 

informacijos dokumentų pateikimu, 

turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir 

reikalavimo pateikti tokius dokumentus 

įvykdymo sąlygomis. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) PEPP teikėjai turėtų pakankamai 

anksti prieš išeinant į pensiją informuoti 

PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų 

mokėjimo galimybes. Jeigu pensijos 

išmoka nemokama kaip anuitetas iki gyvos 

galvos, nariai, artėjantys prie pensinio 

amžiaus, turėtų gauti informaciją apie 

išmokų mokėjimo produktus, kuriuos 

galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau 

planuoti finansus pensijai; 

(30) PEPP teikėjai turėtų pakankamai 

anksti prieš išeinant į pensiją informuoti 

PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų 

mokėjimo galimybes, ir tokiems santaupų 

turėtojams turėtų būti primenama apie jų 

išmokų mokėjimo galimybes bent jau 

likus metams iki išėjimo į pensiją. Jeigu 

pensijos išmoka nemokama kaip anuitetas 

iki gyvos galvos, nariai, artėjantys prie 

pensinio amžiaus, turėtų gauti informaciją 

apie išmokų mokėjimo produktus, kuriuos 

galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau 

planuoti finansus pensijai; 

Or. en 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(38) atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą 

taupyti pensijai, reikėtų nustatyti PEPP 

santaupų turėtojams suteikiamas 

investavimo galimybes, apimančias 

elementus, kurie sudaro sąlygas 

investuotojams priimti investicinį 

sprendimą, taip pat investavimo 

galimybių, iš kurių jie gali pasirinkti, 

skaičių. Po pradinio pasirinkimo, 

padaryto pasirašius PEPP, PEPP 

santaupų turėtojas turėtų turėti galimybę 

pakeisti šį pasirinkimą pagrįstais laiko 

tarpais (kas penkerius metus), kad 

teikėjams būtų užtikrintas pakankamas 

stabilumas už jų ilgalaikio investavimo 

strategiją ir kartu užtikrinta investuotojų 

apsauga; 

(38) atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą 

taupyti pensijai, reikėtų nustatyti PEPP 

santaupų turėtojams suteikiamas 

investavimo galimybes, apimančias 

elementus, kurie sudaro sąlygas 

investuotojams priimti investicinį 

sprendimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(39) numatytoji investavimo galimybė 

turėtų sudaryti sąlygas PEPP santaupų 

turėtojui atgauti investuotą kapitalą. Be 

to, PEPP santaupų turėtojai galėtų 

įtraukti infliacijos indeksavimo 

mechanizmą, kad bent iš dalies padengtų 

infliaciją; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(44) Komisija turėtų priimti pasitelkus 

Jungtinį komitetą ir vadovaujantis 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1093/201035, 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1094/201036 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1095/201037 10–14 

straipsniais EPI parengtus techninių 

įgyvendinimo standartų projektus dėl 

PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento konkrečių elementų pateikimo 

ir turinio, kurių neapima [MIPP ir DIP 

pagrindinės informacijos dokumento 

techninis reguliavimo standartas]. 

Komisija turėtų papildyti EPI techninį 

darbą atlikdama vartotojų tyrimus dėl 

pagrindinės informacijos dokumento 

pateikimo, kaip pasiūlyta EPI; 

Išbraukta. 

__________________  

35 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 

priežiūros institucija (Europos 

bankininkystės institucija), iš dalies 

keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, 

p. 12). 

 

36 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos 

priežiūros institucija (Europos draudimo 

ir profesinių pensijų institucija), iš dalies 

keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 

panaikinamas Komisijos sprendimas 

2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, 

p. 48). 

 

37 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 

priežiūros institucija (Europos vertybinių 

popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies 

keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB 

bei panaikinamas Komisijos sprendimas 

2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, 

p. 84). 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(46) siekiant nustatyti veiksmingą ir 

efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP 

teikėjai ir platintojai turėtų parengti 

veiksmingą skundų nagrinėjimo 

procedūrą, kurią jų klientai gali taikyti iki 

tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal 

AGS tvarką arba teismui. Skundų 

nagrinėjimo procedūroje turėtų būti 

nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti 

laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas 

arba platintojas turėtų atsakyti į skundą. 

AGS subjektai turėtų turėti pakankamai 

pajėgumų tinkamai ir veiksmingai 

dalyvauti tarpvalstybiniame 

bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl 

teisių ir pareigų pagal šį reglamentą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(53) PEPP santaupų turėtojams 

pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama 

(53) PEPP santaupų turėtojams 

pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama 
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laisva valia pasirinkti išmokų rūšį 

(anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.) 

išmokėjimo laikotarpiu, tačiau su 

galimybe vėliau savo sprendimą peržiūrėti 

kartą per penkerius metus, kad artėjant 

pensiniam amžiui jie galėtų savo išmokų 

pasirinkimą kuo geriau pritaikyti pagal 

poreikius; 

laisva valia pasirinkti išmokų rūšį 

(anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.) 

išmokėjimo laikotarpiu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

54 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(54) PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta 

galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti 

įvairias išmokėjimo galimybes. Taikant šį 

metodą, užtikrinus PEPP santaupų 

turėtojams didesnio lankstumo ir 

pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas 

tikslas padidinti PEPP naudojimą. 

Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti 

PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas 

dera su kitų sričių ES politika ir yra 

politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms 

narėms paliekama galimybė pakankamai 

lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo 

galimybes jos nori skatinti; 

(54) PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta 

galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti 

įvairias išmokėjimo galimybes. Taikant šį 

metodą, užtikrinus PEPP santaupų 

turėtojams didesnio lankstumo ir 

pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas 

tikslas padidinti PEPP naudojimą. 

Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti 

PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas 

dera su kitų sričių ES politika ir yra 

politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms 

narėms paliekama galimybė pakankamai 

lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo 

galimybes jos nori skatinti. Tačiau, 

pasirinkus pagrindinį PEPP, turėtų būti 

privaloma nustatyti fiksuotą anuitetų 

sumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(56) nors nuolatinę PEPP teikėjų 

priežiūrą vykdys atitinkamos 

kompetentingos nacionalinės institucijos, 

EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP 

susijusią priežiūrą, kad užtikrintų bendros 

priežiūros metodikos taikymą ir taip 

prisidėtų prie pensijos produkto europinio 

pobūdžio; 

(56) nors nuolatinę PEPP teikėjų 

priežiūrą vykdys atitinkamos 

kompetentingos nacionalinės institucijos, 

EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP 

susijusią priežiūrą, kad užtikrintų nuoseklų 

bendros priežiūros metodikos taikymą ir 

taip prisidėtų prie pensijos produkto 

europinio pobūdžio; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

56 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (56a) siekiant sustiprinti vartotojų teises 

ir palengvinti galimybę naudotis skundų 

nagrinėjimo procedūra, PEPP santaupų 

turėtojai turėtų turėti galimybę 

individualiai arba kolektyviai teikti 

skundus per savo nacionalinę 

kompetentingą instituciją, naudojantis 

„vieno langelio“ principu. Kompetentinga 

institucija, kuriai pateikiamas skundas, 

turėtų būti atsakinga už tolesnius skundų 

nagrinėjimo etapus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(57) EIOPA turėtų bendradarbiauti su 

nacionalinėmis kompetentingomis 

institucijomis ir sudaryti palankesnes jų 

(57) EIOPA turėtų bendradarbiauti su 

nacionalinėmis kompetentingomis 

institucijomis ir sudaryti palankesnes jų 
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bendradarbiavimo sąlygas. Šiuo atžvilgiu, 

teikdama įrodymus dėl su PEPP susijusių 

pažeidimų, EIOPA turėtų atlikti tam tikrą 

vaidmenį, susijusį su kompetentingų 

nacionalinių institucijų įgaliojimu taikyti 

priežiūros priemones. EIOPA taip pat 

turėtų atlikti privalomo tarpininkavimo 

funkciją, jei tarpvalstybiniais atvejais tarp 

kompetentingų institucijų iškyla 

nesutarimų; 

bendradarbiavimo ir nuoseklumo 

užtikrinimo sąlygas. Šiuo atžvilgiu, 

teikdama įrodymus dėl su PEPP susijusių 

pažeidimų, EIOPA turėtų atlikti tam tikrą 

vaidmenį, susijusį su kompetentingų 

nacionalinių institucijų įgaliojimu taikyti 

priežiūros priemones. EIOPA taip pat 

turėtų atlikti privalomo tarpininkavimo 

funkciją, jei tarpvalstybiniais atvejais tarp 

kompetentingų institucijų iškyla 

nesutarimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

64 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (64a) atsižvelgiant į visos Europos PEPP 

pobūdį ir PEPP teikimą, vartotojams 

lygiai taip pat turėtų būti prieinami 

tarpvalstybiniai kolektyvinių ieškinių dėl 

žalos atlyginimo teikimo mechanizmai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

66 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(66) bet koks asmens duomenų 

tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., 

kompetentingų institucijų keitimasis 

asmens duomenimis arba jų perdavimas, 

turėtų būti vykdomas pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2016/67939, o bet koks EPI keitimasis 

informacija arba jos perdavimas turėtų būti 

vykdomas pagal Europos Parlamento ir 

(66) bet koks asmens duomenų 

tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., 

kompetentingų institucijų keitimasis 

asmens duomenimis arba jų perdavimas, 

asmens duomenų saugojimas EIOPA 

tvarkomame centriniame registre, PEPP 

teikėjų arba PEPP platintojų atliekamas 

asmens duomenų tvarkymas turėtų būti 

vykdomi pagal Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200140; Tarybos reglamentą (ES) 2016/67939, 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(ES) 2016/680 ir Reglamentą dėl teisės į 

privatų gyvenimą ir asmens duomenų 

apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, 

kuriuo panaikinama Direktyva 

2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo 

ir elektroninių ryšių). Bet koks EPI 

keitimasis informacija arba jos perdavimas 

turėtų būti vykdomas pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 45/200141; 

__________________ __________________ 

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).  

 39a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 

kompetentingoms institucijoms tvarkant 

asmens duomenis nusikalstamų veikų 

prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 

baudžiamojo persekiojimo už jas arba 

bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos pamatinis 

sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 

2016 5 4, p. 89). 

40 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 

Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 

tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 

duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 

p. 1). 

40 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 

Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 

tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 

duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 

p. 1). 

Or. en 
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Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

66 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (66a) atsižvelgiant į finansinių asmens 

duomenų slaptumą, labai svarbu 

užtikrinti griežtą duomenų apsaugą. Todėl 

rekomenduojama, kad duomenų apsaugos 

institucijos aktyviai dalyvautų 

įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint jo 

vykdymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

70 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (70a) atsižvelgiant į galimą ilgalaikį šio 

reglamento poveikį, labai svarbu atidžiai 

stebėti pokyčius pradiniu jo taikymo 

etapu. Siekiant nuolat stebėti visus 

svarbius PEPP aspektus, turėtų būti 

sudaryta suinteresuotųjų šalių ir ekspertų 

grupė, kuri turėtų teikti Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bet 

kokias galimas pastabas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) sudarytas pagal savanorišką 

individualaus santaupų turėtojo ir subjekto 

a) sudarytas pagal savanorišką ir 

papildomą individualaus santaupų turėtojo 
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sutartį; ir subjekto sutartį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) visos Europos asmeninės pensijos 

produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo 

asmeninės pensijos produktas, kurį pagal 

sutartą PEPP sistemą teikia reguliuojama 

finansų įmonė, turinti leidimą pagal 

Sąjungos teisę valdyti kolektyvines arba 

individualias investicijas ar santaupas, kurį 

pensijai savanoriškai pasirašo individualus 

PEPP santaupų turėtojas ir kuris neturi 

išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai 

ribota; 

2) visos Europos asmeninės pensijos 

produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo 

asmeninės pensijos produktas, kurį pagal 

sutartą PEPP sistemą teikia 5 straipsnyje 

nurodyta finansų įmonė, turinti leidimą 

pagal Sąjungos teisę valdyti kolektyvines 

arba individualias investicijas ar santaupas, 

kurį pensijai savanoriškai pasirašo 

individualus PEPP santaupų turėtojas ir 

kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra 

griežtai ribota; 

Or. en 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10) kaupiamasis laikotarpis – 

laikotarpis, per kurį turtas (įmokos) 

kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris 

paprastai tęsiasi iki PEPP gavėjo pensinio 

amžiaus; 

10) kaupiamasis laikotarpis – 

laikotarpis, per kurį turtas kaupiamas PEPP 

sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki 

PEPP gavėjo pensinio amžiaus; 

Or. en 
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Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 13 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13a) vienkartinė išmoka – visiškas 

sukaupto pensijų kapitalo išmokėjimas 

kaupimo etapo pabaigoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

20) subsąskaita – skyrius, atidaromas 

kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje, 

kuris atitinka teisinius reikalavimus ir 

sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu 

nustatytų investavimo į PEPP paskatų 

naudojimui PEPP santaupų turėtojo 

gyvenamosios vietos valstybėje narėje. 

Priklausomai nuo atitinkamų teisinių 

reikalavimų, taikomų kaupiamajam ir 

išmokėjimo laikotarpiams, kiekvieną 

subsąskaitą turintis asmuo atitinkamai gali 

būti PEPP santaupų turėtojas arba PEPP 

gavėjas; 

20) subsąskaita – skyrius, atidaromas 

kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje, 

kuris atitinka teisinius reikalavimus 

santaupų turėtojo gyvenamosios vietos 

valstybėje narėje. Priklausomai nuo 

atitinkamų teisinių reikalavimų, taikomų 

kaupiamajam ir išmokėjimo laikotarpiams, 

kiekvieną subsąskaitą turintis asmuo 

atitinkamai gali būti PEPP santaupų 

turėtojas arba PEPP gavėjas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

21) kapitalas – visi kapitalo įnašai ir 

nepareikalautasis numatytasis kapitalas, 

apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali 

21) kapitalas – visi kapitalo įnašai ir 

nepareikalautasis numatytasis kapitalas, 

apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali 
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būti investuojamos atskaičius visus 

mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos 

tiesiogiai ar netiesiogiai padengia 

investuotojai; 

būti investuojamos prieš atskaitant visus 

mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos 

tiesiogiai ar netiesiogiai padengia 

investuotojai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 24 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

24) numatytoji investavimo galimybė – 

investavimo strategija, kuri taikoma tuo 

atveju, kai PEPP santaupų turėtojas 

nepateikia nurodymų, kaip investuoti jo 

PEPP sąskaitoje kaupiamas lėšas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 28 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

28) PEPP klientas – PEPP santaupų 

turėtojas, būsimas PEPP santaupų 

turėtojas ir (arba) PEPP gavėjas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 28 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 28a) biometrinė rizika – rizika, susijusi 
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su ilgaamžiškumu, negalia ar mirtimi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 28 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 28b) partnerystė – PEPP teikėjų 

bendradarbiavimas, siekiant pasiūlyti 

subsąskaitas skirtingose valstybėse 

narėse, atsižvelgiant į perkeliamumo 

paslaugą, kaip nurodyta 12 straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai suteiktas leidimas pagal šį 

reglamentą, PEPP santaupų turėtojo ir 

PEPP teikėjo sudarytos PEPP teikimo 

sutarties nuostatos; 

b) kai suteiktas leidimas pagal šį 

reglamentą, PEPP teikimo sutarties 

nuostatos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) valstybių narių teisės nuostatos, 

kurios būtų taikomos panašiam asmeninės 

pensijos produktui, teikiamam ir 

ii) valstybių narių teisės nuostatos, 

kurios būtų taikomos panašiam asmeninės 

pensijos produktui, teikiamam ir 
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platinamam pagal valstybės narės, kurioje 

įregistruota teikėjo buveinė, teisę. 

platinamam pagal galiojančią teisę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) profesinių pensijų įstaigos, 

įregistruotos arba gavusios leidimą pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2016/2341/ES45; 

c) profesinių pensijų įstaigos, 

įregistruotos arba gavusios leidimą pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2016/2341/ES45, kurios negali pačios 

drausti nuo biometrinės rizikos ir 

negarantuoja investicijų rezultatų arba 

tam tikro pensijų išmokų lygio; 

__________________ __________________ 

45 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2016/2341/ES dėl profesinių pensijų 

įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (nauja 

redakcija) (OL L 354, 2016 12 23, p. 37). 

45 2016 m. gruodžio 14 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2016/2341/ES dėl profesinių pensijų 

įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (nauja 

redakcija) (OL L 354, 2016 12 23, p. 37). 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prieš priimdama sprendimą dėl 

paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su 

pareiškėjo kompetentinga institucija. 

2. Prieš priimdama sprendimą dėl 

paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su 

pareiškėjo kompetentinga institucija, 

siekdama patikrinti, ar yra prieštaravimų 

dėl paraiškos patenkinimo. 

Or. en 
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Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

PEPP teikėjai ir PEPP platintojai visuomet 

laikosi šio reglamento nuostatų, taip pat 

atitinkamos rizikos ribojimo tvarkos, kuri 

jiems taikoma pagal 5 straipsnio 1 dalyje 

nurodytus teisės aktus. 

PEPP teikėjai ir PEPP platintojai visuomet 

laikosi šio reglamento nuostatų, taip pat 

atitinkamos rizikos ribojimo tvarkos, kuri 

jiems taikoma pagal 5 straipsnio 1 dalyje ir 

8 straipsnyje nurodytus teisės aktus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

III SKYRIUS VIIIA SKYRIUS 

TARPVALSTYBINIS PEPP TEIKIMAS 

IR PERKELIAMUMAS 

TARPVALSTYBINIS PEPP PIRKIMAS 

IR PERKELIAMUMAS 

 (III skyrius su visomis nuostatomis, 

išskynus 11 straipsnį, turi būti perkeltas po 

VIII straipsnio). 

Or. en 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III skyriaus I skirsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

I SKIRSNIS Išbraukta. 

LAISVĖ TEIKTI PASLAUGAS IR 

ĮSISTEIGIMO LAISVĖ 

 

 (III skyriaus I skirsnis išbraukiamas kaip 

poskyris). 
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Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11 straipsnis 3a straipsnis 

PEPP teikėjų ir platintojų naudojimasis 

laisve teikti paslaugas ir įsisteigimo laisve 

PEPP teikėjų ir platintojų naudojimasis 

laisve teikti paslaugas ir įsisteigimo laisve 

 (11 straipsnis bus perkeltas po 

3 straipsnio). 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu pasinaudojama perkeliamumo 

paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę 

išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus 

privalumus ir paskatas, susijusius su 

tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP. 

2. Jeigu pasinaudojama perkeliamumo 

paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę 

išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus 

privalumus ir paskatas, susijusius su 

tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP, ir 

turi teisę vienu metu taupyti daugiau nei 

vienoje subsąskaitoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. PEPP santaupų turėtojai turi teisę 

įsigyti ar pirkti PEPP kitoje valstybėje 
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narėje nei valstybė narė, kurioje yra jų 

nuolatinė gyvenamoji vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. PEPP teikėjas arba PEPP 

platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia 

potencialiems PEPP santaupų turėtojams 

informaciją apie tai, kurias nacionalines 

subsąskaitas galima naudoti iš karto. 

2. PEPP teikėjas arba PEPP 

platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia 

potencialiems PEPP santaupų turėtojams 

informaciją apie tai, kurias nacionalines 

subsąskaitas galima naudoti iš karto, iš 

PEPP teikėjo arba registruoto partnerio. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 

šio reglamento taikymo pradžios 

kiekvienam PEPP turi būti numatyta 

galimybė, pateikus PEPP teikėjui skirtą 

prašymą, pasiūlyti nacionalines 

subsąskaitas visoms valstybėms narėms. 

3. Galimos subsąskaitos išvardijamos 

PEPP santaupų turėtojo ir PEPP teikėjo 

sutartyje. PEPP teikėjas privalo pasiūlyti 

bent sutartyje nurodytas subsąskaitas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto 

termino, PEPP teikėjai užtikrina, kad 

kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje būtų 

galima atidaryti naują subsąskaitą, 

atitinkančią teisinius reikalavimus ir 

sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu 

nustatytų PEPP paskatų naudojimui 

valstybėje narėje, į kurią persikelia PEPP 

santaupų turėtojas. 

PEPP teikėjai užtikrina, kad kiekvienoje 

atskiroje PEPP sąskaitoje būtų galima 

atidaryti naują subsąskaitą perkėlimu arba 

papildymu, atitinkančią teisinius 

reikalavimus ir sąlygas, taikomus 

nacionaliniu lygmeniu nustatytų PEPP 

paskatų naudojimui valstybėje narėje, 

kurioje bus atidaryta subsąskaita. 

Or. en 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje 

nurodyto termino, iš karto po to, kai yra 

informuojamas apie PEPP santaupų 

turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo 

valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas 

praneša PEPP santaupų turėtojui apie 

galimybę atidaryti naują subsąskaitą 

atskiroje PEPP santaupų turėtojo sąskaitoje 

ir nurodo terminą, per kurį tokią 

subsąskaitą galima atidaryti. 

1. Iš karto po to, kai yra 

informuojamas apie PEPP santaupų 

turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo 

valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas 

praneša PEPP santaupų turėtojui apie 

galimybę atidaryti naują subsąskaitą 

atskiroje PEPP santaupų turėtojo sąskaitoje 

ir nurodo terminą, per kurį tokią 

subsąskaitą galima atidaryti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) PEPP santaupų turėtojo nauja 

gyvenamosios vietos valstybė narė; 

a) valstybė narė, kurioje atidaroma 

subsąskaita; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) ar judumas yra susijęs su 

perkėlimu ar papildymu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) data, nuo kurios investicijos turėtų 

būti nukreiptos į naujai atidarytą 

subsąskaitą; 

b) data, nuo kurios investicijos turėtų 

būti nukreiptos į naujai atidarytą 

subsąskaitą perkėlimo atveju; 

Or. en 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Informacijos apie perkeliamumą teikimas 

nacionalinėms institucijoms 

Informacijos apie perkeliamumą teikimas 

kompetentingoms institucijoms 

Or. en 
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Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP teikėjas praneša jo riziką 

ribojančią priežiūrą vykdančiai 

atitinkamai nacionalinei institucijai apie 

visas perkeliamumo paslaugos sutartines 

sąlygas. 

1. PEPP teikėjas praneša EIOPA apie 

visas perkeliamumo paslaugos sutartines 

sąlygas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodyta informacija per 

vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos 

atidarymo elektroniškai įkeliama į 

nacionalinėje priežiūros institucijoje 
esančią centrinę duomenų bazę; joje 

nurodomi bent šie duomenys: 

2. 1 dalyje nurodyta informacija per 

vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos 

atidarymo elektroniškai įkeliama į EIOPA 

esančią centrinę duomenų bazę. Duomenų 

bazė turi būti prieinama nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms, kurios 

automatiškai gauna informaciją apie 

vietines subsąskaitas esant bet kokiems 

pakeitimams. Duomenų bazėje nurodomi 

bent šie duomenys: 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

IV SKYRIUS IIA SKYRIUS 

PLATINIMO IR INFORMACIJOS 

TEIKIMO REIKALAVIMAI 

VARTOTOJŲ TEISĖS IR SKUNDAI 
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 (IV skyrius su visomis nuostatomis turi būti 

perkeltas po II skyriaus). 

Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. PEPP teikėjai ir PEPP platintojai 

laikosi Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 5 

straipsnio 2 dalies ir 6–18 straipsnių. 

2. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumente pateikta informacija laikoma 

ikisutartine informacija. Pagrindinės 

informacijos dokumentas turi būti tikslus, 

teisingas, aiškus ir neklaidinantis. Jame 

turi būti pateikiama pagrindinė 

informacija ir jis turi atitikti visus 

privalomus sutartinius dokumentus, 

pasiūlymo dokumentų atitinkamose dalyse 

pateiktą informaciją ir PEPP nuostatas ir 

sąlygas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Be Reglamento (ES) 

Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies c 

punkte nurodytos informacijos, skirsnyje 

„Koks šis produktas?“ pateikiama ši 

informacija: 

3. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas yra savarankiškas 

dokumentas, aiškiai atskirtas nuo 

rinkodaros medžiagos. Jame nėra 

kryžminių nuorodų į rinkodaros 

medžiagą. Jame gali būti kryžminių 

nuorodų į kitus dokumentus, įskaitant, 

atitinkamais atvejais, prospektą, ir tik tais 

atvejais, kai kryžminė nuoroda yra 

susijusi su informacija, kurią pagal šį 

reglamentą reikalaujama įtraukti į PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) pensijos išmokų aprašymas ir jų 

garantavimo mastas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies ii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) trumpiausias arba ilgiausias 

dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpis; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies iii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) pensinio amžiaus nustatymas; Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies iv punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iv) bendra informacija apie 

perkeliamumo paslaugą, įskaitant 

informaciją apie subsąskaitas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies v punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

v) bendra informacija apie sąskaitos 

perkėlimo paslaugą ir nuoroda į 

konkrečią informaciją apie sąskaitos 

perkėlimo paslaugą pagal 50 straipsnį; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies v i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vi) turima informacija apie 

investavimo politikos rezultatus, 

susijusius su aplinkos, socialiniais ir 

valdymo veiksniais; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 3 dalies vii punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vii) PEPP sutarčiai taikoma teisė, kai 

šalys negali laisvai pasirinkti teisės, arba, 

jeigu šalys gali laisvai pasirinkti taikomą 

teisę, teisė, kurią siūlo pasirinkti PEPP 

teikėjas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Be PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP 

platintojai pateikia potencialiems PEPP 

santaupų turėtojams nuorodas į PEPP 

teikėjo mokumo ir finansinės padėties 

ataskaitas, kad būtų galima lengvai gauti 

šią informaciją. 

4. Nukrypstant nuo 3 dalies, kai 

PEPP suteikia PEPP santaupų turėtojui 

įvairių investavimo galimybių ir todėl 

visos informacijos, susijusios su kiekviena 

pagrindine investavimo galimybe, 

neįmanoma pateikti viename glaustame 

savarankiškame dokumente, PEPP 

pagrindinės informacijos dokumente 

pateikiamas bent bendras pagrindinių 

investavimo galimybių aprašymas ir 

nurodoma, kur ir kaip galima rasti 

išsamesnės ikisutartinės informacijos 

dokumentų, susijusių su investiciniais 

produktais, kuriais grindžiamos 

pagrindinės investavimo galimybės. 

Or. en 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Potencialiems PEPP santaupų 

turėtojams taip pat pateikiama 

5. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas parengiamas kaip trumpas 
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informacija apie ankstesnius ne 

trumpesnio kaip penkerių metų 

laikotarpio arba visų PEPP sistemos 

veikimo metų, jeigu ji veikia trumpiau nei 

penkeri metai, su sistema susijusių 

investicijų rezultatus ir informacija apie 

išlaidų, kurias padengia PEPP santaupų 

turėtojai ir PEPP gavėjai, struktūrą. 

glaustas dokumentas, kurį sudaro ne 

daugiau kaip trys atspausdintos A4 

formato popieriaus pusės, siekiant skatinti 

palyginamumą, ir kuris, jei pristatomas 

patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, 

gali būti daugiasluoksnis, kad būtų 

atsižvelgta į PEPP pagrindinės 

informacijos dokumento praktiškumą. 

 Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija: 

 a) pateikiama ir išdėstoma taip, kad 

ją būtų lengva skaityti, naudojant 

perskaitomo dydžio simbolius; 

 b) dėmesys skiriamas PEPP santaupų 

turėtojams reikalingai pagrindinei 

informacijai; 

 c) informacija turi būti aiškiai 

suformuluota ir rašoma tokia kalba ir 

stiliumi, kad ją būtų galima lengviau 

suprasti; visų pirma turi būti rašoma 

aiškiai, glaustai ir suprantamai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Kai PEPP pagrindinės 

informacijos dokumente naudojamos 

spalvos, dėl to neturi sumažėti 

informacijos suprantamumas, jei būtų 

spausdinama ar daroma nespalvota PEPP 

pagrindinės informacijos dokumento 

kopija. 

Or. en 
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Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 5 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b. Kai PEPP pagrindinės 

informacijos dokumente naudojamas 

PEPP teikėjo ar grupės, kuriai jis 

priklauso, įmonės prekės ženklas ar 

logotipas, jis neturi atitraukti PEPP 

santaupų turėtojo dėmesio nuo 

dokumente pateikiamos informacijos ir 

neturi paslėpti teksto. 

Or. en 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 5 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5c. Be PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP 

platintojai pateikia potencialiems PEPP 

santaupų turėtojams santrauką ir 

nuorodas į PEPP teikėjo mokumo ir 

finansinės padėties ataskaitas, kad būtų 

galima lengvai gauti šią informaciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 5 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5d. Potencialiems PEPP santaupų 

turėtojams taip pat pateikiama 

informacija apie ankstesnius investicijų 

rezultatus, susijusius su PEPP, 
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apimančius PEPP sistemos veikimo 

metus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos užtikrinti nuoseklų šio 

straipsnio taikymą, Europos priežiūros 

institucijos (Europos bankininkystės 

institucija, Europos vertybinių popierių ir 

rinkų institucija ir EIOPA) (EPI), 

pasitelkdamos EPI jungtinį komitetą, 

parengia techninių įgyvendinimo standartų 

projektus, kuriuose nurodo kiekvieno 3 ir 4 

dalyse nurodyto informacijos elemento 

pateikimo ir turinio išsamius duomenis, 

taip pat reikalavimus, kurių reikia norint 

teikti tą informaciją standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis. 

Siekdamos užtikrinti nuoseklų šio 

straipsnio taikymą, Europos priežiūros 

institucijos (Europos bankininkystės 

institucija, Europos vertybinių popierių ir 

rinkų institucija ir EIOPA) (EPI), 

pasitelkdamos EPI jungtinį komitetą, 

parengia techninių reguliavimo standartų 

projektus, kuriuose nurodo kiekvieno 4, 5 

ir 5d dalyse nurodyto informacijos 

elemento pateikimo ir turinio išsamius 

duomenis, taip pat reikalavimus, kurių 

reikia norint teikti tą informaciją 

standartiniu ir prieinamu formatu, 

padedančiu lengvai palyginti duomenis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rengdamos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus, EPI atsižvelgia į 

įvairias PEPP rūšis, jų skirtumus ir PEPP 

santaupų turėtojų gebėjimus, taip pat į 

PEPP požymius, kad PEPP santaupų 

turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti 

iš skirtingų pagrindinių investicijų arba 

kitų produkto teikiamų galimybių, įskaitant 

atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 

Rengdamos techninių reguliavimo 

standartų projektus, EPI atsižvelgia į 

įvairias PEPP rūšis, jų skirtumus ir PEPP 

santaupų turėtojų gebėjimus, taip pat į 

PEPP požymius, kad PEPP santaupų 

turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti 

iš skirtingų pagrindinių investicijų arba 

kitų produkto teikiamų galimybių, įskaitant 

atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti 
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skirtingu laiku arba keistis ateityje. skirtingu laiku arba keistis ateityje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EPI tuos techninių įgyvendinimo standartų 

projektus pateikia Komisijai iki ... 

EPI tuos techninių reguliavimo standartų 

projektus pateikia Komisijai per šešis 

mėnesius nuo paskelbimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 

įgyvendinimo standartus pagal reglamentų 

(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir 

(ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 

reguliavimo standartus pagal reglamentų 

(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir 

(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23a straipsnis 

 PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento kalba 
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 1. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas rašomas valstybės narės 

dalies, kurioje platinamas PEPP, 

vartojamomis valstybinėmis kalbomis 

arba viena iš valstybinių kalbų, vartojamų 

jos dalyje, arba kita tos valstybės narės 

kompetentingoms institucijoms priimtina 

kalba, o kai jis parašytas kita kalba – jis 

išverčiamas į vieną iš tų kalbų. Vertime 

sąžiningai ir tiksliai perteikiamas 

originalaus PEPP pagrindinės 

informacijos dokumento turinys. 

 2. Jei PEPP valstybėje narėje yra 

skatinamas pasitelkiant rinkodaros 

dokumentus, surašytus viena ar daugiau 

tos valstybės narės valstybinių kalbų, 

PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas turi būti surašytas bent 

atitinkančiomis valstybinėmis kalbomis. 

 3. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas paprašius pateikiamas 

atitinkamu formatu PEPP santaupų 

turėtojams, turintiems regėjimo ar klausos 

sutrikimų, taip pat žemo raštingumo lygio 

ir neraštingiems PEPP santaupų 

turėtojams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23b straipsnis 

 PEPP pagrindinės informacijos 

dokumente pateikiama informacija 

 1. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento pirmo puslapio viršuje aiškiai 

nurodomas pavadinimas – „PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentas“. 

PEPP pagrindinės informacijos 

dokumentas išdėstomas 2 ir 3 dalyse 
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nurodyta nustatyta eilės tvarka. 

 2. Iš karto po PEPP pagrindinės 

informacijos dokumento pavadinimo 

pateikiama aiškinamoji dalis. Ji išdėstoma 

taip: „Šiame dokumente pateikiama 

pagrindinė informacija apie šį pensijų 

produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. 

Pateikti šią informaciją reikalaujama 

įstatymu, siekiant padėti jums lengviau 

suprasti šio produkto pobūdį, riziką, 

sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir 

padėti jį palyginti su kitais produktais.“ 

 3. PEPP pagrindinės informacijos 

dokumente pateikiama ši informacija: 

 a) dokumento pradžioje – PEPP 

pavadinimas ir ar tai yra pagrindinė 

PEPP, PEPP teikėjo tapatybė ir 

kontaktiniai duomenys, informacija apie 

PEPP teikėjo kompetentingą instituciją ir 

dokumento data;  

 b) atitinkamais atvejais – toks 

įspėjimas dėl supratimo: „Jūs ketinate 

įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir 

kurį gali būti sudėtinga suprasti.“;  

 c)  skirsnyje „Koks šis produktas ir 

kas nutiks, kai išeisiu į pensiją?“ – PEPP 

pobūdis ir pagrindinės savybės, taip pat:  

 i)  

 – trumpiausias arba ilgiausias 

dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpis;  

 – teisinė informacija apie valstybėje 

narėje, kurios teisė yra taikoma, nustatytą 

pensinį amžių;  

 – valstybės narės, kuriose paslaugų 

teikėjas siūlo PEPP;  

 – investavimo galimybės, įskaitant 

pagrindinę galimybę;  

 – informacija apie perkeliamumo 

paslaugą;  

 – turima informacija apie PEPP 

investavimo politikos rezultatus, 

susijusius su aplinkos, socialiniais ir 

valdymo veiksniais;  



 

PE618.225v01-00 46/91 PR\1146696LT.docx 

LT 

 – pensijų išmokų aprašymas ir jų 

garantavimo mastas bei išmokėjimo 

būdas, įskaitant išmokėjimo galimybių 

aprašymą, taip pat teiginys, kad gali būti 

apdairu apsvarstyti patarimus apie 

galimybes prieš išeinant į pensiją;  

 – informacija apie bet kokį 

galimybių pasirinkti, kada išeiti į pensiją, 

poveikį PEPP rizikai ir pensijų išmokoms;  

 – ir išmokėjimo galimybių 

aprašymas, taip pat teiginys, kad gali būti 

apdairu apsvarstyti patarimus apie 

galimybes prieš išeinant į pensiją; 

 ii) išėjimo į pensiją tikslus ir 

priemones pasiekti optimalų rezultatą 

PEPP santaupų turėtojui, visų pirma, ar 

tikslo siekiama naudojantis tiesiogine ar 

netiesiogine pozicija pagrindinio 

investicinio turto atžvilgiu, įskaitant 

pagrindinių priemonių aprašymą ar 

referencines vertes, įskaitant rinkų, 

kuriose investuojama PEPP, specifikaciją, 

įskaitant, atitinkamais atvejais konkrečius 

aplinkosaugos ar socialinius tikslus, kurių 

siekiama produktu, taip pat, kaip 

nustatoma grąža;  

 iii) pensijai taupančio asmens, kuriam 

ketinama parduoti PEPP, tipo aprašymą, 

visų pirma nurodant jo gebėjimą padengti 

investicijų nuostolius ir investavimo 

laikotarpį;  

 iv) kai PEPP siūlomos draudimo 

išmokos, išsamią informaciją apie tas 

draudimo išmokas, įskaitant aplinkybes, 

kuriomis jos būtų mokamos;  

 v) PEPP terminą, jei jis žinomas;  

 d) skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią 

grąžą galėčiau gauti?“ – trumpas rizikos 

ir grąžos pobūdžio aprašymas, kurį 

sudaro šie elementai:  

 i) suminis rizikos rodiklis, tą rodiklį 

papildomai paaiškinant, nurodant 

pagrindinius jo apribojimus, aprašant ir 

paaiškinant su PEPP iš esmės susijusią 

riziką, kurios suminis rizikos rodiklis 
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tinkamai neatspindi;  

 ii) galimi maksimalūs investuoto 

kapitalo nuostoliai, įskaitant informaciją 

apie tai:  

 – ar PEPP santaupų turėtojas gali 

prarasti visą investuotą kapitalą, arba  

 – ar PEPP santaupų turėtojas 

prisiima ne tik į PEPP investuoto kapitalo 

išlaidas, bet ir papildomų finansinių 

įsipareigojimų ar pareigų, be kita ko, 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų, riziką, ir  

 – atitinkamais atvejais, ar PEPP 

apima kapitalo apsaugą nuo rinkos 

rizikos ir išsamiai nurodoma, kam 

taikoma apsauga, ir jos apribojimai, visų 

pirma jos taikymo terminai;  

 iii) atitinkami veiklos rezultatų 

scenarijai ir prielaidos, kuriomis jie 

grindžiami;  

 iv) atitinkamais atvejais informacija 

apie grąžos PEPP santaupų turėtojams 

sąlygas arba nustatytas veiklos rezultatų 

viršutines ribas;  

 v) pareiškimas, kad PEPP santaupų 

turėtojo buveinės valstybės narės 

mokesčių teisės aktai gali turėti poveikio 

faktinei išmokai; 

 e) skirsnyje „Kas atsitinka, jei [PEPP 

teikėjo pavadinimas] negali sumokėti 

išmokų?“ trumpai aprašoma, ar susiję 

nuostoliai padengiami iš investuotojo 

kompensavimo arba garantijų sistemos, ir 

jei taip, kokia tai yra sistema, garanto 

pavadinimas ir kokią riziką sistema 

apima, o kokios neapima;  

 f) skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ – 

išlaidos, susijusios su investicijomis į 

PEPP, į kurias įeina ir tiesioginės, ir 

netiesioginės PEPP santaupų turėtojui 

tenkančios išlaidos, įskaitant vienkartines 

ir pasikartojančias išlaidas, pateiktas kaip 

suminiai šių išlaidų rodikliai ir, siekiant 

užtikrinti palyginamumą, visas bendras 

išlaidas, išreikštas pinigais ir procentais, 

kad būtų galima parodyti visų išlaidų 
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sudėtinį poveikį investicijoms. PEPP 

pagrindinės informacijos dokumente 

aiškiai nurodoma, kad konsultantai, 

platintojai ar kiti PEPP klausimais 

konsultuojantys ar jais prekiaujantys 

asmenys pateiks informaciją, kurioje 

išsamiai išdėstomos visos platinimo 

išlaidos, kurios dar neįtrauktos į pirmiau 

nurodytas išlaidas, kad PEPP santaupų 

turėtojai galėtų suprasti šių bendrų 

išlaidų sudėtinį poveikį investicijos grąžai;  

 g) skirsnyje „Kiek laiko turėčiau jį 

laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti 

anksčiau?“  

 i) atitinkamais atvejais – ar tam 

PEPP nustatytas atsisakymo laikotarpis 

arba nutraukimo laikotarpis;  

 ii) nurodomas rekomenduojamas ir 

atitinkamais atvejais reikalaujamas 

minimalus laikymo laikotarpis;  

 iii) galimybė ir sąlygos atsiimti visas 

investicijas prieš galutinį terminą, 

įskaitant visus taikomus mokesčius ir 

sankcijas, atsižvelgiant į PEPP rizikos ir 

grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;  

 iv) informacija apie galimas 

pasekmes, jei atliekamas išgryninimas 

prieš pasibaigiant terminui ar 

rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, 

kaip antai kapitalo apsaugos praradimą 

ar papildomus sąlyginius mokesčius;  

 h) skirsnyje „Kaip galima pateikti 

skundą?“ – informacija apie tai, kaip ir 

kam PEPP santaupų turėtojas gali 

pateikti skundą dėl produkto arba PEPP 

teikėjo ar produkto klausimais 

konsultuojančio ar jį parduodančio 

asmens elgesio;  

 i) skirsnyje „Kita svarbi informacija“ 

– trumpai nurodomi, kokius papildomus 

informacijos dokumentus reikia pateikti 

PEPP santaupų turėtojui ikisutartiniame 

ir (arba) posutartiniame etape, išskyrus 

rinkodaros medžiagą.  

 4. Pagal 3 dalį reikalaujamos 
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informacijos išdėstymas yra galimas, kai 

išsamios informacijos dalys gali būti 

pateikiamos iškylančiuosiuose languose 

arba pateikiant nuorodas į papildomus 

puslapius, siekiant užtikrinti, kad PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentas 

atitiktų įsipareigojimą dėl 23 straipsnio 5 

dalyje nustatyto jo ilgio. 

 5. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio 

straipsnio taikymą, EPI pasitelkdamos 

Jungtinį komitetą parengia techninių 

reguliavimo standartų projektus, kuriuose 

nurodoma: 

 a) kiekvieno 23 straipsnyje nurodyto 

informacijos elemento pateikimo ir 

turinio išsamius duomenys, taip pat 

reikalavimai, kurių reikia norint teikti tą 

informaciją standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis; 

 b) apskaičiavimo metodikos, 

reikalingos informacijai pagal 3 

straipsnio d punkto i papunktį, 3 

straipsnio d punkto iii papunktį ir 3 

straipsnio f punktą pateikti; 

 c) kur leidžiama puslapiuose išdėstyti 

informaciją, kokia informacija turėtų būti 

pagrindiniame puslapyje ir kokia 

informacija pateikiama papildomuose 

išsamios informacijos puslapiuose. 

 Rengdamos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus, EPI atsižvelgia į 

įvairias PEPP rūšis, jų skirtumus ir PEPP 

santaupų turėtojų gebėjimus, taip pat į 

PEPP požymius, kad PEPP santaupų 

turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti 

iš skirtingų pagrindinių investicijų arba 

kitų produkto teikiamų galimybių, 

įskaitant atvejus, kai šis pasirinkimas gali 

vykti skirtingu laiku arba keistis ateityje. 

 EPI tuos techninių reguliavimo standartų 

projektus pateikia Komisijai iki ... [xxx po 

šio reglamento įsigaliojimo datos]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 

reguliavimo standartus pagal Reglamentų 

(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir 
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(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23c straipsnis 

 Rinkodaros pranešimai 

 Rinkodaros pranešimuose, kuriuose 

pateikiama su PEPP susijusi specifinė 

informacija, nepateikiama teiginių, 

prieštaraujančių PEPP pagrindinės 

informacijos dokumente pateiktai 

informacijai arba menkinančių PEPP 

pagrindinės informacijos dokumento 

svarbą. Rinkodaros pranešimuose 

nurodoma, kad PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentas yra parengtas, 

ir pateikiama informacija, kaip ir kur jį 

gauti, įskaitant PEPP teikėjo interneto 

svetainę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 d straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23d straipsnis 

 PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento peržiūra 

 1. PEPP teikėjas reguliariai peržiūri 

PEPP pagrindinės informacijos 

dokumente pateiktą informaciją ir 

patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą 

matyti, kad reikia pakeitimų. Patikslinta 
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redakcija turi būti prieinama nedelsiant. 

 2. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio 

straipsnio taikymą, EPI pasitelkdamos 

Jungtinį komitetą parengia techninių 

reguliavimo standartų projektus, kuriuose 

nurodoma: 

 a) pagrindinės informacijos 

dokumente pateiktos informacijos 

peržiūrėjimo sąlygos;  

 b) sąlygos, kuriomis turi būti 

patikslintas pagrindinės informacijos 

dokumentas;  

 c) konkrečios sąlygos, kuriomis 

pagrindinės informacijos dokumente 

pateikta informacija turi būti peržiūrėta 

arba pagrindinės informacijos 

dokumentas turi būti patikslintas, kai 

PEPP santaupų turėtojams nėra 

teikiamas nuolat;  

 d) aplinkybės, kuriomis PEPP 

santaupų turėtojai turi būti informuojami 

apie patikslintą jų nupirkto PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentą, ir 

priemonės, kuriomis PEPP santaupų 

turėtojai turi būti informuojami.  

 EPI tuos techninių reguliavimo standartų 

projektus pateikia Komisijai iki ... [xxx po 

šio reglamento įsigaliojimo datos]. 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 

reguliavimo standartus pagal Reglamentų 

(ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir 

(ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 e straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23e straipsnis 
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 Civilinė atsakomybė 

 1. PEPP teikėjui nekyla civilinė 

atsakomybė, remiantis vien PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentu, 

įskaitant bet kokį jo vertimą, nebent jis 

yra klaidinantis ar netikslus, arba 

neatitinka atitinkamų teisiškai privalomų 

ikisutartinių ir sutartinių dokumentų 

dalių ar 23 straipsnyje nustatytų 

reikalavimų. 

 2. PEPP santaupų turėtojas, kuris 

įrodo, kad patyrė žalą dėl rėmimosi PEPP 

pagrindinės informacijos dokumentu, 

1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, 

investuodamas į PEPP, kurio atžvilgiu 

buvo parengtas tas PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentas, gali reikalauti, 

kad PEPP teikėjas atlygintų tuos 

nuostolius pagal nacionalinę teisę. 

 3. Elementai, kaip antai „žala“ ar 

„nuostoliai“, kaip nurodyta 2 dalyje, kurie 

nėra apibrėžti, aiškinami ir taikomi 

vadovaujantis taikytina nacionaline teise, 

kaip nustatyta pagal atitinkamas 

tarptautinės privatinės teisės taisykles. 

 4. Šiuo straipsniu nedraudžiama 

pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų 

ieškinių dėl civilinės atsakomybės. 

 5. Sutartinėmis nuostatomis 

neapribojamos pareigos pagal šį straipsnį 

ir jų neatsisakoma. 

Or. en 

 

Pakeitimas 88 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 f straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23f straipsnis 

 Draudimo elementai 

 Kai PEPP pagrindinės informacijos 
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dokumentas yra susijęs su draudimo 

sutartimi, draudimo įmonių pareigos kyla 

tik draudimo sutarties draudėjui, o ne 

draudimo sutarties naudos gavėjui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 g straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23g straipsnis 

 PEPP pagrindinės informacijos 

dokumento pateikimas 

 1. Asmuo, kuris konsultuoja dėl 

PEPP arba parduoda PEPP, PEPP 

santaupų turėtojams pateikia pagrindinės 

informacijos dokumentą pakankamai 

laiko prieš PEPP santaupų turėtojams 

pasirašant bet kurią sutartį ar priimant 

pasiūlymą, susijusį su PEPP. 

 2. PEPP klausimais konsultuojantis 

ar jį parduodantis asmuo gali patenkinti 1 

dalyje nustatytus reikalavimus 

pateikdamas PEPP pagrindinės 

informacijos dokumentą asmeniui, 

turinčiam išankstinį rašytinį įgaliojimą 

priimti investavimo sprendimus PEPP 

santaupų turėtojų vardu sandorių, 

sudaromų pagal rašytinį įgaliojimą, 

atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 h straipsnis (naujas) 



 

PE618.225v01-00 54/91 PR\1146696LT.docx 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23h straipsnis 

 Su platinimu susijusios informacijos 

atskleidimas PEPP santaupų turėtojams 

 1. Likus pakankamai laiko prieš 

sudarant PEPP sutartį, PEPP teikėjai ir 

PEPP platintojai pateikia PEPP santaupų 

turėtojams arba potencialiems PEPP 

santaupų turėtojams bent šią informaciją: 

 a) ar turi tiesiogiai ar netiesiogiai 

akcijų, sudarančių 10 % arba daugiau 

balsavimo teisių arba kapitalo tam tikroje 

PEPP teikėjo įmonėje;  

 b) dėl siūlomų sutarčių arba sutarčių, 

dėl kurių buvo teikiamos konsultacijos, 

ar:  

 i) PEPP teikėjas arba PEPP teikėjo 

patronuojančioji įmonė turi tiesiogiai ar 

netiesiogiai akcijų, sudarančių 10 % arba 

daugiau balsavimo teisių arba kapitalo 

PEPP tarpininko ar platintojo įmonėje;  

 ii) konsultuoja remdamasis sąžininga 

ir konkretaus asmens poreikius 

atitinkančia analize;  

 iii) yra sutartimi įsipareigojęs vykdyti 

platinimo veiklą išimtinai su vienu ar 

daugiau PEPP teikėjų; tokiu atveju jis 

turi nurodyti šių PEPP teikėjų 

pavadinimus; arba  

 iv) nėra sutartimi įsipareigojęs vykdyti 

platinimo veiklos, t. y. bendradarbiauja 

išimtinai su vienu ar daugiau PEPP 

teikėjų ir nekonsultuoja remdamasis 

sąžininga ir konkretaus asmens poreikius 

atitinkančia analize; tokiu atveju jis turi 

pateikti tų PEPP teikėjų, su kuriais jis 

gali bendradarbiauti ir bendradarbiauja, 

pavadinimus;  

 c) dėl sutarties gaunamo atlygio 

pobūdį;  

 d) dėl sutarčių, ar dirba:  

 i) už mokestį, t. y. už atlygį, kurį 
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tiesiogiai moka PEPP santaupų turėtojas;  

 ii) už bet kokios rūšies komisinius, 

t. y. už atlygį, įtrauktą į PEPP platinimo 

išlaidas ir mokesčius;  

 iii) už kitos rūšies atlygį, įskaitant bet 

kokios rūšies pasiūlytą ar suteiktą su 

sutartimi susijusią ekonominę naudą; 

arba  

 iv) už bet kokios rūšies atlygio, 

nustatyto i, ii ir iii punktuose, derinį.  

 2. Kai PEPP santaupų turėtojas 

moka mokestį tiesiogiai, PEPP platintojas 

informuoja PEPP santaupų turėtoją apie 

mokesčio dydį arba, kai tai neįmanoma, 

mokesčio apskaičiavimo metodą.  

 3. Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus 

numatytus mokėjimus, PEPP santaupų 

turėtojas atlieka pagal sutartį po jo 

sudarymo, PEPP platintojas taip pat 

atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį 

apie kiekvieną tokį mokėjimą.  

 4. Valstybės narės užtikrina, kad 

PEPP teikėjas tinkamu laiku iki sutarties 

sudarymo praneštų PEPP santaupų 

turėtojui apie atlygio, kurį jo darbuotojai 

gauna dėl sutarties, pobūdį.  

 5. Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus 

numatytus mokėjimus, PEPP santaupų 

turėtojas atlieka pagal sutartį po jo 

sudarymo, PEPP teikėjas taip pat 

atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį 

apie kiekvieną tokį mokėjimą.  

 6. Likus pakankamai laiko iki 

sutarties sudarymo, PEPP santaupų 

turėtojams arba potencialiems PEPP 

santaupų turėtojams pateikiama tinkama 

informacija, susijusi su PEPP platinimu, 

taip pat su visomis išlaidomis ir susijusiais 

mokesčiais. Ta informacija apima bent 

šiuos duomenis: 

 a) kai teikiama konsultacija, ar 

PEPP tarpininkas ar platintojas PEPP 

santaupų turėtojams teiks periodinį 

PEPP, rekomenduojamos šiems PEPP 

santaupų turėtojams, tinkamumo 
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vertinimą;  

 b) dėl informacijos, kuri turi būti 

atskleidžiama apie visas išlaidas ir 

susijusius mokesčius, informacija, 

susijusi su PEPP platinimu, įskaitant 

konsultacijų išlaidas, kai tinkama, PEPP 

santaupų turėtojui rekomenduojamos 

arba parduodamos PEPP kaina ir kaip 

PEPP santaupų turėtojas gali ją 

sumokėti, taip pat apimanti visus trečiųjų 

šalių mokėjimus pagal 32 straipsnio 1 

dalies e punkto ii papunktį.  

 7. 1 dalyje nurodyta informacija 

teikiama standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis, ir 

suprantama forma taip, kad PEPP 

santaupų turėtojai galėtų tinkamai 

suprasti siūlomo PEPP pobūdį ir riziką ir 

priimti investicinius sprendimus, 

remdamiesi turima informacija. 

 8. Komisija pagal 62 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais nustato: 

 a) sąlygas, kurias informacija turi 

atitikti, kad ji būtų sąžininga, aiški ir 

neklaidinanti, įskaitant kriterijus, kuriais 

grindžiamas 7 dalyje nurodytas 

standartinis formatas; 

 b) išsamią informaciją apie PEPP 

santaupų turėtojams teikiamos 

informacijos, susijusios su PEPP 

teikėjais, tarpininkais ir PEPP 

platintojais, taip pat išlaidomis ir 

mokesčiais, turinį ir formą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 91 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

24 straipsnis Išbraukta. 
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Su platinimu susijusios informacijos 

atskleidimas 

 

1. Likus pakankamai laiko iki su 

PEPP susijusios sutarties sudarymo, šio 

reglamento 19 straipsnio c punkte 

nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai 

pateikia PEPP santaupų turėtojams arba 

potencialiems PEPP santaupų turėtojams 

bent Direktyvos (ES) 2016/97 19 

straipsnyje nurodytą informaciją apie 

PEPP sutartį ir PEPP teikėjus ir 

platintojus ir tos direktyvos 29 straipsnio 1 

dalies pirmos pastraipos a ir c punktuose 

nurodytą informaciją apie draudimo 

sutartis ir draudimo tarpininkus. 

 

2. 1 dalyje nurodyta informacija 

teikiama standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis, ir 

suprantama forma taip, kad PEPP 

santaupų turėtojai galėtų tinkamai 

suprasti siūlomo PEPP pobūdį ir riziką ir 

priimti investicinius sprendimus, 

remdamiesi turima informacija. 

 

3. Komisijai pagal 62 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, siekiant nustatyti 

kriterijus, kuriais bus grindžiamas 2 

dalyje nurodytas standartinis formatas. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 92 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 24a straipsnis 

 Reikalavimų ir poreikių nustatymas ir 

tinkamumo vertinimas 

 1. Prieš sudarant su PEPP susijusią 

sutartį, PEPP teikėjas arba PEPP 

platintojas, remdamasis iš PEPP 

santaupų turėtojo gauta informacija, 
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tiksliai nustato to PEPP santaupų turėtojo 

reikalavimus ir poreikius, susijusius su 

pensija, ir pateikia PEPP santaupų 

turėtojui objektyvią informaciją apie 

PEPP suprantama forma, kad tas PEPP 

santaupų turėtojas galėtų priimti 

sprendimą, turėdamas pakankamai 

informacijos. Bet kuri pasiūlyta sutartis 

atitinka su PEPP santaupų turėtojo 

pensija susijusius reikalavimus ir 

poreikius. 

 2. Kai prieš sudarant bet kurią 

konkrečią sutartį teikiama konsultacija, 

PEPP teikėjas arba PEPP platintojas 

PEPP santaupų turėtojui pateikia 

asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir 

paaiškina, kodėl konkretus PEPP 

geriausiai atitiktų PEPP santaupų 

turėtojo reikalavimus ir poreikius. 

 3. Jeigu PEPP teikėjas arba PEPP 

platintojas informuoja PEPP santaupų 

turėtoją, kad jis konsultuoja 

nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją 

atlikęs pakankamai išsamią rinkoje 

siūlomų asmeninės pensijos produktų 

analizę, kad galėtų vadovaudamasis 

profesionaliais kriterijais PEPP santaupų 

turėtojui asmeniškai rekomenduoti 

sudaryti jo poreikius tinkamai 

atitinkančią PEPP sutartį ir nurodyti 

veiksnius, kurie gali kelti riziką PEPP 

santaupų turėtojui. 

 4. Teikdamas konsultacijas bet 

kuriuo sutarties etapu, PEPP teikėjas 

gauna reikiamą informaciją apie PEPP 

santaupų turėtojo žinias ir patirtį PEPP 

susijusioje investicijų srityje, šio asmens 

finansinę padėtį, įskaitant jo gebėjimą 

padengti nuostolius ir jo investavimo 

tikslus, įskaitant jam priimtinos rizikos 

lygį, kad PEPP teikėjas, tarpininkas ar 

platintojas galėtų rekomenduoti PEPP 

santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP 

santaupų turėtojui tokį PEPP, kuris jam 

yra tinkamas ir, visų pirma, atitinka jam 

priimtinos rizikos lygį ir gebėjimą 

padengti nuostolius. 
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 5. PEPP teikėjai ir PEPP platintojai 

užtikrina ir kompetentingoms 

institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai 

asmenys, teikiantys konsultacijas dėl 

PEPP, turi reikiamų žinių ir 

kompetencijos savo pareigoms pagal šį 

reglamentą vykdyti. Valstybės narės 

paskelbia kriterijus, kuriais remiantis 

vertinamos tokios žinios ir kompetencija. 

 6. EIOPA iki ... [xxx po šio 

reglamento įsigaliojimo datos] pateikia 

gaires, kuriose nurodomi žinių ir 

kompetencijos, kurių reikalaujama 5 

dalyje, vertinimo kriterijai. Tos gairės 

priimamos pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1094/2010 16 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 93 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šio 

reglamento 19 straipsnio c punkte 

nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, 

remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo 

gauta informacija, tiksliai nustato to PEPP 

santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, 

susijusius su pensija, ir pateikia PEPP 

santaupų turėtojui objektyvią informaciją 

apie PEPP suprantama forma, kad tas 

PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti 

sprendimą, turėdamas pakankamai 

informacijos. 

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, 

PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis 

iš PEPP santaupų turėtojo gauta 

informacija, tiksliai nustato to PEPP 

santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, 

susijusius su pensija, ir pateikia PEPP 

santaupų turėtojui objektyvią informaciją 

apie PEPP suprantama forma, kad tas 

PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti 

sprendimą, turėdamas pakankamai 

informacijos. Bet kuri pasiūlyta sutartis 

atitinka su PEPP santaupų turėtojo 

pensija susijusius reikalavimus ir 

poreikius. 

Or. en 
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Pakeitimas 94 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bet kuri pasiūlyta sutartis atitinka PEPP 

santaupų turėtojo pensijos reikalavimus ir 

poreikius. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 95 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai prieš sudarant bet kurią 

konkrečią sutartį teikiama konsultacija, šio 

reglamento 19 straipsnio c punkte 

nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas 

PEPP santaupų turėtojui pateikia 

asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir 

paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai 

atitiktų PEPP santaupų turėtojo 

reikalavimus ir poreikius. 

2. Kai prieš sudarant bet kurią 

konkrečią sutartį teikiama konsultacija, 

PEPP teikėjas arba platintojas PEPP 

santaupų turėtojui pateikia asmeniškai 

pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, 

kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų 

PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir 

poreikius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 96 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Konsultuodamas dėl PEPP, šio 

reglamento 19 straipsnio c punkte 

nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas 

laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, 

kuriais remiantis įgyvendinamos 

Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 

dalyje nustatytos taisyklės, ir bet kokių 

3. Jeigu PEPP teikėjas arba PEPP 

platintojas informuoja PEPP santaupų 

turėtoją, kad jis konsultuoja 

nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją 

atlikęs pakankamai išsamią rinkoje 

siūlomų asmeninės pensijos produktų 

analizę, kad galėtų vadovaudamasis 
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pagal tos direktyvos 25 straipsnio 8 dalį 

priimtų tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės 

aktų, susijusių su tomis taisyklėmis. 

profesionaliais kriterijais PEPP santaupų 

turėtojui asmeniškai rekomenduoti 

sudaryti jo poreikius tinkamai 

atitinkančią PEPP sutartį ir nurodyti 

veiksnius, kurie gali kelti riziką PEPP 

santaupų turėtojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 97 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jeigu šio reglamento 19 straipsnio 

c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba 

platintojas informuoja PEPP santaupų 

turėtoją, kad jis konsultuoja 

nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją 

atlikęs pakankamai išsamią rinkoje 

siūlomų asmeninės pensijos produktų 

analizę, kad galėtų vadovaudamasis 

profesionaliais kriterijais PEPP santaupų 

turėtojui asmeniškai rekomenduoti 

sudaryti jo poreikius tinkamai 

atitinkančią PEPP sutartį. Toks 

konsultavimas neturi apsiriboti su PEPP 

susijusiomis sutartimis, kurias teikia pats 

PEPP teikėjas arba platintojas, subjektai, 

palaikantys glaudžius ryšius su PEPP 

teikėju arba platintoju, arba kiti subjektai, 

su kuriais PEPP teikėjas arba platintojas 

palaiko glaudžius teisinius arba 

ekonominius ryšius, įskaitant sutartinius 

ryšius, taip, kad tai galėtų kelti riziką, jog 

teikiama konsultacija nebebus 

nepriklausoma. 

4. Teikdamas konsultacijas bet 

kuriuo sutarties etapu, PEPP teikėjas 

gauna reikiamą informaciją apie PEPP 

santaupų turėtojo žinias ir patirtį PEPP 

susijusioje investicijų srityje, šio asmens 

finansinę padėtį, įskaitant jo gebėjimą 

padengti nuostolius ir jo investavimo 

tikslus, įskaitant jam priimtinos rizikos 

lygį, kad PEPP teikėjas, tarpininkas ar 

platintojas galėtų rekomenduoti PEPP 

santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP 

santaupų turėtojui tokį PEPP, kuris jam 

yra tinkamas ir, visų pirma, atitinka jam 

priimtinos rizikos lygį ir gebėjimą 

padengti nuostolius. 

Or. en 
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Pakeitimas 98 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šio reglamento 19 straipsnio c 

punkte nurodyti PEPP teikėjai arba 

platintojai užtikrina ir kompetentingoms 

institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai 

asmenys, teikiantys konsultacijas dėl 

PEPP, turi reikiamų žinių ir kompetencijos 

savo pareigoms pagal šį skyrių vykdyti. 

Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais 

remiantis vertinamos tokios žinios ir 

kompetencija. 

5. PEPP teikėjai arba platintojai 

užtikrina ir kompetentingoms institucijoms 

paprašius įrodo, kad fiziniai asmenys, 

teikiantys konsultacijas dėl PEPP, turi 

reikiamų žinių ir kompetencijos savo 

pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti. 

Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais 

remiantis vertinamos tokios žinios ir 

kompetencija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. EIOPA iki ... [xxx po šio 

reglamento įsigaliojimo datos] pateikia 

gaires, kuriose nurodomi žinių ir 

kompetencijos, kurių reikalaujama 5 

dalyje, vertinimo kriterijai. Tos gairės 

priimamos pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1094/2010 16 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 100 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[...] Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. PEPP išmokų ataskaitoje 

pateikiama tiksli atnaujinta informacija, 

prieinama kiekvienam PEPP santaupų 

turėtojui nemokamai bent kartą per metus 

elektroninėmis priemonėmis, įskaitant 

patvariąsias laikmenas, arba interneto 

svetainėje, arba išduodama popierinė 

kopija. Popierinė kopija pateikiama PEPP 

santaupų turėtojams jų prašymu 

papildomai prie elektroninėmis 

priemonėmis pateikiamos informacijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 102 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP išmokų ataskaitoje PEPP 

santaupų turėtojams nurodoma bent ši 

pagrindinė informacija: 

1. PEPP išmokų ataskaitoje PEPP 

santaupų turėtojams nurodoma bent ši 

pagrindinė informacija, kuri pateikiama 

kartą per metus: 

Or. en 

 

Pakeitimas 103 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) PEPP santaupų turėtojo asmens 

duomenys, PEPP santaupų turėtojo vardas 

ir pavardė, informacija apie pensijų išmokų 

prognozes, informacija apie sukauptas 

teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, 

PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios 

trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir 

informacija apie PEPP sistemos 

finansavimo lygį, kurių atžvilgiu taikomi 

Direktyvos 2016/2341/ES 39 straipsnio 1 

dalies a, b, d, e, f ir h punktai, jeigu šiame 

reglamente ,,narys“ reiškia PEPP 

santaupų turėtoją, ,,PPĮ“ reiškia PEPP 

teikėją, ,,pensijų sistema“ reiškia PEPP 

sistemą, o ,,finansuojantysis subjektas“ 

reiškia bet kurią trečiąją šalį; 

a) PEPP santaupų turėtojo asmens 

duomenys, PEPP santaupų turėtojo vardas 

ir pavardė, informacija apie pensijų išmokų 

prognozes, informacija apie sukauptas 

teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, 

PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios 

trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir 

informacija apie PEPP sistemos 

finansavimo lygį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 104 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valstybė narė, kurioje PEPP 

teikėjas turi leidimą arba yra 

įregistruotas, ir kompetentingos 

institucijos pavadinimas; 

b) atitinkamai aiškiai nurodomas 

PEPP santaupų turėtojo įstatymais 

nustatytas pensinis amžius, pensijų 

sistemoje nurodytas arba PEPP teikėjo 

apskaičiuotas pensinis amžius arba PEPP 

santaupų turėtojo nustatytas pensinis 

amžius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies c punktas 



 

PR\1146696LT.docx 65/91 PE618.225v01-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) jei taikytina, informacija apie 

visiškas arba dalines garantijas pagal 

PEPP sistemą ir, jei aktualu, garantijos ir 

mechanizmų, kurie apsaugo sukauptas 

individualias teises, pobūdis; 

c) PEPP teikėjo pavadinimas ir jo 

kontaktinis adresas bei PEPP santaupų 

teikėjo PEPP sistemos identifikavimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 106 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) informacija apie visos PEPP 

sistemos arba, jei taikoma, PEPP 

santaupų turėtojo investavimo galimybės 

ankstesnės veiklos rezultatus, pateikiama 

diagramoje, kurioje parodomi bet kurių 

metų, kurių duomenys turimi, bet ne 

daugiau kaip paskutinių dešimties metų 

veiklos rezultatai; 

d) informacija apie pensijos išmokų 

prognozes, atsižvelgiant į b punkte 

nurodytą pensinį amžių, ir atsakomybės 

ribojimo pareiškimas, kuriame 

paaiškinama, kad tos prognozės gali 

skirtis nuo gaunamų išmokų galutinės 

vertės. Jeigu pensijų išmokų prognozės 

grindžiamos ekonominiais scenarijais, ta 

informacija taip pat apima geriausią 

numatomą scenarijų ir nepalankų 

scenarijų, atsižvelgiant į konkrečios PEPP 

sistemos pobūdį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 107 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) PEPP teikėjo per ne mažiau kaip 

12 paskutinių mėnesių išskaičiuotų 

išlaidų suskirstymas, nurodant 

administravimo išlaidas, turto saugojimo 

išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias 

e) informacija apie sukauptas pensijų 

sumas ar sukauptą pensijų kapitalą, 

atsižvelgiant į konkrečios PEPP sistemos 

pobūdį; 
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išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų 

poveikio galutinėms išmokoms įvertinimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 108 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) informacija apie įmokas, kurias 

bet kuri trečioji šalis ir PEPP santaupų 

turėtojas įmokėjo į PEPP sistemą per 

paskutinius mažiausiai dvylika mėnesių, 

atsižvelgiant į PEPP sistemos specifinį 

pobūdį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb) informacija apie visos PEPP 

sistemos arba, jei taikoma, PEPP 

santaupų turėtojo investavimo galimybės 

ankstesnės veiklos rezultatus, pateikiama 

diagramoje, kurioje parodomi bet kurių 

metų, kurių duomenys turimi, veiklos 

rezultatai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 110 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ec) PEPP teikėjo per ne mažiau kaip 

12 paskutinių mėnesių išskaičiuotų 

išlaidų suskirstymas, nurodant 

administravimo išlaidas, turto saugojimo 

išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias 

išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų 

poveikio galutinėms išmokoms įvertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 111 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ed) informacija apie viso PEPP 

sistemos finansavimo lygį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 112 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija pagal 62 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 

1 dalies a punkte nurodytų pensijų 

išmokų prognozių prielaidų nustatymo 

taisyklės. PEPP teikėjai taiko tas taisykles, 

kad nustatytų, kai taikoma, metinį 

nominaliosios investicijų grąžos procentą, 

metinį infliacijos procentą ir būsimo 

darbo užmokesčio tendenciją. 

2. Pensijų išmokų ataskaitoje 

nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos 

informacijos, įskaitant išsamesnę praktinę 

informaciją apie PEPP santaupų turėtojo 

pasirinkimo galimybes, suteikiamas pagal 

PEPP sistemą. 

 

Or. en 
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Pakeitimas 113 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pagal 55 straipsnį valstybės narės 

keičiasi geriausia patirtimi, susijusia su 

PEPP išmokų ataskaitos forma ir turiniu. 

3. Komisija, pasikonsultavusi su 

Europos Centriniu Banku, EIOPA ir 

nacionalinėmis priežiūros institucijomis, 
pagal 62 straipsnį priima deleguotąjį aktą, 

kuriuo nustatomos 1 dalies a punkte 

nurodytų pensijų išmokų prognozių 

prielaidų nustatymo, eb punkte nurodytų 

ankstesnių veiklos rezultatų pateikimo ir 

ec punkte nurodytų išlaidų pateikimo 

taisyklės. PEPP teikėjai taiko tas taisykles, 

kad nustatytų, kai taikoma, metinį 

nominaliosios investicijų grąžos procentą, 

metinį infliacijos procentą ir būsimo 

darbo užmokesčio tendenciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 114 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) Direktyvos (ES) 2016/2341/ES 40 

straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą 
papildomą praktinę informaciją; 

a) papildomą praktinę informaciją 

apie PEPP santaupų turėtojų pasirinkimo 

galimybes, suteikiamas pagal PEPP; 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. PEPP sistemų, kurių PEPP 

santaupų turėtojai prisiima investavimo 



 

PR\1146696LT.docx 69/91 PE618.225v01-00 

 LT 

riziką ir pagal kurias PEPP santaupų 

turėtojui investavimo galimybė 

priskiriama pagal specialią PEPP 

sistemoje nurodytą taisyklę, atveju PEPP 

išmokų ataskaitoje nurodoma, kur galima 

gauti papildomos informacijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Informacija turi būti lengvai 

prieinama elektroninėmis priemonėmis ir 

nemokamai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 117 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. PEPP santaupų turėtojo arba 

PEPP gavėjo ar jų atstovų prašymu PEPP 

teikėjas teikia šią papildomą informaciją: 

 a) 29 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytas metines finansines ataskaitas ir 

metinius pranešimus arba, jeigu PEPP 

teikėjas yra atsakingas už daugiau kaip 

vieną PEPP sistemą, finansines ataskaitas 

ir pranešimus, susijusius su konkrečia jų 

PEPP sistema; 

 b) investavimo politikos principų 

deklaraciją, nurodytą 29 straipsnio 1 

dalies c punkte; 

 c) bet kokią papildomą informaciją 

apie prielaidas, naudotas 1 straipsnio d 
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punkte nurodytoms prognozėms parengti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 3 dalies -1 pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Informacija turi būti lengvai prieinama 

elektroninėmis priemonėmis ir 

nemokamai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 119 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EIOPA, pasikonsultavusi su 

nacionalinėmis institucijomis ir atlikusi 

vartotojų tyrimus, parengia techninių 

įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 

patikslinami 28 straipsnyje ir šiame 

straipsnyje nurodytos informacijos 

pateikimo duomenys. 

EIOPA, pasikonsultavusi su 

nacionalinėmis institucijomis ir vartotojų 

organizacijomis, parengia techninių 

įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 

patikslinami 28 straipsnyje ir šiame 

straipsnyje nurodytos informacijos 

pateikimo duomenys. 

Or. en 

 

Pakeitimas 120 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus pateikia Komisijai iki... 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus pateikia Komisijai iki... 
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[per 9 mėnesius nuo šio reglamento 

įsigaliojimo]. 

[per 6 mėnesius nuo šio reglamento 

įsigaliojimo]. Komisijai suteikiami 

įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje 

nurodytus techninius įgyvendinimo 

standartus pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1093/2010 15 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 121 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP santaupų turėtojai gauna 

informaciją priešpensiniu etapu, kaip 

nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 

straipsnyje. 

1. PEPP santaupų turėtojai gauna 

informaciją priešpensiniu etapu, kaip 

nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 

straipsnyje. Konsultacija vienus metus iki 

išėjimo į pensiją etapo yra privaloma. 

Or. en 

 

Pakeitimas 122 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

31 straipsnis Išbraukta. 

PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų 

prašymu teiktina papildoma informacija 

 

PEPP santaupų turėtojo arba PEPP 

gavėjo ar jų atstovų prašymu PEPP 

teikėjas teikia šią papildomą informaciją: 

 

a) 29 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytas metines finansines ataskaitas ir 

metinius pranešimus arba, jeigu PEPP 

teikėjas yra atsakingas už daugiau kaip 

vieną PEPP sistemą, finansines ataskaitas 

ir pranešimus, susijusius su konkrečia jų 

PEPP sistema; 
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b) investavimo politikos principų 

deklaraciją, nurodytą 29 straipsnio 1 

dalies c punkte; 

 

c) bet kokią papildomą informaciją 

apie prielaidas, naudotas 28 straipsnio 1 

dalies a punkte nurodytoms prognozėms 

parengti. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 123 

Pasiūlymas dėl reglamento 

V skyriaus II skirsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

PEPP SANTAUPŲ TURĖTOJAMS 

TAIKOMOS INVESTAVIMO 

TAISYKLĖS 

PEPP SANTAUPŲ TURĖTOJAMS 

TAIKOMOS INVESTAVIMO 

GALIMYBĖS 

Or. en 

 

Pakeitimas 124 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP teikėjai PEPP santaupų 

turėtojams pasiūlo iki penkių investavimo 

galimybių. 

1. PEPP teikėjai ir PEPP platintojai 

bet kokiu atveju pasiūlo pagrindinį PEPP 

ir gali pasiūlyti alternatyvių investavimo 

galimybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 2 dalis 



 

PR\1146696LT.docx 73/91 PE618.225v01-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tarp investavimo galimybių yra 

numatytoji investavimo galimybė ir gali 

būti alternatyvaus investavimo galimybių. 

2. PEPP teikėjai visas investavimo 

galimybes parengia remdamiesi 

patikrintais rizikos mažinimo metodais, 

kuriais užtikrinama pakankama PEPP 

santaupų turėtojų apsauga. 

Or. en 

 

Pakeitimas 126 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. PEPP teikėjai visas investavimo 

galimybes parengia remdamiesi 

patikrintais rizikos mažinimo metodais, 

kuriais užtikrinama pakankama PEPP 

santaupų turėtojų apsauga. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP santaupų turėtojas gali 

pasirinkti kitą investavimo galimybę kas 

penkerius PEPP kaupimo metus. 

1. Investavimo galimybės keitimo 

sąlygos nurodomos PEPP sutartyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Pasiūlymas dėl reglamento 

36 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. PEPP santaupų turėtojui 

investavimo galimybės keitimas yra 

nemokamas. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 129 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Numatytoji investavimo galimybė Pagrindinis PEPP 

Or. en 

 

Pakeitimas 130 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Numatytoji investavimo galimybė 

užtikrina PEPP santaupų turėtojo kapitalo 

apsaugą pagal rizikos mažinimo metodus, 

kuriais užtikrinama saugaus investavimo 

strategija. 

1. Pagrindinis PEPP turi būti 

paprastas ir saugus produktas, kurį būtų 

galima lengvai įsigyti kiekvienoje 

valstybėje narėje, taip pat naudojantis 

skaitmeniniais kanalais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 131 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Pagrindiniam PEPP taikomas 

rizikos mažinimo metodas turi atitikti 
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tikslą išsaugoti investuotą kapitalą.  

Or. en 

 

Pakeitimas 132 

Pasiūlymas dėl reglamento 

37 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Kapitalo apsauga sudaro sąlygas 

PEPP santaupų turėtojui atgauti 

investuotą kapitalą, įskaitant mokesčius, 

išlaidas ir infliaciją. 

Or. en 

 

Pakeitimas 133 

Pasiūlymas dėl reglamento 

38 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Jei PEPP teikėjai siūlo 

alternatyvias investavimo galimybes, bent 

viena iš jų turi būti PEPP santaupų 

turėtojams skirta ekonomiškai efektyvi 

investavimo galimybė. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 62 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, 

kuriame nurodomi: 

Naudojant rizikos mažinimo metodus 

užtikrinama, kad investavimo strategija 

PEPP būtų parengta taip, kad būtų 
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sukurtos stabilios ir tinkamos 

individualios būsimų pensijų pajamos iš 

PEPP ir būtų užtikrintas teisingas elgesys 

su visomis PEPP santaupų turėtojų 

kartomis. Taikytini rizikos mažinimo 

metodai apima ba arba bb punktų 

nuostatas arba jų derinį ir gali būti 

papildytos bc punkte išdėstytomis 

nuostatomis: 

Or. en 

 

Pakeitimas 135 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) rizikos mažinimo metodas, kuriuo 

užtikrinama kapitalo apsauga pasirinkus 

numatytąją investavimo galimybę; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) rizikos mažinimo metodai, taikytini 

alternatyvioms investavimo galimybėms. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) nuostatos, skirtos laipsniškai 

pritaikyti investicijų paskirstymą, siekiant 

sušvelninti investicijų finansinę riziką 

kartoms pagal likusią trukmę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 138 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) nuostatos, kuriomis nustatomi 

rezervai iš įmokų arba investicijų grąžos, 

kurie sąžiningai ir skaidriai paskirstomi 

PEPP santaupų turėtojams, siekiant 

sumažinti investicijų nuostolius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) nuostatos, kaip naudoti tinkamas 

finansines garantijas, apsaugančias nuo 

investicijų nuostolių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 140 

Pasiūlymas dėl reglamento 

39 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Siekdama nustatyti veiksmingų rizikos 

mažinimo metodų kriterijus, kuriuos 

galima nuosekliai taikyti, EIOPA 

parengia techninių reguliavimo standartų 

projektus, kuriuose išsamiai išdėstomos 

rizikos mažinimo metodų nuostatos. 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus pateikia Komisijai 

iki... [xxx po šio reglamento įsigaliojimo 

datos]. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

priimti pirmoje pastraipoje nurodytus 

techninius įgyvendinimo standartus pagal 

Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 

straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 141 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal 3 straipsnio b punktą, jei su 

kaupiamuoju laikotarpiu susijusios PEPP 

sąlygos šiame reglamente nenustatytos, 

jas nustato valstybės narės. 

1. Išskyrus atvejus, kai šiame 

reglamente nurodyta kitaip, su 

kaupiamuoju laikotarpiu susijusias PEPP 

sąlygas nustato valstybės narės, ir jos turi 

būti ne mažiau palankios nei taikomos 

nacionalinės taisyklės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 142 

Pasiūlymas dėl reglamento 

40 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tokios sąlygos, visų pirma, gali 

apimti konkrečias amžiaus ribas 

Išbraukta. 
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prasidedant kaupiamajam laikotarpiui, 

trumpiausią kaupiamąjį laikotarpį, 

didžiausią ir mažiausią įmokų sumą ir jų 

tęstinumą, taip pat išpirkimo iki pensinio 

amžiaus pradžios (ypatingų sunkumų 

atveju) sąlygas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 143 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VI SKYRIUS Išbraukta. 

INVESTUOTOJŲ APSAUGA  

 (VI skyrius išbraukiamas kaip poskyris, ir 

visos jo nuostatos perkeliamos į V skyrių 

„KAUPIAMASIS LAIKOTARPIS“). 

Or. en 

 

Pakeitimas 144 

Pasiūlymas dėl reglamento 

42 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su 

galimybe, kuria užtikrinama biometrinės 

rizikos draudiminė apsauga. Šiame 

reglamente biometrinė rizika – su 

ilgaamžiškumu, negalia ir mirtimi susijusi 

rizika. 

Nepažeidžiant 5 straipsnio, PEPP teikėjai 

gali siūlyti PEPP su papildoma galimybe, 

kuria užtikrinama biometrinės rizikos 

draudiminė apsauga. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 80/91 PR\1146696LT.docx 

LT 

Pakeitimas 145 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 6 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Pagrindinės buveinės ar vienos 

teikėjo ar platintojo buveinės 

kompetentinga institucija yra 

kompetentinga veikti kaip pagrindinė 

kompetentinga institucija 

tarpvalstybiniam PEPP teikimui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 146 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Daugiau nei vienos valstybės narės 

atveju skundo pateikėjas gali nuspręsti 

pateikti skundą per savo valstybės narės 

kompetentingą instituciją, neatsižvelgiant 

į tai, kur buvo padarytas pažeidimas. Šiuo 

tikslu ir neatsižvelgiant į 6a dalį, 

kiekviena kompetentinga institucija turi 

kompetenciją nagrinėti jai pateiktą 

skundą arba galimą šio reglamento 

pažeidimą, jeigu dalykas yra susijęs su 

buveine jos valstybėje narėje arba daro 

didelį poveikį PEPP santaupų turėtojams 

jos valstybėje narėje. Tokiais atvejais 

kompetentinga institucija nedelsdama 

apie tai praneša pagrindinei 

kompetentingai institucijai. 

Or. en 
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Pakeitimas 147 

Pasiūlymas dėl reglamento 

43 straipsnio 6 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6c. Jei atitinkamos kompetentingos 

institucijos nesusitaria, taikoma 56 

straipsnyje numatyta ginčų sprendimo 

procedūra. 

Or. en 

 

Pakeitimas 148 

Pasiūlymas dėl reglamento 

44 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

44 straipsnis Išbraukta. 

Neteisminis teisių gynimas  

1. Atitinkamais atvejais pasitelkus 

egzistuojančias kompetentingas įstaigas 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2013/11/ES49 nustatoma 

tinkama, nepriklausoma, nešališka, 

skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP 

klientų ir PEPP teikėjų arba platintojų 

ginčų, susijusių su teisėmis ir pareigomis 

pagal šį reglamentą, sprendimo tvarka. 

Tokia alternatyvaus ginčų sprendimo 

tvarka galioja ir atitinkamos AGS įstaigos 

kompetencija faktiška taikoma PEPP 

teikėjams arba platintojams, kurių 

atžvilgiu pradėtas nagrinėjimas. 

 

2. 1 dalyje nurodytos įstaigos 

veiksmingai bendradarbiauja spręsdamos 

tarpvalstybinius ginčus dėl teisių ir 

pareigų pagal šį reglamentą. 

 

__________________  

49 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų 
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ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 

Direktyva 2009/22/EB, OL L 165, 

2013 6 18, p. 63. 

Or. en 

 

Pakeitimas 149 

Pasiūlymas dėl reglamento 

45 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. PEPP santaupų turėtojas gali keisti 

PEPP teikėjus ne dažniau kaip kartą per 

penkerius metus po PEPP sutarties 

sudarymo. 

2. PEPP santaupų turėtojas gali 

perkelti sąskaitą išėjimo į pensiją 

momentu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. PEPP santaupų turėtojo prašymu 

sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimą 

inicijuoja gaunantysis PEPP teikėjas. 

Sąskaitos perkėlimo paslauga atitinka 

bent 2–5 dalis. 

1. PEPP santaupų turėtojo prašymu 

sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimą 

inicijuoja gaunantysis PEPP teikėjas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Per dvi darbo dienas nuo 2 dalyje 

nurodyto leidimo gavimo gaunantysis 

PEPP teikėjas paprašo perduodančiojo 

PEPP teikėjo atlikti šias užduotis, jei jos 

numatytos PEPP santaupų turėtojo leidime: 

3. Per penkias darbo dienas nuo 2 

dalyje nurodyto leidimo gavimo 

gaunantysis PEPP teikėjas paprašo 

perduodančiojo PEPP teikėjo atlikti šias 

užduotis, jei jos numatytos PEPP santaupų 

turėtojo leidime: 

Or. en 

 

Pakeitimas 152 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Bendra mokesčių ir rinkliavų, 

kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko 

PEPP santaupų turėtojui už PEPP 

sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, 

suma neviršija 1,5 % teigiamo likučio, 

perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo 

įmonę, sumos. 

3. Bendra mokesčių ir rinkliavų, 

kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko 

PEPP santaupų turėtojui už PEPP 

sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, 

suma neviršija 0,5 % teigiamo likučio, 

perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo 

įmonę, sumos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 153 

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Perduodančiojo arba gaunančiojo 

PEPP teikėjo už bet kokią pagal 46 

straipsnį suteiktą paslaugą, išskyrus už šio 

straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas 

paslaugas, taikomi mokesčiai ir rinkliavos 

(jei jų yra) PEPP santaupų turėtojui yra 

pagrįsti ir atitinka faktines to PEPP 

teikėjo išlaidas. 

4. Gaunantysis teikėjas gali taikyti tik 

mokestį už faktines sąskaitos perkėlimo 

paslaugos išlaidas. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 154 

Pasiūlymas dėl reglamento 

49 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Valstybės narės užtikrina, kad 

būtų nustatyti tarpvalstybinių skundų ir 

žalos atlyginimo mechanizmai, 

suteikiantys galimybę individualiai ir 

kolektyviai kompensuoti žalos atlyginimą 

kitose valstybėse. 

Or. en 

 

Pakeitimas 155 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VII skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VII SKYRIUS VIIIB SKYRIUS 

PEPP TEIKĖJŲ KEITIMAS PEPP TEIKĖJŲ KEITIMAS 

 (VII skyrius su visomis nuostatomis turi 

būti perkeltas prieš IX skyrių). 

Or. en 

 

Pakeitimas 156 

Pasiūlymas dėl reglamento 

VIII skyriaus antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

VIII SKYRIUS VIA SKYRIUS 

IŠMOKĖJIMO LAIKOTARPIS IŠMOKĖJIMO LAIKOTARPIS 

 (VIII skyrius su visomis nuostatomis turi 
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būti perkeltas po V ir VI skyrių). 

Or. en 

 

Pakeitimas 157 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal 3 straipsnį, jei su 

išmokėjimo laikotarpiu susijusios PEPP 

sąlygos šiame reglamente nenustatytos, 

jas nustato valstybės narės. 

1. Išskyrus atvejus, kai šiame 

reglamente nurodyta kitaip, su 

kaupiamuoju laikotarpiu susijusias PEPP 

sąlygas nustato valstybės narės, ir jos turi 

būti ne mažiau palankios nei taikomos 

nacionalinės taisyklės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Pasiūlymas dėl reglamento 

51 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tokios sąlygos gali apimti, visų 

pirma, pensinio amžiaus nustatymą, 

privalomą pensinio amžiaus pradžios ir 

išmokėjimo laikotarpio pradžios 

susiejimą, trumpiausią dalyvavimo PEPP 

sistemoje laikotarpį, ilgiausią laikotarpį 

iki pensinio amžiaus pradžios norint 

pradėti dalyvauti PEPP sistemoje ir 

išpirkimo sąlygas ypatingų sunkumų 

atveju. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 159 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. PEPP santaupų turėtojai 

išmokėjimo laikotarpio išmokų formą 

pasirenka sudarydami PEPP sutartį ir 

paskui kaupiamuoju laikotarpiu prireikus 

savo pasirinkimą gali keisti kas penkerius 

metus. 

2. Pasirinkus pagrindinį PEPP 

privaloma išmokėti mažiausiai 35 proc. 

anuiteto forma. 

Or. en 

 

Pakeitimas 160 

Pasiūlymas dėl reglamento 

52 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. PEPP santaupų turėtojai 

pasirenka išmokėjimo laikotarpio išmokų 

formą sudarydami PEPP sutartį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 161 

Pasiūlymas dėl reglamento 

53 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. EIOPA stebi Sąjungos teritorijoje 

įsteigtas arba platinamas pensijų sistemas, 

siekdama patikrinti, ar jos neįvardinamos 

arba nesiūlomos su nuoroda „PEPP“, jei 

joms pagal šį reglamentą nesuteiktas 

leidimas ir jos jo neatitinka. 

2. EIOPA patikrina, ar nuoroda 

„PEPP“ nėra naudojama kitaip nei pagal šį 

reglamentą suteiktas leidimas ir ar jį 

atitinka. 

Or. en 
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Pakeitimas 162 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kompetentingų institucijų ir EIOPA 
bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimas ir nuoseklumas 

Or. en 

 

Pakeitimas 163 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. EIOPA ir PEPP teikėjo 

kompetentinga institucija bendradarbiauja 

ir keičiasi informacija, siekdamos vykdyti 

savo pareigas pagal šį reglamentą. 

1. Kiekviena kompetentinga 

institucija prisideda prie nuoseklaus šio 

reglamento taikymo visoje Sąjungoje. 

Siekdamos šio tikslo, kompetentingos 

institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir 

su Komisija. 

Or. en 

 

Pakeitimas 164 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio 

laikymąsi, EIOPA parengia techninių 

įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 

nurodo bendradarbiavimo ir keitimosi 

informacija mechanizmo duomenis, taip 

pat reikalavimus teikti nurodytą 

informaciją standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis. 

Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio 

laikymąsi, EIOPA parengia techninių 

įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose 

nurodo nuoseklumo, bendradarbiavimo ir 

keitimosi informacija mechanizmo 

duomenis, taip pat reikalavimus teikti 

nurodytą informaciją standartiniu formatu, 

padedančiu palyginti duomenis. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 165 

Pasiūlymas dėl reglamento 

55 straipsnio 5 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus pateikia Komisijai iki... 

[per 9 mėnesius nuo šio reglamento 

įsigaliojimo]. 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo 

standartų projektus pateikia Komisijai iki... 

[per 6 mėnesius nuo šio reglamento 

įsigaliojimo]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 166 

Pasiūlymas dėl reglamento 

57 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) PEPP teikėjas pažeidė 7 straipsnio 

3 dalį, nesuteikė perkeliamumo paslaugos, 

pažeisdamas 13 straipsnį, arba 

informacijos apie tą paslaugą, kurią 

privalėjo pateikti pagal 17 straipsnį, arba 

neįvykdė IV ir V skyriuose, 43 straipsnyje 

ir VII skyriuje nurodytų reikalavimų ir 

pareigų; 

c) PEPP teikėjas pažeidė 7 straipsnio 

3 dalį arba neįvykdė IV ir V skyriuose, 43 

straipsnyje ir VII skyriuje nurodytų 

reikalavimų ir pareigų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 167 

Pasiūlymas dėl reglamento 

61 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tvarkydami asmens duomenis pagal šį 

reglamentą, PEPP teikėjai ir 

kompetentingos institucijos šiame 

Tvarkydami asmens duomenis pagal šį 

reglamentą, PEPP teikėjai ir 

kompetentingos institucijos šiame 
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reglamente numatytas užduotis atlieka 

pagal Reglamentą (ES) 2016/679. 

Tvarkydama asmens duomenis pagal šį 

reglamentą, EIOPA laikosi Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001. 

reglamente numatytas užduotis atlieka 

pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir 

Reglamentą dėl teisės į privatų gyvenimą 

ir asmens duomenų apsaugos 

elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo 

panaikinama Direktyva 2002/58/EB 

(Reglamentas dėl privatumo ir 

elektroninių ryšių). Tvarkydama asmens 

duomenis pagal šį reglamentą, EIOPA 

laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001. 

Or. en 

 

Pakeitimas 168 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei vertinant būtų nustatyta esminių šio 

reglamento veikimo problemų, Komisija 

ataskaitoje turėtų nurodyti, kaip ketina tas 

nustatytas problemas spręsti, kartu 

pateikdama galimos peržiūros etapus ir 

tvarkaraštį. 

Ataskaitoje nurodomi visi klausimai, 

susiję su reglamento veikimu, visų pirma: 

Or. en 

 

Pakeitimas 169 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) perkeliamumas; 

Or. en 
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Pakeitimas 170 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) subsąskaitų ir partnerysčių 

kūrimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 c) sąskaitų perkėlimo mechanizmas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 172 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 d) pagrindinio PEPP įsisavinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 173 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 e) skundų nagrinėjimo procedūra; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 174 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio antros pastraipos f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 f) taikymas visoje Sąjungoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 175 

Pasiūlymas dėl reglamento 

63 straipsnio 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Komisija įsteigia grupę su atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais, kuri nuolat 

stebėtų PEPP kūrimą ir įgyvendinimą. Šią 

grupę sudaro bent EIOPA, nacionalinės 

priežiūros institucijos, pramonės ir 

vartotojų atstovai bei nepriklausomi 

ekspertai. 

 Grupės sekretoriatas yra EIOPA. 

Or. en 

 

 

 


