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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0343), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0219/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 

20171, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0000/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) Pensiile pentru limită de vârstă 

constituie o parte esențială a venitului 

unui pensionar și, pentru multe persoane, 

furnizarea unei pensii adecvate face 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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diferența între o bătrânețe confortabilă și 

sărăcie; aceasta reprezintă o condiție 

prealabilă pentru exercitarea drepturilor 

fundamentale prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, inclusiv la articolul 25 

referitor la drepturile persoanelor în 

vârstă, în care se precizează următoarele: 

„Uniunea recunoaște și respectă dreptul 

persoanelor în vârstă de a duce o viață 

demnă și independentă și de a participa la 

viața socială și culturală”. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1a) O parte substanțială a pensiilor 

pentru limită de vârstă este furnizată în 

cadrul sistemelor publice, astfel încât 

există o legătură directă între sistemele 

naționale de pensii și sustenabilitatea 

finanțelor publice. În pofida competenței 

naționale exclusive referitoare la 

organizarea sistemelor de pensii, astfel 

cum este stabilită prin tratate, adecvarea 

veniturilor și sustenabilitatea financiară a 

sistemelor de pensii naționale sunt 

esențiale pentru stabilitatea Uniunii în 

ansamblu și a zonei euro în special. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1b) Uniunea se confruntă cu o serie de 

provocări, inclusiv provocări demografice 

din cauza faptului că Europa este un 

continent care îmbătrânește. În plus, 

modelele de carieră, piața forței de muncă 

și distribuirea bogăției sunt supuse unor 

schimbări radicale, nu în ultimul rând ca 

urmare a revoluției digitale. În același 

timp, este din ce în ce mai clar că 

sistemele naționale de securitate nu sunt 

adaptate la o economie globalizată a 

cunoașterii, caracterizată prin frontiere 

deschise, mobilitate a forței de muncă și 

migrație. Un număr prea mare de 

persoane nu sunt sau sunt insuficient 

acoperite de sistemele naționale de pensii 

tradiționale, printre care se numără 

femeile, tinerii, migranții, lucrătorii slab 

calificați, lucrătorii independenți, 

lucrătorii cu contracte atipice. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul -1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1c) Ar trebui acordată prioritate 

dezvoltării în continuare, consolidării și 

reformării primului pilon (public) și a 

celui de-al doilea pilon (ocupațional) din 

cadrul sistemelor naționale de pensii. Cu 

toate acestea, se estimează că ponderea 

pensiilor publice de tip redistributiv 

aferente primului pilon va scădea în 

cadrul ratei de înlocuire. Acest lucru ar 

putea fi parțial compensat de drepturile la 

pensie acumulate de sistemele finanțate 

din al doilea pilon. Un al treilea pilon 

bine dezvoltat ar putea și ar trebui însă să 

contribuie în mod substanțial la 
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îmbunătățirea adecvării și sustenabilității 

sistemelor naționale de pensii existente. 

Ar trebui să fie posibil ca produsele 

paneuropene de pensii personale (PEPP) 

să completeze și să consolideze piața 

produselor de pensii individuale în 

întreaga Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Piața europeană a pensiilor este 

foarte fragmentată și diversă, astfel încât 

impactul PEPP va fi foarte diferit în 

diversele state membre, iar publicul-țintă 

este la fel de variat. În statele membre în 

care primul și al doilea pilon nu sunt 

suficient de dezvoltate, PEPP ar putea 

oferi soluții pentru persoanele care nu au 

acces, în prezent, la prestații adecvate. În 

statele membre cu piețe ale pensiilor 

foarte dezvoltate, PEPP ar putea să 

extindă posibilitățile de alegere ale 

consumatorilor sau să ofere soluții 

cetățenilor mobili. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Așa cum s-a anunțat în Planul de 

acțiune privind edificarea unei Uniuni a 

piețelor de capital28, prezentat în 

septembrie 2015, „Comisia va evalua 

eliminat 
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necesitatea unui cadru de politici pentru 

crearea unei piețe europene funcționale 

pentru produse de pensii personale 

simple, eficiente și competitive și va stabili 

dacă este necesar să propună legislație la 

nivelul UE pentru sprijinirea acestei 

piețe.” 

__________________  

28 Plan de acțiune privind edificarea unei 

Uniuni a piețelor de capital, Comisia 

Europeană, 30 septembrie 2015 

[COM(2015) 468 final]. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Un cadru legislativ privind un 

PEPP va pune bazele unei piețe 

performante a investițiilor pentru pensie pe 

bază voluntară și la prețuri accesibile, care 

să poată fi gestionată la scară 

paneuropeană. Completând produsele și 

sistemele de pensii existente, acesta va 

contribui la satisfacerea nevoilor 

persoanelor care doresc să 

îmbunătățească gradul de adecvare a 

economiilor pentru pensii de care dispun, 

va aborda provocarea demografică, și va 

oferi o sursă nouă considerabilă de 

capital privat pentru investițiile pe termen 

lung. Cadrul în cauză nu va înlocui sau 

armoniza sistemele naționale existente de 

pensii personale. 

(11) Un cadru legislativ privind un 

PEPP va pune bazele unei piețe 

performante a investițiilor pentru pensie pe 

bază voluntară și la prețuri accesibile, care 

să poată fi gestionată la scară 

paneuropeană. Cadrul în cauză nu va 

înlocui sau armoniza sistemele naționale 

existente de pensii personale. 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Regulamentul armonizează o serie 

de caracteristici centrale ale PEPP, care 

vizează elemente esențiale precum 

distribuția, politica de investiții, 

schimbarea furnizorilor sau furnizarea 

ori transferabilitatea transfrontalieră. 

Armonizarea acestor caracteristici 

centrale va ameliora condițiile de 

concurență pentru toți furnizorii de pensii 

personale și va facilita realizarea uniunii 

piețelor de capital și integrarea pieței 

interne a pensiilor personale. Aceasta va 

conduce la crearea unui produs 

paneuropean standardizat în mare 

măsură, disponibil în toate statele 

membre, care va permite consumatorilor 

să beneficieze pe deplin de piața internă 

prin transferarea drepturilor lor de pensie 

în străinătate și va oferi posibilități mai 

largi de alegere între diferite tipuri de 

furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. 

Ca urmare a reducerii barierelor din 

calea furnizării de servicii 

transfrontaliere de pensii, un produs 

paneuropean de pensii personale va spori 

concurența dintre furnizori la nivel 

paneuropean și va crea economii de scară 

ce ar trebui să fie în avantajul 

deponenților. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Articolul 114 din TFUE permite (13) Articolul 114 din TFUE permite 
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adoptarea de acte atât sub formă de 

regulamente, cât și sub formă de directive. 

S-a preferat adoptarea unui regulament, 

deoarece acesta ar fi direct aplicabil în 

toate statele membre. Așadar, un 

regulament ar permite o adoptare mai 

rapidă a PEPP și ar contribui mai rapid la 

consolidarea economiilor și a investițiilor 

pentru pensii în contextul uniunii piețelor 

de capital. Deoarece prezentul regulament 

armonizează caracteristicile centrale ale 

PEPP, ele nu trebuie să fie supuse unor 

norme naționale specifice, așa că un 

regulament pare să fie mai potrivit decât o 

directivă în acest caz. În schimb, 

caracteristicile care nu sunt incluse în 

domeniul de aplicare al regulamentului 

(de exemplu, condițiile pentru faza de 

acumulare) sunt supuse normelor 

naționale. 

adoptarea de acte atât sub formă de 

regulamente, cât și sub formă de directive. 

S-a preferat adoptarea unui regulament, 

deoarece acesta ar fi direct aplicabil în 

toate statele membre. Așadar, un 

regulament ar permite o adoptare mai 

rapidă a PEPP și ar contribui mai rapid la 

consolidarea economiilor și a investițiilor 

pentru pensii în contextul uniunii piețelor 

de capital. Deoarece prezentul regulament 

armonizează caracteristicile centrale ale 

PEPP, ele nu trebuie să fie supuse unor 

norme naționale specifice, așa că un 

regulament pare să fie mai potrivit decât o 

directivă în acest caz. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pașaportul unic pentru PEPP va 

asigura crearea unei piețe unice a acestor 

produse de pensii. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a se asigura un nivel 

ridicat de calitate a serviciilor și o 

eliminat 
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protecție efectivă a consumatorilor, statul 

membru de origine și statul membru 

gazdă ar trebui să coopereze strâns pentru 

a garanta respectarea obligațiilor 

prevăzute în prezentul regulament. În 

cazul în care furnizorii și distribuitorii de 

PEPP își desfășoară activitatea în state 

membre diferite în temeiul libertății de a 

presta servicii, autoritatea competentă din 

statul membru de origine ar trebui să fie 

responsabilă de asigurarea îndeplinirii 

tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul 

regulament, datorită legăturilor sale mai 

strânse cu furnizorul de PEPP. Pentru a 

asigura o împărțire echitabilă a 

responsabilităților între autoritățile 

competente din statul membru de origine 

și din statul membru gazdă, dacă 

autoritatea competentă din statul membru 

gazdă constată o încălcare a obligațiilor 

care intervine pe teritoriul său, aceasta ar 

trebui să informeze autoritatea 

competentă din statul membru de origine, 

care ar trebui să aibă obligația de a lua 

măsurile ce se impun. În plus, autoritatea 

competentă din statul membru gazdă ar 

trebui să aibă dreptul de a interveni 

atunci când statul membru de origine nu 

ia măsurile adecvate sau când măsurile 

luate sunt insuficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) În cazul în care se înființează o 

sucursală sau o prezență permanentă într-

un alt stat membru, este oportun ca 

responsabilitatea pentru asigurarea 

îndeplinirii condițiilor să fie partajată 

între statul membru de origine și statul 

membru gazdă. În timp ce 

eliminat 
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responsabilitatea pentru îndeplinirea 

obligațiilor legate de desfășurarea 

activității în general – cum ar fi normele 

privind cerințele profesionale – ar trebui 

să îi revină în continuare autorității 

competente din statul membru de origine, 

în aceleași condiții care se aplică în cazul 

prestării de servicii, autoritatea 

competentă din statul membru gazdă ar 

trebui să își asume responsabilitatea 

pentru asigurarea respectării normelor 

privind furnizarea de informații și 

desfășurarea activității în legătură cu 

serviciile prestate pe teritoriul său. Cu 

toate acestea, în cazul în care constată o 

încălcare a obligațiilor care intervine pe 

teritoriul său și pentru care prezenta 

directivă nu conferă responsabilitatea 

statului membru gazdă, cooperarea 

strânsă impune ca autoritatea competentă 

dintr-un stat membru gazdă să informeze 

autoritatea competentă din statul membru 

de origine, pentru ca aceasta să ia 

măsurile ce se impun. Aceasta este 

situația în special în cazul în care sunt 

încălcate normele privind buna reputație, 

cunoștințele profesionale și cerințele de 

competență. În plus, pentru a proteja 

consumatorii, autoritatea competentă din 

statul membru gazdă ar trebui să aibă 

dreptul de a interveni atunci când statul 

membru de origine nu ia măsurile 

adecvate sau când măsurile luate sunt 

insuficiente. 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Caracterul paneuropean al PEPP 

ar trebui să se exprime în drepturi 

paneuropene ale consumatorilor și într-o 
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protecție paneuropeană a consumatorilor, 

inclusiv în crearea de mecanisme 

transfrontaliere de reclamație și recurs 

colectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Un PEPP ar trebui să cuprindă 

compartimente naționale, fiecare dintre 

acestea având caracteristici ale produselor 

de pensii personale care să permită 

calificarea pentru stimulente a 

contribuțiilor la PEPP. La nivelul fiecărui 

deponent în PEPP, un prim compartiment 

ar trebui să fie creat la deschiderea unui 

PEPP. 

(20) Un PEPP ar trebui să cuprindă 

compartimente naționale, fiecare dintre 

acestea având caracteristici ale produselor 

de pensii personale. La nivelul fiecărui 

deponent în PEPP, un prim compartiment 

ar trebui să fie creat la deschiderea unui 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a permite o tranziție fără 

dificultăți pentru furnizorii de PEPP, 

obligația de a furniza PEPP care cuprind 

compartimente pentru fiecare stat 

membru se va aplica după trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Cu toate acestea, la lansarea 

unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere 

informații referitoare la compartimentele 

naționale care sunt disponibile imediat, 

pentru a evita inducerea în eroare a 

consumatorilor. 

(21) La lansarea unui PEPP, furnizorul 

ar trebui să ofere informații referitoare la 

compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat în contract. 
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Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a asigura transparența 

optimă a produselor, creatorii de PEPP ar 

trebui să elaboreze documentul cu 

informații esențiale privind PEPP pentru 

PEPP pe care le creează, înainte ca 

produsul să poată fi distribuit deponenților 

în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de 

asemenea, de întocmirea corectă a 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP ar trebui să 

înlocuiască și să adapteze documentul cu 

informații esențiale referitoare la 

produsele de investiții individuale 

structurate și bazate pe asigurări prevăzut 

în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului33, care nu ar trebui să fie 

furnizat pentru PEPP. 

(24) Pentru a asigura transparența 

optimă a produselor, furnizorii de PEPP ar 

trebui să elaboreze documentul cu 

informații esențiale privind PEPP pentru 

PEPP pe care le creează, înainte ca 

produsul să poată fi distribuit deponenților 

în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de 

asemenea, de întocmirea corectă a 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 noiembrie 2014 privind 

documentele cu informații esențiale 

referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe 

asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 

1. 

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 noiembrie 2014 privind 

documentele cu informații esențiale 

referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe 

asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 

1. 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Un instrument al Uniunii de 

monitorizare a pensiilor, care să le 

permită cetățenilor să își calculeze 

capitalul de pensie acumulat și drepturile 

la pensie acumulate, pentru a avea o 

imagine completă, ar trebui dezvoltat 

urgent, în paralel cu dezvoltarea de 

produse precum PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Detaliile care trebuie incluse în 

documentul cu informații esențiale 

privind PEPP, pe lângă elementele 

furnizate deja în documentul cu 

informații esențiale referitoare la 

produsele de investiții individuale 

structurate și bazate pe asigurări prevăzut 

în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, 

precum și modul de prezentare a acestor 

informații ar trebui armonizate în 

continuare prin intermediul unor 

standarde tehnice de reglementare care să 

completeze standardele tehnice de 

reglementare prevăzute în Regulamentul 

delegat al Comisiei din 8 martie 201734, 

ținând cont de cercetările existente și în 

curs privind comportamentul 

consumatorilor, inclusiv de rezultatele 

testelor referitoare la eficacitatea 

diverselor modalități de prezentare a 

informațiilor pentru consumatori. 

eliminat 

__________________  

34 Regulamentul delegat al Comisiei din 8 

martie 2017 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 noiembrie 2014 privind 

documentele cu informații esențiale 

referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe 

asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor 

standarde tehnice de reglementare privind 

modul de prezentare, conținutul, 

revizuirea și modificarea documentelor cu 

informații esențiale, precum și condițiile 

de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel 

de documente. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Furnizorii de PEPP ar trebui să îi 

informeze pe deponenții în PEPP, cu 

suficient timp înainte ca aceștia să se 

pensioneze, despre opțiunile de plată a 

pensiilor. În cazul în care pensiile nu se 

plătesc sub formă de anuități pe viață, 

membrii care se apropie de pensionare ar 

trebui să primească informații despre 

produsele disponibile sub forma cărora se 

plătesc pensiile, cu scopul de a se facilita 

planificarea financiară pentru pensionare. 

(30) Furnizorii de PEPP ar trebui să îi 

informeze pe deponenții în PEPP, cu 

suficient timp înainte ca aceștia să se 

pensioneze, despre opțiunile de plată a 

pensiilor, iar acestor deponenți ar trebui, 

cel puțin, să li se reamintească opțiunile 

de plată cu un an înainte de pensionare. 

În cazul în care pensiile nu se plătesc sub 

formă de anuități pe viață, membrii care se 

apropie de pensionare ar trebui să 

primească informații despre produsele 

disponibile sub forma cărora se plătesc 

pensiile, cu scopul de a se facilita 

planificarea financiară pentru pensionare. 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Având în vedere obiectivul pe 

termen lung al PEPP care vizează perioada 

pensiei, opțiunile de investiții acordate 

deponenților în PEPP ar trebui să fie 

încadrate, cuprinzând elementele care 

permit investitorilor să ia o decizie de 

investiție, inclusiv numărul opțiunilor de 

investiții dintre care pot alege. După 

alegerea inițială efectuată la subscrierea 

unui PEPP, deponentul în PEPP ar trebui 

să aibă posibilitatea de a modifica această 

alegere la intervale rezonabile (o dată la 

cinci ani), astfel încât furnizorilor să li se 

ofere o stabilitate suficientă pentru 

strategia lor de investiții pe termen lung 

și, în același timp, să se asigure protecția 

investitorilor. 

(38) Având în vedere obiectivul pe 

termen lung al PEPP care vizează perioada 

pensiei, opțiunile de investiții acordate 

deponenților în PEPP ar trebui să fie 

încadrate, cuprinzând elementele care 

permit investitorilor să ia o decizie de 

investiție. 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 39 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Opțiunea de investiții implicită ar 

trebui să permită deponentului în PEPP 

să își recupereze capitalul investit. 

Furnizorii de PEPP ar putea, în plus, să 

includă un mecanism de indexare pentru 

inflație, pentru a acoperi cel puțin parțial 

inflația. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Comisia ar trebui să adopte 

proiectele de standarde tehnice de 

reglementare elaborate de AES, prin 

intermediul comitetului mixt, în ceea ce 

privește prezentarea și conținutul 

elementelor specifice ale documentului cu 

informații esențiale privind PEPP care nu 

sunt vizate de [standardele tehnice de 

reglementare privind documentele cu 

informații esențiale referitoare la 

produsele de investiții individuale 

structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)] 

în conformitate cu articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului35, din Regulamentul (UE) nr. 

1094/2010 al Parlamentului European și 

al Consiliului36 și din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010 al Parlamentului European 

și al Consiliului37. Comisia ar trebui să 

completeze activitatea tehnică a AES prin 

efectuarea de teste în rândul 

consumatorilor referitoare la prezentarea 

documentului cu informații esențiale în 

forma propusă de AES. 

eliminat 

__________________  

35 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea bancară europeană), de 

modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și 

de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a 

Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 

 

36 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea europeană de asigurări și 

pensii ocupaționale), de modificare a 

Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 

Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO 

L 331, 15.12.2010, p. 48). 

 

37 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al  
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Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 de instituire a 

Autorității europene de supraveghere 

(Autoritatea europeană pentru valori 

mobiliare și piețe), de modificare a 

Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 

Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO 

L 331, 15.12.2010, p. 84). 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) În vederea stabilirii unui cadru 

eficient și eficace de soluționare a 

litigiilor, furnizorii și distribuitorii de 

PEPP ar trebui să instituie o procedură 

eficace de reclamație care să poată fi 

urmată de consumatori înainte ca litigiul 

să facă obiectul unei proceduri de 

soluționare alternativă a litigiilor sau al 

unei acțiuni în instanță. Procedura de 

reclamație ar trebui să prevadă termene 

scurte și definite clar în care furnizorul 

sau distribuitorul de PEPP să răspundă la 

reclamație. Entitățile de soluționare 

alternativă a litigiilor ar trebui să dispună 

de o capacitate suficientă pentru a se 

angaja într-un mod adecvat și eficient 

într-o cooperare transfrontalieră în ceea 

ce privește litigiile referitoare la drepturile 

și obligațiile prevăzute în prezentul 

regulament. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 53 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) Deponenții în PEPP ar trebui să 

aibă libertatea de a decide, la subscrierea 

unui PEPP, modul în care să se realizeze 

plățile (anuități, sumă forfetară sau de altă 

natură) în faza de lichidare, dar să aibă 

posibilitatea de a-și revizui alegerea 

ulterior o dată la cinci ani, pentru a putea 

adapta cât mai bine modalitățile de plată 

la nevoi atunci când se apropie de 

pensionare. 

(53) Deponenții în PEPP ar trebui să 

aibă libertatea de a decide, la subscrierea 

unui PEPP, modul în care să se realizeze 

plățile (anuități, sumă forfetară sau de altă 

natură) în faza de lichidare. 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 54 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(54) Furnizorilor de PEPP ar trebui să li 

se permită să le ofere deponenților în PEPP 

o gamă largă de opțiuni de lichidare. 

Această abordare ar atinge obiectivul de 

recurgere într-o măsură mai mare la PEPP 

prin sporirea flexibilității și a posibilităților 

de alegere pentru deponenții în PEPP. 

Aceasta ar permite furnizorilor să își 

conceapă PEPP în modul cel mai rentabil 

posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte 

politici ale UE și este fezabil din punct de 

vedere politic, deoarece oferă statelor 

membre un grad suficient de flexibilitate 

pentru a decide cu privire la opțiunile de 

lichidare pe care doresc să le promoveze. 

(54) Furnizorilor de PEPP ar trebui să li 

se permită să le ofere deponenților în PEPP 

o gamă largă de opțiuni de lichidare. 

Această abordare ar atinge obiectivul de 

recurgere într-o măsură mai mare la PEPP 

prin sporirea flexibilității și a posibilităților 

de alegere pentru deponenții în PEPP. 

Aceasta ar permite furnizorilor să își 

conceapă PEPP în modul cel mai rentabil 

posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte 

politici ale UE și este fezabil din punct de 

vedere politic, deoarece oferă statelor 

membre un grad suficient de flexibilitate 

pentru a decide cu privire la opțiunile de 

lichidare pe care doresc să le promoveze. 

Totuși, un volum fix al anuităților ar 

trebui să fie obligatoriu atunci când se 

optează pentru un PEPP de bază. 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) Deși supravegherea continuă a 

furnizorilor de PEPP urmează să fie 

exercitată de către autoritățile naționale 

competente, EIOPA ar trebui să 

coordoneze supravegherea în materie de 

PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea 

unei metodologii unificate de 

supraveghere, contribuind în acest fel la 

caracterul paneuropean al produsului de 

pensie. 

(56) Deși supravegherea continuă a 

furnizorilor de PEPP urmează să fie 

exercitată de către autoritățile naționale 

competente, EIOPA ar trebui să 

coordoneze supravegherea în materie de 

PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea 

coerentă a unei metodologii unificate de 

supraveghere, contribuind în acest fel la 

caracterul paneuropean al produsului de 

pensie. 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (56a) În vederea consolidării drepturilor 

consumatorilor și a facilitării accesului la 

o procedură de reclamație, deponenții în 

PEPP ar trebui să poată, în mod 

individual sau colectiv, să depună 

reclamații prin intermediul propriilor 

autorități naționale competente, printr-un 

„ghișeu unic”. Autoritatea competentă 

unde a fost depusă reclamația ar trebui să 

fie responsabilă pentru etapele ulterioare 

ale procedurii de reclamație. 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Considerentul 57 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(57) EIOPA ar trebui să coopereze cu 

autoritățile naționale competente și să 

faciliteze cooperarea între acestea. În acest 

context, EIOPA ar trebui să aibă un rol în 

ceea ce privește prerogativul autorităților 

naționale competente de a aplica măsuri de 

supraveghere prin furnizarea de dovezi cu 

privire la încălcările legate de PEPP. De 

asemenea, EIOPA ar trebui să ofere 

mediere obligatorie în caz de dezacord 

între autoritățile competente în situații 

transfrontaliere. 

(57) EIOPA ar trebui să coopereze cu 

autoritățile naționale competente și să 

faciliteze cooperarea și coerența între 

acestea. În acest context, EIOPA ar trebui 

să aibă un rol în ceea ce privește 

prerogativul autorităților naționale 

competente de a aplica măsuri de 

supraveghere prin furnizarea de dovezi cu 

privire la încălcările legate de PEPP. De 

asemenea, EIOPA ar trebui să ofere 

mediere obligatorie în caz de dezacord 

între autoritățile competente în situații 

transfrontaliere. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 64 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (64a) Având în vedere natura 

paneuropeană a PEPP și a furnizării 

PEPP, ar trebui să fie disponibile și 

mecanisme transfrontaliere de recurs 

colectiv pentru consumatori. 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 66 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(66) Orice operațiune de prelucrare de 

date cu caracter personal efectuată în 

contextul prezentului regulament, cum ar fi 

schimbul de astfel de date sau transmiterea 

(66) Orice operațiune de prelucrare de 

date cu caracter personal efectuată în 

contextul prezentului regulament, cum ar fi 

schimbul de astfel de date sau transmiterea 
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lor de către autoritățile competente, ar 

trebui întreprinsă în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului39 

și orice schimb sau transmitere de 

informații de către AES ar trebui efectuat 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului40. 

lor de către autoritățile competente, 

stocarea datelor cu caracter personal în 

registrul central ținut de EIOPA, 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către furnizorii de PEPP sau 

distribuitorii de PEPP, ar trebui 

întreprinsă în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului39, 

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului și un 

regulament privind respectarea vieții 

private și protecția datelor cu caracter 

personal în comunicațiile electronice și de 

abrogare a Directivei 2002/58/CE 

(Regulamentul privind viața privată și 

comunicațiile electronice). Orice schimb 

sau transmitere de informații de către AES 

ar trebui efectuat în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului41. 

__________________ __________________ 

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).  

 39a Directiva (UE) 2016/680 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către 

autoritățile competente în scopul 

prevenirii, depistării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al 

executării pedepselor și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a 

Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 

(JO L 119, 4.5.2016, p. 89). 

40 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

40 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 decembrie 2000 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
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datelor cu caracter personal de către 

instituțiile și organele comunitare și privind 

libera circulație a acestor date (JO L 8, 

12.1.2001, p. 1). 

datelor cu caracter personal de către 

instituțiile și organele comunitare și privind 

libera circulație a acestor date (JO L 8, 

12.1.2001, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Considerentul 66 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (66a) Dat fiind caracterul sensibil al 

datelor financiare personale, o protecție 

solidă a datelor este extrem de importantă. 

Prin urmare, se recomandă ca autoritățile 

responsabile cu protecția datelor să fie 

strâns implicate în punerea în aplicare și 

monitorizarea prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Considerentul 70 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (70a) Având în vedere posibilele 

implicații pe termen lung ale prezentului 

regulament, este esențial să se 

monitorizeze îndeaproape evoluțiile 

înregistrate în cursul fazei inițiale de 

aplicare. Ar trebui creat un juriu format 

din părți interesate și experți pentru a 

monitoriza în permanență toate aspectele 

relevante ale PEPP și pentru a raporta 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei eventualele observații pe care le-

ar putea avea. 

Or. en 
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Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) se bazează pe un contract încheiat 

în mod voluntar între un deponent 

individual și o entitate; 

(a) se bazează pe un contract încheiat 

în mod voluntar și complementar între un 

deponent individual și o entitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP)” înseamnă un produs de 

pensii personale de economisire pe termen 

lung, care este furnizat în cadrul unui 

sistem aprobat de PEPP de către o 

întreprindere financiară reglementată, 

autorizată în temeiul dreptului Uniunii să 

gestioneze investiții sau economii colective 

ori individuale, și care a fost subscris în 

mod voluntar de un deponent individual în 

PEPP în vederea pensionării, fără 

posibilitate de răscumpărare sau cu 

posibilități strict limitate de răscumpărare; 

(2) „produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP)” înseamnă un produs de 

pensii personale de economisire pe termen 

lung, care este furnizat în cadrul unui 

sistem aprobat de PEPP de către o 

întreprindere financiară enumerată la 

articolul 5, autorizată în temeiul dreptului 

Uniunii să gestioneze investiții sau 

economii colective ori individuale, și care a 

fost subscris în mod voluntar de un 

deponent individual în PEPP în vederea 

pensionării, fără posibilitate de 

răscumpărare sau cu posibilități strict 

limitate de răscumpărare; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „faza de acumulare” înseamnă 

perioada în care activele (contribuțiile) se 

acumulează într-un cont de PEPP și 

durează, în mod normal, până la vârsta de 

pensionare a beneficiarului PEPP; 

(10) „faza de acumulare” înseamnă 

perioada în care activele se acumulează 

într-un cont de PEPP și durează, în mod 

normal, până la vârsta de pensionare a 

beneficiarului PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) „sumă forfetară” înseamnă plata 

integrală a capitalului de pensie acumulat 

la sfârșitul fazei de acumulare; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) „compartiment” înseamnă o 

secțiune care este deschisă în fiecare cont 

de PEPP și care corespunde cerințelor și 

condițiilor legale pentru utilizarea de 

stimulente stabilite la nivel național, 

pentru investițiile într-un PEPP, de către 

statul membru în care este domiciliat 

deponentul în PEPP. În consecință, o 

persoană fizică poate fi deponent în PEPP 

sau beneficiar al unor PEPP în fiecare 

compartiment, în funcție de cerințele legale 

pentru faza de acumulare și, respectiv, faza 

de lichidare; 

(20) „compartiment” înseamnă o 

secțiune care este deschisă în fiecare cont 

de PEPP și care corespunde cerințelor 

stabilite de către statul membru în care este 

domiciliat deponentul în PEPP. În 

consecință, o persoană fizică poate fi 

deponent în PEPP sau beneficiar al unor 

PEPP în fiecare compartiment, în funcție 

de cerințele legale pentru faza de 

acumulare și, respectiv, faza de lichidare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) „capital” înseamnă totalul 

aporturilor de capital și al capitalului 

angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor 

investibile după deducerea tuturor 

comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care 

sunt suportate direct sau indirect de către 

investitori; 

(21) „capital” înseamnă totalul 

aporturilor de capital și al capitalului 

angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor 

investibile înainte de deducerea tuturor 

comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care 

sunt suportate direct sau indirect de către 

investitori; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) „opțiune de investiții implicită” 

înseamnă o strategie de investiții aplicată 

atunci când deponentul în PEPP nu a 

furnizat instrucțiuni privind modul de 

investire a fondurilor acumulate în contul 

său de PEPP; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) „client de PEPP” înseamnă un 

deponent în PEPP, un potențial deponent 

eliminat 
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în PEPP și/sau un beneficiar de PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) „riscuri biometrice” înseamnă 

riscuri legate de longevitate, invaliditate 

sau deces; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28b) „parteneriate” înseamnă 

cooperarea între furnizorii de PEPP 

pentru a oferi compartimente în diferite 

state membre, în vederea serviciului de 

transferabilitate menționat la articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în cazul în care acest lucru este 

autorizat prin prezentul regulament, de 

clauzele contractului de furnizare a unui 

PEPP încheiat între un deponent în PEPP 

(b) în cazul în care acest lucru este 

autorizat prin prezentul regulament, de 

clauzele contractului de furnizare a unui 

PEPP; 
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și un furnizor de PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) dispozițiile legislative din statele 

membre care s-ar aplica unui produs de 

pensii personale comparabil creat și 

distribuit în conformitate cu legislația 

statului membru în care creatorul 

produsului își are sediul social. 

(ii) dispozițiile legislative din statele 

membre care s-ar aplica unui produs de 

pensii personale comparabil creat și 

distribuit în conformitate cu legislația 

aplicabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instituțiile pentru furnizarea de 

pensii ocupaționale înregistrate sau 

autorizate în conformitate cu Directiva 

2016/2341/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului45; 

(c) instituțiile pentru furnizarea de 

pensii ocupaționale înregistrate sau 

autorizate în conformitate cu Directiva 

2016/2341/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului45, care nu pot acoperi 

riscurile biometrice ca atare și nu 

garantează randamentul investițiilor sau 

un anumit nivel al pensiilor; 

__________________ __________________ 

45 Directiva 2016/2341/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 14 decembrie 

2016 privind activitățile și supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale (IORP) (reformare) (JO L 

354, 23.12.2016, p. 37). 

45 Directiva 2016/2341/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 14 decembrie 

2016 privind activitățile și supravegherea 

instituțiilor pentru furnizarea de pensii 

ocupaționale (IORP) (reformare) (JO L 

354, 23.12.2016, p. 37). 

Or. en 
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Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a lua o decizie cu privire 

la cerere, EIOPA consultă autoritatea 

competentă a solicitantului. 

2. Înainte de a lua o decizie cu privire 

la cerere, EIOPA consultă autoritatea 

competentă a solicitantului pentru a 

verifica dacă există obiecții în privința 

acordării autorizației. 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de PEPP și distribuitorii de 

PEPP respectă permanent dispozițiile 

prezentului regulament, precum și regimul 

prudențial relevant care li se aplică în 

conformitate cu actele legislative 

menționate la articolul 5 alineatul (1). 

Furnizorii de PEPP și distribuitorii de 

PEPP respectă permanent dispozițiile 

prezentului regulament, precum și regimul 

prudențial relevant care li se aplică în 

conformitate cu actele legislative 

menționate la articolul 5 alineatul (1) și 

articolul 8. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Capitolul III – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CAPITOLUL III Capitolul VIII A 

FURNIZAREA ȘI 

TRANSFERABILITATEA 

TRANSFRONTALIERE ALE PEPP 

ACHIZIȚIONAREA ȘI 

TRANSFERABILITATEA 

TRANSFRONTALIERE ALE PEPP 
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 (Capitolul III, cu toate dispozițiile pe care 

le conține, în afara articolului 11, este 

mutat după capitolul VIII) 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Capitolul III – secțiunea I – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

SECȚIUNEA I eliminat 

LIBERTATEA DE A PRESTA SERVICII 

ȘI LIBERTATEA DE STABILIRE 

 

 (Secțiunea I a capitolului III este eliminată 

ca subdiviziune) 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 Articolul 3a 

Exercitarea de către furnizorii și 

distribuitorii de PEPP a libertății de a 

presta servicii și a libertății de stabilire 

Exercitarea de către furnizorii și 

distribuitorii de PEPP a libertății de a 

presta servicii și a libertății de stabilire 

 (Articolul 11 urmează să fie mutat după 

articolul 3) 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care utilizează serviciul 

de transferabilitate, deponenții în PEPP au 

dreptul de a păstra toate avantajele și 

stimulentele acordate de către furnizorul 

PEPP și legate de investirea continuă în 

același PEPP. 

2. În cazul în care utilizează serviciul 

de transferabilitate, deponenții în PEPP au 

dreptul de a păstra toate avantajele și 

stimulentele acordate de către furnizorul 

PEPP și legate de investirea continuă în 

același PEPP și au dreptul de a economisi 

simultan în mai mult de un compartiment. 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Deponenții în PAPP au dreptul de 

a dobândi sau achiziționa PEPP într-un 

alt stat membru decât statul membru în 

care își au domiciliul. 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Când propune un PEPP, furnizorul 

sau distribuitorul acestuia oferă 

potențialilor deponenți în PEPP informații 

despre compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat. 

2. Când propune un PEPP, furnizorul 

sau distribuitorul acestuia oferă 

potențialilor deponenți în PEPP informații 

despre compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat, fie de la furnizorul de 

PEPP, fie de la un partener înregistrat. 

Or. en 
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Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cel târziu după trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, fiecare PEPP oferă 

compartimente naționale pentru toate 

statele membre, pe baza unei cereri 

adresate furnizorului PEPP. 

3. Compartimentele disponibile sunt 

enumerate în contractul dintre 

deponentul în PEPP și furnizorul de 

PEPP. Furnizorul de PEPP este obligat să 

ofere cel puțin compartimentele 

enumerate în contract. 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere termenului 

prevăzut la articolul 13 alineatul (3), 

furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul 

fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide 

un compartiment nou, corespunzător 

cerințelor și condițiilor legale pentru 

utilizarea stimulentelor stabilite la nivel 

național pentru PEPP de către statul 

membru în care se mută deponentul în 

PEPP. 

Furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul 

fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide 

un compartiment nou, fie prin transfer, fie 

prin suplimentare, corespunzător 

cerințelor și condițiilor legale pentru 

utilizarea stimulentelor stabilite la nivel 

național pentru PEPP ale statului membru 

în care compartimentul este deschis. 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere termenului 

prevăzut la articolul 13 alineatul (3), 

imediat după ce a fost informat cu privire 

1. Imediat după ce a fost informat cu 

privire la intenția deponentului în PEPP de 

a-și exercita dreptul de mobilitate între 
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la intenția deponentului în PEPP de a-și 

exercita dreptul de mobilitate între statele 

membre, furnizorul PEPP îl informează pe 

deponentul în PEPP cu privire la 

posibilitatea de a deschide un 

compartiment nou în contul individual al 

acestuia și cu privire la termenul în care ar 

putea fi deschis un astfel de compartiment. 

statele membre, furnizorul PEPP îl 

informează pe deponentul în PEPP cu 

privire la posibilitatea de a deschide un 

compartiment nou în contul individual al 

acestuia și cu privire la termenul în care ar 

putea fi deschis un astfel de compartiment. 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) noul stat membru de domiciliu al 

deponentului în PEPP; 

(a) statul membru în care 

compartimentul este deschis; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) dacă mobilitatea se referă la un 

transfer sau la o suplimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) data de la care investițiile ar trebui (b) data de la care investițiile ar trebui 
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direcționate către compartimentul nou-

deschis; 

direcționate către compartimentul nou-

deschis în cazul unui transfer; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informarea autorităților naționale cu 

privire la transferabilitate 

Informarea autorităților competente cu 

privire la transferabilitate 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate acordurile contractuale 

privind prestarea serviciului de 

transferabilitate se notifică de către 

furnizorul de PEPP autorității naționale 

corespunzătoare care exercită 

supravegherea prudențială asupra 

acestuia. 

1. Toate acordurile contractuale 

privind prestarea serviciului de 

transferabilitate se notifică EIOPA de către 

furnizorul de PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Informațiile prevăzute la alineatul 

(1) se introduc în format electronic într-o 

2. Informațiile prevăzute la alineatul 

(1) se introduc în format electronic într-o 
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bază de date centrală, deținută de 

autoritatea națională de supraveghere, în 

termen de o lună de la deschiderea noului 

compartiment și conțin cel puțin: 

bază de date centrală, deținută de EIOPA, 

în termen de o lună de la deschiderea 

noului compartiment. Baza de date trebuie 

să fie accesibilă autorităților naționale 

competente, care primesc în mod automat 

informații cu privire la compartimentele 

locale în cazul oricărei schimbări. Baza 

de date conține, cel puțin: 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Capitolul IV – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Capitolul IV Capitolul II A 

CERINȚE DE DISTRIBUȚIE ȘI 

INFORMARE 

DREPTURILE CONSUMATORILOR ȘI 

RECLAMAȚII 

 (Capitolul IV, cu toate dispozițiile pe care 

le conține, este mutat după capitolul II) 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 

respectă dispozițiile articolului 5 alineatul 

(2) și ale articolelor 6-18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. 

2. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP constituie 

informații precontractuale. Acesta este 

precis, corect, clar și neechivoc. 

Documentul respectiv oferă informații 

esențiale și este consecvent cu toate 

documentele contractuale cu caracter 

obligatoriu, cu părțile relevante ale 

documentelor de ofertă și cu termenii și 

condițiile PEPP. 
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Or. en 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pe lângă informațiile prevăzute la 

articolul 8 alineatul (3) litera (c) din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, 

secțiunea intitulată „În ce constă acest 

produs?” conține următoarele informații: 

3. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP este un document 

de sine stătător, separat în mod clar de 

materialele de marketing. Acesta nu 

conține trimiteri la materiale de 

marketing. Documentul respectiv poate 

conține trimiteri la alte documente, 

inclusiv la prospect, dacă este cazul, și 

numai atunci când trimiterea are legătură 

cu informații care trebuie incluse în 

documentul cu informații esențiale 

privind PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) descrierea pensiilor și indicarea 

măsurii în care acestea sunt garantate; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera ii 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) perioada minimă sau maximă de 

adeziune la sistemul de PEPP; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera iii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) vârsta de pensionare; eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera iv 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) informații generale privind 

serviciul de transferabilitate, inclusiv 

privind compartimentele; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera v 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(v) informații generale privind 

serviciul de schimbare a furnizorului, 

precum și o trimitere la informațiile 

specifice privind serviciul de schimbare a 

furnizorului care trebuie puse la dispoziție 

eliminat 
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în temeiul articolului 50; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera vi 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vi) informațiile disponibile referitoare 

la performanța politicii de investiții din 

punctul de vedere al factorilor de mediu, 

sociali și de guvernanță; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera vii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vii) legea aplicabilă contractului 

privind PEPP în cazul în care părțile nu 

pot alege legea aplicabilă sau, în cazul în 

care părțile pot alege legea aplicabilă, 

legea pe care furnizorul de PEPP 

propune să o aleagă. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe lângă documentul cu informații 

esențiale privind PEPP, distribuitorii și 

4. În pofida alineatului (3), atunci 

când un PEPP oferă deponentului în 
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furnizorii de PEPP pun la dispoziția 

potențialilor deponenți în PEPP trimiteri 

la toate rapoartele privind solvabilitatea și 

situația financiară a furnizorului de 

PEPP, care să permită accesul ușor la 

aceste informații. 

PEPP o gamă de opțiuni pentru investiții, 

astfel încât toate informațiile în ceea ce 

privește fiecare opțiune de investiții-

suport nu pot fi furnizate într-un singur 

document concis de sine stătător, 
documentul cu informații esențiale privind 

PEPP furnizează cel puțin o descriere 

generală a opțiunilor de investiții-suport 

și precizează locul și modul în care se 

poate găsi o documentație cu informații 

precontractuale mai detaliate legate de 

produsele de investiții pe care se bazează 

opțiunile de investiții-suport. 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. De asemenea, potențialii deponenți 

în PEPP trebuie să fie informați cu privire 

la rezultatele anterioare ale investițiilor 

legate de sistemul de PEPP pentru o 

perioadă de cel puțin cinci ani sau, în 

cazul în care sistemul a funcționat mai 

puțin de cinci ani, pentru toți anii de 

funcționare a sistemului, precum și cu 

privire la structura costurilor suportate de 

deponenții în PEPP și de beneficiarii 
PEPP. 

5. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP este elaborat sub 

forma unui document scurt, formulat în 

mod concis, și este compus din maximum 

trei pagini format A4 atunci când este 

imprimat, ceea ce facilitează 

comparabilitatea, și, atunci când este 

furnizat utilizând un suport durabil altul 

decât hârtia, poate fi stratificat pentru a 

lua în considerare caracterul practic al 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. 

 Informațiile menționate la primul 

paragraf: 

 (a) sunt prezentate și aranjate în 

pagină astfel încât să fie ușor de citit, cu 

caractere de dimensiuni lizibile; 

 (b) se axează pe informațiile-cheie de 

care au nevoie deponenții în PEPP; 

 (c) sunt formulate în mod clar și 

scrise într-un limbaj și într-un stil care 

transmite informațiile într-un mod care 
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facilitează înțelegerea acestora, și anume 

într-un limbaj clar, concis și inteligibil. 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În cazul în care în documentul cu 

informații esențiale privind PEPP se 

utilizează culori, acestea nu diminuează 

inteligibilitatea informațiilor dacă 

documentul este imprimat sau fotocopiat 

în alb/negru. 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. În cazul în care în documentul cu 

informații esențiale privind PEPP se 

utilizează marca sau logoul furnizorului 

de PEPP sau al grupului căruia acesta îi 

aparține, ele nu trebuie să distragă atenția 

deponentului în PEPP de la informațiile 

cuprinse în document sau să ascundă 

textul. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5c. Pe lângă documentul cu informații 

esențiale privind PEPP, distribuitorii și 

furnizorii de PEPP pun la dispoziția 

potențialilor deponenți în PEPP trimiteri 

la toate rapoartele privind solvabilitatea și 

situația financiară a furnizorului de 

PEPP, precum și un rezumat al 

rapoartelor respective, care să permită 

accesul ușor la aceste informații. 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5d. De asemenea, potențialilor 

deponenți în PEPP li se furnizează 

informații cu privire la rezultatele 

anterioare ale investițiilor legate de 

PEPP, acoperind anii în care PEPP și-a 

desfășurat activitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura aplicarea consecventă a 

prezentului articol, autoritățile europene de 

supraveghere (Autoritatea Bancară 

Europeană, Autoritatea Europeană pentru 

Valori Mobiliare și Piețe și EIOPA), 

denumite în continuare „AES”, elaborează, 

prin intermediul Comitetului mixt al AES, 

Pentru a asigura aplicarea consecventă a 

prezentului articol, autoritățile europene de 

supraveghere (Autoritatea Bancară 

Europeană, Autoritatea Europeană pentru 

Valori Mobiliare și Piețe și EIOPA), 

denumite în continuare „AES”, elaborează, 

prin intermediul Comitetului mixt al AES, 
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proiecte de standarde tehnice de punere în 

aplicare pentru a preciza detaliile modului 

de prezentare și conținutul fiecărei 

informații menționate la alineatele (3) și 

(4), precum și cerințele necesare pentru a 

prezenta aceste informații într-un format 

standardizat care să permită o comparație. 

proiecte de standarde tehnice de 

reglementare pentru a preciza detaliile 

modului de prezentare și conținutul fiecărei 

informații menționate la alineatele (4), (5) 

și (5d), precum și cerințele necesare pentru 

a prezenta aceste informații într-un format 

standardizat și accesibil care să permită o 

comparație ușoară. 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La elaborarea proiectelor de standarde 

tehnice de punere în aplicare, ESA țin 

cont de diversele tipuri de PEPP, de 

diferențele dintre acestea și de capacitățile 

deponenților în PEPP, precum și de 

caracteristicile PEPP, astfel încât 

deponentul în PEPP să poată alege între 

diferitele investiții-suport sau între 

opțiunile pe care le oferă produsul, inclusiv 

de cazurile în care această alegere poate fi 

făcută în momente diferite sau poate fi 

modificată ulterior. 

La elaborarea proiectelor de standarde 

tehnice de reglementare, AES țin cont de 

diversele tipuri de PEPP, de diferențele 

dintre acestea și de capacitățile 

deponenților în PEPP, precum și de 

caracteristicile PEPP, astfel încât 

deponentul în PEPP să poată alege între 

diferitele investiții-suport sau între 

opțiunile pe care le oferă produsul, inclusiv 

de cazurile în care această alegere poate fi 

făcută în momente diferite sau poate fi 

modificată ulterior. 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

ESA înaintează Comisiei proiectele de 

standarde tehnice de punere în aplicare 

până la … . 

AES înaintează Comisiei proiectele de 

standarde tehnice de reglementare la șase 

luni după publicare. 

Or. en 
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Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisiei i se conferă competența de a 

adopta standardele tehnice de punere în 

aplicare menționate la primul paragraf, în 

conformitate cu articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din 

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, 

respectiv, din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010. 

Comisiei i se conferă competența de a 

adopta standardele tehnice de 

reglementare menționate la primul 

paragraf, în conformitate cu articolele 10-

14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 

din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, 

respectiv, din Regulamentul (UE) 

nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23a 

 Limbajul documentului cu informații 

esențiale privind PEPP 

 1. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP se redactează în 

limbile oficiale sau în una dintre limbile 

oficiale, utilizată în partea din statul 

membru în care este distribuit PEPP, sau 

într-o altă limbă acceptată de autoritățile 

competente ale acelui stat membru, iar 

dacă a fost redactat într-o altă limbă, se 

traduce în una dintre aceste limbi. 

Traducerea reflectă fidel și precis 

conținutul documentului original cu 

informații esențiale privind PEPP. 

 2. Dacă un PEPP este promovat într-

un stat membru prin documente de 

marketing redactate într-una sau mai 

multe limbi oficiale ale statului membru 
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respectiv, documentul cu informații 

esențiale privind PEPP este redactat cel 

puțin în limbile oficiale corespunzătoare. 

 3. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP este pus la 

dispoziție la cerere, într-un format 

adecvat, deponenților în PEPP cu 

deficiențe de vedere sau de auz, precum și 

deponenților în PEPP cu un nivel redus 

de instruire și analfabeți. 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 23 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23b 

 Informațiile din documentul cu informații 

esențiale privind PEPP 

 1. Titlul „Document cu informații 

esențiale privind PEPP” este pus în 

evidență în partea de sus a primei pagini a 

documentului. Forma de prezentare a 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP respectă succesiunea 

stabilită la alineatele (2) și (3). 

 2. Imediat sub titlul documentului cu 

informații esențiale privind PEPP apare o 

declarație explicativă. Aceasta are 

următorul conținut: „Prezentul document 

conține informații esențiale referitoare la 

acest produs de pensii. Acesta nu este un 

material de marketing. Informațiile vă 

sunt oferite în virtutea unei obligații 

legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți 

natura, riscurile, costurile, câștigurile și 

pierderile potențiale care derivă din acest 

produs și pentru a vă ajuta să îl comparați 

cu alte produse. 

 3. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP conține 
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următoarele informații: 

 (a) la începutul documentului, 

denumirea PEPP și dacă este un PEPP de 

bază, identitatea și datele de contact ale 

furnizorului de PEPP, informații despre 

autoritatea competentă a furnizorului de 

PEPP și data documentului;  

 (b) dacă este cazul, o alertă de 

inteligibilitate: „Sunteți pe cale să 

achiziționați un produs care nu este 

simplu și poate fi dificil de înțeles.”;  

 (c) într-o secțiune intitulată „În ce 

constă acest produs și ce se întâmplă când 

mă pensionez?”, natura și principalele 

caracteristici ale PEPP, inclusiv:  

 (i)  

 - perioada minimă sau maximă de 

adeziune la sistemul de PEPP;  

 - informații juridice cu privire la 

vârsta de pensionare în statul membru a 

cărui legislație este aplicabilă;  

 - statele membre în care furnizorul 

oferă un PEPP;  

 - opțiunile de investiții, inclusiv opțiunea 

de bază;  

 - informații privind serviciul de 

transferabilitate;  

 - informații referitoare la 

performanța politicii de investiții a PEPP 

din punctul de vedere al factorilor de 

mediu, sociali și de guvernanță;  

 - descrierea pensiei și a măsurii în 

care este garantată, precum și a 

modalității de plată, inclusiv descrierea 

opțiunilor de lichidare și menționarea 

faptului că ar fi prudent să se solicite 

consultanță cu privire la opțiuni înainte 

de pensionare;  

 - informații privind orice impact pe 

care momentul pensionării l-ar putea 

avea asupra riscurilor și a pensiei 

aferente PEPP;  

 - precum și descrierea opțiunilor de 
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lichidare și menționarea faptului că ar fi 

prudent să se solicite consultanță cu 

privire la opțiuni înainte de pensionare; 

 (ii) obiectivul pensionării și mijloacele 

pentru atingerea unui rezultat optim 

pentru deponentul în PEPP, mai ales 

precizarea dacă obiectivul se îndeplinește 

prin intermediul expunerii directe sau 

indirecte la activele-suport ale investiției, 

inclusiv descrierea instrumentelor-suport 

sau a valorilor de referință, menționarea 

piețelor pe care investește PEPP și, după 

caz, obiectivele de mediu sau sociale 

specifice pe care le vizează produsul, 

precum și modul în care se determină 

randamentul;  

 (iii) o descriere a tipului de persoană 

care economisește pentru pensie pentru 

care PEPP este destinat să fie 

comercializat, în special în ceea ce 

privește capacitatea de asumare a 

pierderilor și orizontul investiției;  

 (iv) atunci când PEPP oferă beneficii 

de asigurare, detaliile acestora, inclusiv 

circumstanțele în care acestea s-ar 

realiza;  

 (v) termenul PEPP, dacă este 

cunoscut;  

 (d) într-o secțiune intitulată „Care 

sunt riscurile și ce aș putea obține în 

schimb?”, o scurtă descriere a profilului 

de risc și de randament cuprinzând 

următoarele elemente:  

 (i) un indicator de risc sintetic, 

completat printr-o explicație a 

indicatorului și a principalelor sale 

restricții, precum și o explicație a 

riscurilor relevante pentru PEPP și care 

nu sunt reflectate în mod adecvat de către 

indicatorul de risc sintetic;  

 (ii) pierderea maximă posibilă a 

capitalului investit, inclusiv informații 

privind:  

 – posibilitatea ca deponentul în 

PEPP să piardă întregul capital investit 
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sau  

 – posibilitatea ca deponentul în 

PEPP să își asume riscul unor 

angajamente sau obligații financiare 

suplimentare, inclusiv obligații 

contingente pe lângă capitalul investit în 

PEPP; și  

 – după caz, posibilitatea ca PEPP să 

includă o protecție a capitalului împotriva 

riscului de piață și informații detaliate 

privind acoperirea și restricțiile acesteia, 

mai ales în ceea ce privește momentul în 

care se aplică aceasta;  

 (iii) scenarii adecvate privind 

performanța și ipotezele aflate la baza lor;  

 (iv) după caz, informații privind 

condițiile de randament pentru deponenții 

în PEPP sau praguri de performanță 

integrate;  

 (v) o declarație conform căreia legislația 

fiscală a statului membru de origine al 

deponentului în PEPP poate avea un 

impact asupra plății reale; 

 (e) într-o secțiune intitulată „Ce se 

întâmplă dacă [numele furnizorului de 

PEPP] nu poate să plătească?”, o scurtă 

descriere a posibilității ca pierderea 

aferentă să fie acoperită de o schemă de 

despăgubire sau de garantare a 

investitorului și, dacă da, care este 

această schemă, numele garantului și 

riscurile acoperite de schemă, precum și 

cele care nu sunt acoperite;  

 (f) într-o secțiune intitulată „Care 

sunt costurile?”, costurile aferente unei 

investiții în PEPP, cuprinzând costurile 

directe și indirecte care trebuie suportate 

de deponentul în PEPP, inclusiv costurile 

unice și recurente prezentate prin 

intermediul unor indicatori sintetici ai 

acestor costuri, și, pentru a asigura 

comparabilitatea, costurile totale 

cumulate exprimate în termeni monetari 

și procentuali, pentru a indica efectele 

cumulate ale costurilor totale asupra 

investiției. Documentul cu informații 
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esențiale privind PEPP include o 

precizare clară conform căreia 

consultanții, distribuitorii sau orice altă 

persoană care oferă consultanță cu 

privire la PEPP sau care vinde PEPP vor 

oferi informații în detaliu despre costurile 

distribuției ce nu sunt deja incluse în 

costurile precizate mai sus, astfel încât să 

le ofere deponenților în PEPP 

posibilitatea de a înțelege efectul 

cumulativ pe care îl au aceste costuri 

cumulate asupra randamentului 

investiției;  

 (g) într-o secțiune intitulată „Cât timp 

ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii 

anticipat?”:  

 (i) după caz, dacă există o perioadă în 

care este posibilă renunțarea la contract 

fără penalizări sau anularea privind 

PEPP;  

 (ii) o mențiune a perioadei minime de 

deținere recomandate și, după caz, 

obligatorii;  

 (iii) posibilitatea de a dezinvesti înainte 

de scadență și condițiile aferente, inclusiv 

toate tarifele și penalitățile aplicabile, 

având în vedere profilul de risc și 

randament al PEPP și evoluția pieței pe 

care o vizează acesta;  

 (iv) informații privind consecințele 

potențiale ale retragerii investiției înainte 

de finalul termenului sau al perioadei de 

deținere recomandate, precum pierderea 

protecției capitalului sau tarife 

contingente suplimentare;  

 (h) într-o secțiune intitulată „Cum pot 

să depun o reclamație?”, informații 

despre modul și locul în care un deponent 

în PEPP poate depune o reclamație 

referitoare la produs sau la 

comportamentul furnizorului de PEPP 

sau al unei persoane care oferă 

consultanță cu privire la produs sau care 

îl vinde;  

 (i) într-o secțiune intitulată „Alte 

informații relevante”, o precizare sumară 
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a tuturor documentelor de informare 

suplimentare care trebuie puse la 

dispoziția deponentului în PEPP în etapa 

precontractuală și/sau în etapa 

postcontractuală, cu excepția oricărui 

material de marketing.  

 4. Stratificarea informațiilor 

solicitate la alineatul (3) este permisă, 

părți detaliate ale informațiilor putând fi 

prezentate prin ferestre pop-up sau prin 

linkuri către straturi însoțitoare, astfel 

încât să se asigure faptul că documentul 

cu informații esențiale privind PEPP este 

în măsură să îndeplinească obligația 

referitoare la lungimea sa prevăzută la 

articolul 23 alineatul (5). 

 5. Pentru a asigura aplicarea 

consecventă a prezentului articol, AES 

elaborează, prin intermediul Comitetului 

mixt al AES, proiecte de standarde 

tehnice de reglementare care: 

 (a) precizează detaliile modului de 

prezentare și conținutul fiecărei 

informații menționate la articolul 23, 

precum și cerințele necesare pentru a 

prezenta aceste informații într-un format 

standardizat care să permită compararea; 

 (b) precizează metodologiile de calcul 

necesare pentru informațiile menționate 

la alineatul (3) litera (d) punctul (i), 

alineatul (3) litera (d) punctul (iii) și 

alineatul (3) litera (f). 

 (c) precizează, în cazul în care 

stratificarea informațiilor este permisă, ce 

informații ar trebui să fie plasate în 

prezentarea principală și ce informații 

sunt furnizate în straturile suplimentare 

detaliate. 

 La elaborarea proiectelor de standarde 

tehnice de reglementare, AES țin cont de 

diversele tipuri de PEPP, de diferențele 

dintre acestea și de capacitățile 

deponenților în PEPP, precum și de 

caracteristicile PEPP, astfel încât 

deponentul în PEPP să poată alege între 

diferitele investiții-suport sau între 
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opțiunile pe care le oferă produsul, 

inclusiv de cazurile în care această 

alegere poate fi făcută în momente 

diferite sau poate fi modificată ulterior. 

 AES prezintă Comisiei proiectele 

respective de standarde tehnice de 

reglementare până la ... [xxx după 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament]. Comisiei îi este delegată 

competența de a adopta standardele 

tehnice de reglementare menționate la 

primul paragraf în conformitate cu 

articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 

nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 

1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010. 

Or. en 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 23 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23c 

 Materialele de marketing 

 Materialele de marketing care conțin 

informații specifice referitoare la PEPP 

nu includ declarații care contrazic 

informațiile cuprinse în documentul cu 

informații esențiale privind PEPP sau 

care diminuează importanța acestuia. 

Materialele de marketing menționează 

existența unui document cu informații 

esențiale privind PEPP și conțin 

informații despre modul și despre locul în 

care acesta poate fi obținut, inclusiv site-

ul de internet al furnizorului de PEPP. 

Or. en 
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Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 23 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23d 

 Revizuirea documentului cu informații 

esențiale privind PEPP 

 1. Furnizorul de PEPP analizează 

periodic informațiile cuprinse în 

documentul cu informații esențiale 

privind PEPP și modifică documentul 

dacă acest lucru se dovedește necesar în 

urma analizei. Versiunea modificată se 

pune la dispoziție fără întârziere. 

 2. Pentru a asigura aplicarea 

consecventă a prezentului articol, AES 

elaborează, prin intermediul comitetului 

mixt, proiecte de standarde tehnice de 

reglementare care specifică: 

 (a) condițiile în care se analizează 

informațiile cuprinse în documentul cu 

informații esențiale;  

 (b) condițiile în care documentul cu 

informații esențiale trebuie revizuit;  

 (c) condițiile specifice în care 

informațiile cuprinse în documentul cu 

informații esențiale trebuie analizate sau 

în care documentul cu informații 

esențiale trebuie revizuit atunci când un 

PEPP este pus la dispoziția deponenților 

în PEPP în mod nepermanent;  

 (d) condițiile în care deponenții în 

PEPP trebuie informați despre 

modificarea unui document cu informații 

esențiale privind un PEPP pe care aceștia 

l-au achiziționat, precum și modul în care 

trebuie informați deponenții în PEPP.  

 AES îi prezintă Comisiei proiectele 

respective de standarde tehnice de 

reglementare până la ... [xxx după 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament]. Comisiei îi este delegată 

competența de a adopta standardele 
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tehnice de reglementare menționate la 

primul paragraf în conformitate cu 

articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 

nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 

1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 23 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23e 

 Răspunderea civilă 

 1. Răspunderea civilă a furnizorului 

de PEPP nu este angajată numai pe baza 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP, inclusiv a eventualelor 

traduceri ale acestuia, cu excepția cazului 

în care acesta induce în eroare, este 

imprecis sau inconsecvent cu elementele 

pertinente ale documentelor 

precontractuale și contractuale cu 

obligativitate juridică sau cu cerințele 

prevăzute la articolul 23. 

 2. În cazul în care un deponent în 

PEPP demonstrează că a suferit o 

pierdere deoarece s-a bazat pe un 

document cu informații esențiale privind 

PEPP în condițiile menționate la alineatul 

(1), atunci când a investit în PEPP pentru 

care a fost elaborat documentul cu 

informații esențiale respectiv, acesta poate 

pretinde daune interese din partea 

furnizorului de PEPP pentru pierderea 

respectivă în conformitate cu dreptul 

intern. 

 3. Elemente precum „pierdere” sau 

„daune interese”, menționate la alineatul 

(2), care nu sunt definite, se interpretează 

și se aplică în conformitate cu dreptul 
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intern aplicabil, astfel cum derivă din 

normele relevante de drept internațional 

privat. 

 4. Prezentul articol nu exclude alte 

acțiuni în răspundere civilă în 

conformitate cu dreptul intern. 

 5. Obligațiile care decurg din 

prezentul articol nu pot fi restrânse și nici 

nu se poate deroga de la ele prin clauze 

contractuale. 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 23 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23f 

 Elemente de asigurare 

 Atunci când documentul cu informații 

esențiale privind PEPP vizează un 

contract de asigurare, societățile de 

asigurare au obligații numai față de 

deținătorul poliței contractului de 

asigurare și nu față de beneficiarul 

contractului de asigurare. 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 23 g (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23g 

 Punerea la dispoziție a documentului cu 

informații esențiale privind PEPP 
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 1. O persoană care acordă 

consultanță cu privire la un PEPP sau 

vinde un PEPP pune la dispoziția 

deponenților în PEPP documentul cu 

informații esențiale cu suficient timp 

înainte ca deponenții respectivi în PEPP 

să intre într-o obligație contractuală sau 

bazată pe o ofertă în legătură cu PEPP în 

cauză. 

 2. O persoană care acordă 

consultanță cu privire la un PEPP sau 

vinde un PEPP poate satisface cerințele 

de la alineatul (1) prin transmiterea 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP unei persoane autorizate în 

scris să ia decizii de investiții în numele 

deponenților în PEPP în ceea ce privește 

tranzacțiile încheiate în temeiul 

autorizației respective exprimate în scris. 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 23 h (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23h 

 Comunicarea către deponenții în PEPP a 

informațiilor referitoare la distribuție 

 1. Cu suficient timp înainte de 

încheierea unui contract în legătură cu 

un PEPP, furnizorii de PEPP și 

distribuitorii de PEPP pun la dispoziția 

deponenților în PEPP sau potențialilor 

deponenți în PEPP cel puțin următoarele 

informații: 

 (a) orice participație, directă sau 

indirectă, care reprezintă cel puțin 10% 

din drepturile de vot sau din capital, 

deținută la un anumit furnizor de PEPP;  

 (b) în legătură cu contractul propus 
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sau pentru care oferă consultanță:  

 (i) dacă un furnizor de PEPP sau 

societatea-mamă a unui furnizor de PEPP 

deține participații, directe sau indirecte, 

care reprezintă cel puțin 10% din 

drepturile de vot sau din capital, la 

intermediarul sau distribuitorul de PEPP;  

 (ii) dacă oferă consultanță pe baza 

unei analize imparțiale și personale;  

 (iii) dacă este obligat prin contract să 

distribuie în mod exclusiv produsele 

unuia sau mai multor furnizori de PEPP, 

caz în care trebuie să comunice numele 

furnizorilor de PEPP respectivi; or  

 (iv) dacă nu are nicio obligație 

contractuală de a distribui exclusiv 

produsele unuia sau mai multor furnizori 

de PEPP și dacă nu oferă consultanță pe 

baza unei analize imparțiale și personale, 

caz în care trebuie să comunice numele 

furnizorilor de PEPP cu care poate lucra 

și cu care lucrează efectiv;  

 (c) natura remunerației primite în 

legătură cu contractul;  

 (d) dacă, în legătură cu contractul, 

lucrează:  

 (i) pe baza unui onorariu, și anume 

remunerația plătită direct de deponentul 

în PEPP;  

 (ii) pe baza unui comision, de orice 

natură, mai exact dacă remunerația este 

inclusă în cheltuielile și taxele aferente 

distribuirii PEPP în cauză;  

 (iii) pe baza oricărui alt tip de 

remunerație, inclusiv beneficii economice 

de orice natură oferite sau date în 

legătură cu contractul; sau  

 (iv) pe baza unei combinații dintre 

oricare dintre tipurile de remunerație de 

la punctele (i), (ii) și (iii).  

 2. Dacă onorariul este plătit direct de 

către deponentul în PEPP, distribuitorul 

de PEPP informează deponentul în PEPP 

cu privire la cuantumul onorariului sau, 
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dacă nu este posibil, cu privire la metoda 

de calculare a onorariului.  

 3. Dacă deponentul în PEPP 

efectuează plăți în temeiul contractului 

după ce acesta este încheiat, cu excepția 

plăților programate, distribuitorul de 

PEPP informează deponentul și cu privire 

la fiecare dintre aceste plăți, în 

conformitate cu prezentul articol.  

 4. Statele membre asigură condițiile 

necesare ca, în timp util înainte de 

încheierea unui contract, furnizorul de 

PEPP să-i comunice deponentului în 

PEPP natura remunerației primite de 

angajații săi în legătură cu contractul.  

 5. Dacă deponentul în PEPP 

efectuează plăți în temeiul contractului 

după ce acesta este încheiat, cu excepția 

plăților programate, furnizorul de PEPP 

informează deponentul și cu privire la 

fiecare dintre aceste plăți, în conformitate 

cu prezentul articol.  

 6. Cu suficient timp înainte de 

încheierea unui contract, deponenților în 

PEPP sau potențialilor deponenți în 

PEPP li se comunică informații 

corespunzătoare cu privire la distribuirea 

PEPP și la toate cheltuielile și taxele 

aferente. Informațiile respective includ cel 

puțin următoarele: 

 (a) atunci când se ofere consultanță, 

dacă intermediarul sau distribuitorul de 

PEPP le va oferi deponenților în PEPP 

evaluări periodice privind gradul în care 

PEPP recomandat le corespunde 

respectivilor deponenți în PEPP;  

 (b) în ceea ce privește informațiile 

care trebuie comunicate cu privire la toate 

cheltuielile și taxele aferente, informații 

legate de distribuirea PEPP, inclusiv 

costul consultanței, dacă este cazul, costul 

PEPP recomandat sau prezentat 

deponentului în PEPP și modul în care 

acesta poată să-l achite, inclusiv 

eventuale plăți de către terți în 

conformitate cu articolul 32 alineatul (1) 
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litera (e) punctul (ii).  

 7. Informațiile menționate la 

alineatul (1) se comunică într-un format 

standardizat care să permită compararea 

și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât 

deponenții în PEPP să fie în mod 

rezonabil în măsură să înțeleagă natura și 

riscurile legate de PEPP oferit și, astfel, 

să ia decizii de investiții în cunoștință de 

cauză. 

 8. Comisia adoptă acte delegate, în 

conformitate cu articolul 62, pentru a 

stabili: 

 (a) condițiile pe care trebuie să le 

satisfacă informațiile în cauză pentru a se 

considera nepărtinitoare, clare și 

neînșelătoare, inclusiv criteriile pe care 

trebuie să se bazeze formatul standardizat 

menționat la alineatul (7); 

 (b) detaliile privind conținutul și formatul 

informațiilor comunicate deponenților în 

PEPP care se referă la furnizorii, 

intermediarii și distribuitorii de PEPP, 

precum și la costuri și taxe. 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 24 eliminat 

Comunicarea de informații în contextul 

distribuției 

 

1. În timp util înaintea încheierii 

unui contract privind PEPP, furnizorii 

sau distribuitorii de PEPP menționați la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament oferă deponenților sau 

potențialilor deponenți în PEPP cel puțin 

informațiile referitoare la contractul 
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privind PEPP și la ei înșiși menționate la 

articolul 19 și la articolul 29 alineatul (1) 

primul paragraf literele (a) și (c) din 

Directiva (UE) 2016/97 în ceea ce privește 

contractele de asigurări și intermediarii 

de asigurări. 

2. Informațiile menționate la 

alineatul (1) se furnizează într-un format 

standardizat care să permită compararea 

și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât 

deponenții în PEPP să fie în mod 

rezonabil în măsură să înțeleagă natura și 

riscurile legate de PEPP oferit și, astfel, 

să ia decizii de investiții în cunoștință de 

cauză. 

 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 62 pentru a preciza criteriile pe 

care trebuie să se bazeze formatul 

standardizat menționat la alineatul (2). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 24a 

 Stabilirea exigențelor și a nevoilor și 

evaluarea calității 

 1. Înainte de încheierea unui 

contract privind PEPP, furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP menționat la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament specifică, pe baza 

informațiilor obținute de la deponentul în 

PEPP, exigențele și nevoile legate de 

pensie ale acestuia și îi oferă informații 

obiective privind PEPP într-o formă ușor 

de înțeles, care să îi permită deponentului 

luarea unei decizii în cunoștință de cauză. 

Orice contract propus corespunde 
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exigențelor și nevoilor legate de pensii ale 

deponentului în PEPP. 

 2. Atunci când se oferă consultanță 

înainte de încheierea unui contract, 

furnizorul sau distribuitorul de PEPP îi 

oferă deponentului în PEPP recomandări 

personalizate, explicându-i de ce un 

anumit PEPP ar răspunde cel mai bine 

exigențelor și nevoilor sale. 

 3. Dacă un furnizor sau distribuitor 

de PEPP informează deponentul în PEPP 

că oferă consultanță independentă, acesta 

oferă consultanța pe baza analizei unui 

număr suficient de mare de produse de 

pensii personale disponibile pe piață 

pentru a permite formularea unei 

recomandări personalizate, bazată pe 

criterii profesionale, privind contractul 

care ar corespunde nevoilor deponentului 

în PEPP și care ar putea conține factori 

ce ar putea reprezenta un risc pentru 

deponentul în PEPP. 

 4. Atunci când oferă consultanță în 

orice etapă a contractului, furnizorul de 

PEPP obține informațiile necesare 

referitoare la cunoștințele și experiența pe 

care le are deponentul în PEPP în 

domeniul investițiilor pertinent pentru 

PEPP respectiv, la situația financiară a 

persoanei în cauză, inclusiv capacitatea 

acesteia de a suporta pierderi, precum și 

la obiectivele sale de investiții, inclusiv 

toleranța față de risc, astfel încât 

furnizorul, intermediarul sau 

distribuitorul de PEPP să îi poată 

recomanda deponentului sau 

potențialului deponent în PEPP produsul 

care îi corespunde și, în special, care îi 

respectă toleranța față de risc și 

capacitatea de a suporta pierderi. 

 5. Furnizorii și distribuitorii de 

PEPP se asigură și demonstrează 

autorităților competente, la cerere, că 

persoanele fizice care oferă consultanță 

cu privire la PEPP posedă cunoștințele și 

competențele necesare pentru a-și 

îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul 
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regulament. Statele membre publică 

criteriile care trebuie utilizate pentru 

evaluarea acestor cunoștințe și 

competențe. 

 6. Până la ... [xxx de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], 

EIOPA emite orientări în care precizează 

criteriile de evaluare a cunoștințelor și 

competențelor necesare conform 

alineatului (5). Orientările se adoptă în 

conformitate cu articolul 16 din 

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de încheierea unui contract privind 

PEPP, furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP menționat la articolul 19 litera (c) 

din prezentul regulament specifică, pe 

baza informațiilor obținute de la 

deponentul în PEPP, exigențele și nevoile 

legate de pensie ale acestuia și îi oferă 

informații obiective privind PEPP într-o 

formă ușor de înțeles, care să îi permită 

deponentului luarea unei decizii în 

cunoștință de cauză. 

Înainte de încheierea unui contract privind 

PEPP, furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP specifică, pe baza informațiilor 

obținute de la deponentul în PEPP, 

exigențele și nevoile legate de pensie ale 

acestuia și îi oferă informații obiective 

privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, 

care să îi permită deponentului luarea unei 

decizii în cunoștință de cauză. Orice 

contract propus corespunde exigențelor și 

nevoilor legate de pensii ale deponentului 

în PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orice contract propus corespunde 

exigențelor și nevoilor legate de pensii ale 

deponenților în PEPP. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când se oferă consultanță 

înainte de încheierea unui contract, 

furnizorul sau distribuitorul de PEPP 

menționat la articolul 19 litera (c) din 

prezentul regulament îi oferă deponentului 

în PEPP recomandări personalizate, 

explicându-i de ce un anumit PEPP ar 

răspunde cel mai bine exigențelor și 

nevoilor sale. 

2. Atunci când se oferă consultanță 

înainte de încheierea unui contract, 

furnizorul sau distribuitorul de PEPP îi 

oferă deponentului în PEPP recomandări 

personalizate, explicându-i de ce un anumit 

PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor 

și nevoilor sale. 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Atunci când oferă consultanță 

privind PEPP, furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP menționat la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament respectă legislația națională 

aplicabilă de punere în aplicare a 

normelor stabilite la articolul 25 

alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, 

precum și legislația direct aplicabilă a 

Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 

3. Dacă un furnizor sau distribuitor 

de PEPP informează deponentul în PEPP 

că oferă consultanță independentă, acesta 

oferă consultanța pe baza analizei unui 

număr suficient de mare de produse de 

pensii personale disponibile pe piață 

pentru a permite formularea unei 

recomandări personalizate, bazată pe 

criterii profesionale, privind contractul 

care ar corespunde nevoilor deponentului 
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alineatul (8) din directiva respectivă cu 

privire la aceste norme. 
în PEPP și care ar putea conține factori 

ce ar putea reprezenta un risc pentru 

deponentul în PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dacă un furnizor sau distribuitor 

de PEPP menționat la articolul 19 

litera (c) din prezentul regulament 

informează deponentul în PEPP că oferă 

consultanță independentă, acesta oferă 

consultanța pe baza analizei unui număr 

suficient de mare de produse de pensii 

personale disponibile pe piață pentru a 

permite formularea unei recomandări 

personalizate, bazată pe criterii 

profesionale, privind contractul care ar 

corespunde nevoilor deponentului în 

PEPP. Consultanța nu se limitează la 

contractele privind PEPP oferite de 

respectivul furnizor sau distribuitor de 

PEPP, de entități care au legături strânse 

cu furnizorul sau distribuitorul de PEPP 

sau de alte entități cu care furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP are relații juridice 

sau economice strânse, inclusiv relații 

contractuale, de natură să afecteze 

imparțialitatea consultanței oferite. 

4. Atunci când oferă consultanță în 

orice etapă a contractului, furnizorul de 

PEPP obține informațiile necesare 

referitoare la cunoștințele și experiența pe 

care le are deponentul în PEPP în 

domeniul investițiilor pertinent pentru 

PEPP respectiv, la situația financiară a 

persoanei în cauză, inclusiv capacitatea 

acesteia de a suporta pierderi, precum și 
la obiectivele sale de investiții, inclusiv 

toleranța față de risc, astfel încât 

furnizorul, intermediarul sau distribuitorul 

de PEPP să îi poată recomanda 

deponentului sau potențialului deponent 

în PEPP produsul care îi corespunde și, în 

special, care îi respectă toleranța față de 

risc și capacitatea de a suporta pierderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 

menționați la articolul 19 litera (c) din 

prezentul regulament se asigură și 

demonstrează autorităților competente, la 

cerere, că persoanele fizice care oferă 

consultanță cu privire la PEPP posedă 

cunoștințele și competența necesare pentru 

a-și îndeplini obligațiile prevăzute în 

prezentul capitol. Statele membre publică 

criteriile care trebuie utilizate pentru 

evaluarea acestor cunoștințe și competențe. 

5. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 

se asigură și demonstrează autorităților 

competente, la cerere, că persoanele fizice 

care oferă consultanță cu privire la PEPP 

posedă cunoștințele și competențele 

necesare pentru a-și îndeplini obligațiile 

prevăzute în prezentul regulament. Statele 

membre publică criteriile care trebuie 

utilizate pentru evaluarea acestor 

cunoștințe și competențe. 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Până la ... [xxx de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], 

EIOPA emite orientări în care precizează 

criteriile de evaluare a cunoștințelor și 

competențelor necesare conform 

alineatului (5). Orientările se adoptă în 

conformitate cu articolul 16 din 

Regulamentul (UE) nr. 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Informațiile conținute în 

declarația de pensie PEPP sunt corecte, 

actualizate și sunt puse la dispoziție 

fiecărui deponent în PEPP în mod gratuit 

prin mijloace electronice, precum și pe un 

suport durabil sau publicate pe un site 

internet, sau pe suport de hârtie, cel puțin 

o dată pe an. Deponenții în PEPP 

primesc, la cerere, un exemplar pe hârtie, 

în plus față de informațiile primite prin 

mijloace electronice. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Declarația de pensie PEPP cuprinde 

cel puțin următoarele informații-cheie 

pentru deponenții în PEPP: 

1. Declarația de pensie PEPP cuprinde 

cel puțin următoarele informații-cheie 

pentru deponenții în PEPP, care se 

comunică o dată pe an: 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) datele cu caracter personal ale 

deponentului în PEPP, numele furnizorului 

(a) datele cu caracter personal ale 

deponentului în PEPP, numele furnizorului 
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de PEPP, informații despre proiecțiile 

privind pensia, informații despre drepturile 

sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite 

de deponentul în PEPP sau de orice parte 

terță, precum și informații privind nivelul 

de finanțare a sistemului de PEPP, pentru 

care se aplică articolul 39 alineatul (1) 

literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din 

Directiva (UE) 2016/2341, unde 

„membru” înseamnă deponentul în 

PEPP, „IORP” înseamnă furnizorul de 

PEPP, „schemă de pensii” înseamnă 

sistemul de PEPP și „angajator plătitor” 

înseamnă orice parte terță în sensul 

prezentului regulament; 

de PEPP, informații despre proiecțiile 

privind pensia, informații despre drepturile 

dobândite sau capitalul acumulat, 

contribuțiile plătite de deponentul în PEPP 

sau de orice parte terță, precum și 

informații privind nivelul de finanțare a 

sistemului de PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) statul membru în care furnizorul de 

PEPP este autorizat sau înregistrat și 

denumirea autorității competente; 

(b) informații clare privind vârsta 

legală de pensionare a deponentul în 

PEPP, vârsta de pensionare prevăzută în 

sistemul de pensii sau estimată de 
furnizorul de PEPP sau vârsta de 

pensionare stabilită de deponentul în 

PEPP, după caz; 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) atunci când este cazul, informații 

privire garanțiile totale sau parțiale din 

cadrul sistemului de PEPP și, dacă se 

(c) numele furnizorului de PEPP și 

adresa de contact a acestuia, precum și 

informațiile de identificare a sistemului 
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aplică, natura garanției și mecanismele de 

protecție a drepturilor individuale 

acumulate; 

PEPP de care aparține deponentul în 

PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informații privind performanța 

anterioară a sistemului de PEPP în 

ansamblu sau, după caz, a opțiunii de 

investiții alese de deponentul în PEPP, 

sub forma unui grafic care să prezinte 

performanțele pentru toți anii disponibili, 

cel mult pentru ultimii zece ani; 

(d) informații referitoare la proiecțiile 

privind pensia, ținând seama de vârsta de 

pensionare menționată la litera (b), 

precum și o declarație de declinare a 

responsabilității cu privire la faptul că 

proiecțiile pot fi diferite de valoarea finală 

a pensiei primite. Dacă proiecțiile privind 

pensia au la bază proiecții economice, 

respectivele informații conțin, de 

asemenea, o proiecție pentru situația cea 

mai optimistă și una pentru situația cea 

mai pesimistă, ținând seama de natura 

specifică a sistemului PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) o defalcare a costurilor deduse de 

furnizorul de PEPP cel puțin pentru 

ultimele 12 luni, indicând costurile 

administrative, costurile pentru păstrarea 

în siguranță a activelor, costurile aferente 

tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, 

precum și o estimare a impactului 

costurilor asupra pensiei finale. 

(e) informații referitoare la drepturile 

de pensie dobândite sau la capitalul de 

pensie acumulat, ținând seama de natura 

specifică a sistemului PEPP; 
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Or. en 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) informații cu privire la 

contribuțiile plătite de eventuali terți și de 

deponentul în PEPP în sistemul de pensii, 

cel puțin pentru ultimele 12 luni, ținând 

seama de natura specifică a sistemului 

PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) informații privind performanța 

anterioară a sistemului de PEPP în 

ansamblu sau, după caz, a opțiunii de 

investiții alese de deponentul în PEPP, 

sub forma unui grafic care să prezinte 

performanțele pentru toți anii disponibili; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ec (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) o defalcare a costurilor deduse de 

furnizorul de PEPP cel puțin pentru 

ultimele 12 luni, indicând costurile 
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administrative, costurile pentru păstrarea 

în siguranță a activelor, costurile aferente 

tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, 

precum și o estimare a impactului 

costurilor asupra pensiei finale; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ed (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ed) informații cu privire la nivelul de 

finanțare a sistemului PEPP în ansamblu. 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 62 care să 

prevadă normele pentru a stabili ipotezele 

aflate la baza proiecțiilor privind pensia 

menționate la alineatul (1) litera (a). 

Furnizorii de PEPP aplică normele 

respective pentru a determina, după caz, 

rata anuală a randamentului nominal al 

investiției, rata anuală a inflației și 

evoluția preconizată a salariilor. 

2. Declarația de pensie precizează de 

unde și cum pot fi obținute informații 

suplimentare, printre care: informații 

practice suplimentare cu privire la 

opțiunile de care dispun deponenții în 

PEPP în cadrul sistemului PEPP. 

Or. en 
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Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Conform articolului 55, statele 

membre fac schimb de bune practici cu 

privire la formatul și conținutul 

declarației de pensie PEPP. 

3. În consultare cu Banca Centrală 

Europeană, EIOPA și autoritățile 

naționale de supraveghere, Comisia 

adoptă un act delegat în conformitate cu 

articolul 62 în care prevede normele 

pentru stabilirea ipotezelor aflate la baza 

proiecțiilor privind pensia menționate la 

alineatul (1) litera (a), prezentarea 

performanțelor anterioare menționate la 

alineatul (1) litera (eb) și prezentarea 

costurilor menționate la alineatul (1) 

litera (ec). Furnizorii de PEPP aplică 

normele respective pentru a determina, 

după caz, rata anuală a randamentului 

nominal al investiției, rata anuală a 

inflației și evoluția preconizată a 

salariilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informații practice suplimentare, 

astfel cum se prevede la articolul 40 

alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 

2016/2341; 

(a) informații practice suplimentare cu 

privire la opțiunile de care dispun 

deponenții în PEPP în cadrul sistemului 

PEPP; 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pentru sistemele de PEPP în care 

deponenții suportă riscuri de investiție și 

atunci când o opțiune de investiții este 

impusă unui deponent în PEPP printr-o 

regulă specificată în sistemul de PEPP, în 

declarația de pensie PEPP se indică unde 

pot fi obținute informații suplimentare. 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Informațiile respective sunt ușor 

disponibile prin intermediul mijloacelor 

electronice și gratuit. 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. La cererea unui deponent în 

PEPP, a unui beneficiar de PEPP sau a 

unui reprezentant al acestora, furnizorul 

de PEPP comunică următoarele 

informații suplimentare: 

 (a) conturile anuale și rapoartele 

anuale menționate la articolul 29 

alineatul (1) litera (b) sau, în cazul în care 

un furnizor de PEPP este responsabil 

pentru mai multe sisteme de PEPP, 

conturile și rapoartele aferente sistemului 

specific de PEPP pentru care a optat 
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deponentul; 

 (b) declarația privind principiile 

politicii de investiții, menționată la 

articolul 29 alineatul (1) litera (c); 

 (c) orice alte informații referitoare la 

ipotezele utilizate pentru generarea 

proiecțiilor prevăzute la articolul 1 litera 

(d). 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Informațiile respective sunt ușor 

disponibile prin intermediul mijloacelor 

electronice și gratuit. 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După consultarea autorităților naționale și 

după efectuarea de teste în rândul 

consumatorilor, EIOPA elaborează 

proiecte de standarde tehnice de punere în 

aplicare care să precizeze modul de 

prezentare a informațiilor menționate la 

articolul 28 și la prezentul articol. 

După consultarea autorităților naționale și 

a organizațiilor de consumatori, EIOPA 

elaborează proiecte de standarde tehnice de 

punere în aplicare care să precizeze modul 

de prezentare a informațiilor menționate la 

articolul 28 și la prezentul articol. 

Or. en 
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Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de punere în aplicare 

în termen de … [9 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. 

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de punere în aplicare 

în termen de … [șase luni de la data intrării 

în vigoare a prezentului regulament]. 

Comisiei i se conferă competența de a 

adopta standardele tehnice de punere în 

aplicare menționate la primul paragraf, în 

conformitate cu articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În perioada dinaintea pensionării, 

deponenții în PEPP primesc informațiile 

prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 

2016/2341. 

1. În perioada dinaintea pensionării, 

deponenții în PEPP primesc informațiile 

prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 

2016/2341. Consultanța cu un an înainte 

de pensionare este obligatorie. 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 31 eliminat 

Informațiile suplimentare care se 

comunică la cerere deponenților în PEPP 

și beneficiarilor de PEPP 
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La cererea unui deponent în PEPP, a 

unui beneficiar de PEPP sau a unui 

reprezentant al acestora, furnizorul de 

PEPP comunică următoarele informații 

suplimentare: 

 

(a) conturile anuale și rapoartele 

anuale menționate la articolul 29 

alineatul (1) litera (b) sau, în cazul în care 

un furnizor de PEPP este responsabil 

pentru mai multe sisteme de PEPP, 

conturile și rapoartele aferente sistemului 

specific de PEPP pentru care a optat 

deponentul; 

 

(b) declarația privind principiile 

politicii de investiții, menționată la 

articolul 29 alineatul (1) litera (c); 

 

(c) orice alte informații referitoare la 

ipotezele utilizate pentru generarea 

proiecțiilor menționate la articolul 28 

alineatul (1) litera (a). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Capitolul 5 – secțiunea 2 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

REGULI INVESTIȚIONALE 

APLICABILE DEPONENȚILOR ÎN 

PEPP 

OPȚIUNI DE INVESTIȚII PENTRU 

DEPONENȚII ÎN PEPP 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de PEPP le oferă 1. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 
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deponenților în PEPP până la cinci opțiuni 

de investiții. 

pot să ofere în orice caz un PEPP de bază, 

precum și opțiuni de investiții alternative. 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Opțiunile de investiții includ o 

opțiune de investiții implicită și pot 

include opțiuni de investiții alternative. 

2. Toate opțiunile de investiții sunt 

concepute de către furnizorii de PEPP pe 

baza unor tehnici verificate de diminuare 

a riscurilor, care asigură un nivel 

suficient de protecție a deponenților în 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Toate opțiunile de investiții sunt 

concepute de către furnizorii de PEPP pe 

baza unor tehnici verificate de diminuare 

a riscurilor care asigură un nivel suficient 

de protecție a deponenților în PEPP. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Deponentul în PEPP trebuie să 

aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune 

de investiții la intervale de cinci ani de 

acumulare a fondurilor în PEPP. 

1. Condițiile de modificare a opțiunii 

de investiții sunt enumerate în contractul 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Modificarea opțiunii de investiții 

de către deponentul în PEPP este 

gratuită. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Opțiunea de investiții implicită PEPP de bază 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Opțiunea de investiții implicită 

asigură protecția capitalului pentru 

deponentul în PEPP, pe baza unei tehnici 

1. PEPP de bază reprezintă un 

produs simplu și sigur, care poate fi 

achiziționat cu ușurință în fiecare stat 
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de diminuare a riscurilor care să aibă ca 

rezultat o strategie de investiții sigură. 

membru, inclusiv prin canale digitale. 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Tehnica de diminuare a riscurilor 

aplicată produsului PEPP de bază este 

coerentă cu obiectivul conservării 

capitalului investit.  

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Protecția capitalului îi permite 

deponentului în PEPP să își recupereze 

capitalul investit, inclusiv taxele, costurile 

și efectele inflației. 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă furnizorii de PEPP oferă 

opțiuni de investiții alternative, cel puțin 

una dintre acestea oferă deponenților în 

eliminat 
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PEPP o opțiune de investiții eficace din 

punctul de vedere al costurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte un 

act delegat în conformitate cu articolul 62, 

în care să specifice: 

Prin utilizarea de tehnici de diminuare a 

riscurilor se garantează faptul că strategia 

de investiții aplicată PEPP este concepută 

astfel încât să asigure, pe baza PEPP în 

cauză, acumularea unui venit individual 

stabil și adecvat pentru viitoarea pensie și 
să asigure tratamentul just al tuturor 

generațiilor de deponenți în PEPP. 

Tehnicile aplicabile de diminuare a 

riscurilor includ dispozițiile de la literele 

(ba) sau (bb) ori o combinație a acestora 

și pot fi completate de dispozițiile de la 

litera (bc): 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) tehnica de diminuare a riscurilor 

pentru a asigura protecția capitalului în 

cadrul opțiunii de investiții implicite; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) tehnicile de diminuare a riscurilor 

care trebuie aplicate pentru opțiunile de 

investiții alternative. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dispoziții privind adaptarea 

treptată a alocației de investiție pentru a 

se diminua riscurile financiare asociate 

investițiilor în cazul contingentelor ce 

corespund perioadei rămase; 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) dispoziții privind crearea de 

rezerve din contribuții sau din câștigurile 

de investiții, care se alocă deponenților în 

PEPP în mod just și transparent, cu 

scopul de a se diminua pierderile de 

investiții; 

Or. en 
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Amendamentul  139 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 – litera bc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bc) dispoziții privind utilizarea de 

garanții financiare corespunzătoare în 

vederea protecției împotriva pierderilor de 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În vederea stabilirii unor criterii pentru 

eficacitatea tehnicilor de diminuare a 

riscurilor, care să poată fi aplicate în mod 

consecvent, EIOPA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare în care 

precizează amănuntele dispozițiilor 

privind tehnicile de diminuare a 

riscurilor. EIOPA înaintează Comisiei 

aceste proiecte de standarde tehnice de 

reglementare până la ... [xxx de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. Se conferă Comisiei 

competența de a adopta standardele 

tehnice de reglementare menționate la 

primul paragraf în conformitate cu 

articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 

nr. 1094/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În conformitate cu articolul 3 

litera (b), condițiile referitoare la PEPP 

aferente fazei de acumulare sunt stabilite 

de statele membre, cu excepția celor care 

sunt specificate în prezentul regulament. 

1. Dacă nu sunt precizate în 

prezentul regulament, condițiile 

referitoare la faza de acumulare a PEPP 

sunt stabilite de statele membre și sunt cel 

puțin la fel de favorabile ca și normele 

interne aplicabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Aceste condiții pot include în 

special limitele de vârstă pentru începerea 

fazei de acumulare, durata minimă a fazei 

de acumulare, valoarea maximă și 

minimă a contribuțiilor și continuitatea 

acestora, precum și condițiile de 

răscumpărare înainte de vârsta de 

pensionare în cazul unor dificultăți 

deosebite. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Propunere de regulament 

Capitolul VI – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Capitolul VI eliminat 

PROTECȚIA INVESTITORILOR  

 (Capitolul VI nu mai există ca 

subdiviziune, iar toate dispozițiile 

conținute în acesta sunt transferate la 

capitolul V, „FAZA DE ACUIMULARE”) 
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Or. en 

 

Amendamentul  144 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de PEPP pot oferi PEPP care 

includ o opțiune de acoperire a riscurilor 

biometrice. În sensul prezentului 

regulament, „riscuri biometrice” 

înseamnă riscurile legate de longevitate, 

invaliditate și deces. 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 

articolul 5, furnizorii de PEPP pot oferi 

PEPP care includ o opțiune suplimentară 

de acoperire a riscurilor biometrice. 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Autoritatea competentă a entității 

principale sau a entității unice a 

furnizorului ori distribuitorului este 

autoritatea competentă principală pentru 

furnizarea de PEPP la nivel 

transfrontalier. 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. În cazurile în care sunt vizate mai 

multe state membre, reclamantul are 

opțiunea de a-și depune plângerea prin 
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intermediul autorității competente din 

statul său membru, indiferent de țara în 

care are loc încălcarea. Pentru aceasta și 

fără a aduce atingere alineatului (6a), 

fiecare autoritate competentă are 

competența de a trata o plângere depusă 

în atenția sa sau o eventuală încălcare a 

prezentului regulament, în cazul în care 

obiectul acesteia se referă la o entitate 

aflată în statul său membru sau afectează 

în mod semnificativ deponenți în PEPP 

din statul său membru. În astfel de cazuri, 

autoritatea competentă informează fără 

întârziere autoritatea competentă 

principală cu privire la această chestiune. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 6 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6c. În cazul în care autoritățile 

competente vizate nu ajung la o 

înțelegere, se aplică procedura de 

soluționare a litigiilor prevăzută la 

articolul 56. 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Propunere de regulament 

Articolul 44 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 44 eliminat 

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor  

1. Se instituie proceduri adecvate, 

independente, imparțiale, transparente și 
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eficace pentru soluționarea alternativă a 

litigiilor dintre clienții PEPP și furnizorii 

sau distribuitorii de PEPP referitoare la 

drepturile și obligațiile ce decurg din 

prezentul regulament, în conformitate cu 

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și Consiliului49, utilizând, după 

caz, organismele competente existente. 

Aceste proceduri de soluționare 

alternativă a litigiilor sunt aplicabile 

distribuitorilor sau furnizorilor de PEPP 

împotriva cărora sunt inițiate procedurile, 

iar distribuitorii respectivi intră în sfera 

de competență a organismului de SAL 

relevant de soluționare alternativă a 

litigiilor. 

2. Organismele menționate la 

alineatul (1) cooperează în mod efectiv 

pentru soluționarea litigiilor 

transfrontaliere privind drepturile și 

obligațiile ce decurg din prezentul 

regulament. 

 

__________________  

49 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 

2013 privind soluționarea alternativă a 

litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, 

JO L 165, 18.6.2013, p. 63. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Deponentul în PEPP poate schimba 

furnizorii de PEPP cel mult o dată la 

cinci ani după încheierea contractului 

privind PEPP. 

2. Deponentul în PEPP are dreptul să 

schimbe furnizorul în momentul 

pensionării. 
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Or. en 

 

Amendamentul  150 

Propunere de regulament 

Articolul 46 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La cererea deponentului în PEPP, 

serviciul de schimbare a furnizorului este 

inițiat de către furnizorul de PEPP 

destinatar. Serviciul de schimbare a 

furnizorului se efectuează cu respectarea 

cel puțin a alineatelor (2)-(5). 

1. La cererea deponentului în PEPP, 

serviciul de schimbare a furnizorului este 

inițiat de către furnizorul de PEPP 

destinatar. 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Propunere de regulament 

Articolul 46 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare 

de la primirea autorizației menționate la 

alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar 

solicită furnizorului de PEPP care 

efectuează transferul să îndeplinească 

următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în 

autorizația primită de la deponentul în 

PEPP: 

3. În termen de cinci zile lucrătoare de 

la primirea autorizației menționate la 

alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar 

solicită furnizorului de PEPP care 

efectuează transferul să îndeplinească 

următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în 

autorizația primită de la deponentul în 

PEPP: 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valoarea totală a comisioanelor și 3. Valoarea totală a comisioanelor și 
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taxelor aplicate deponentului în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul pentru închiderea contului 

deținut la acest furnizor este de maximum 

1,5 % din soldul pozitiv care urmează să 

fie transferat către furnizorul de PEPP 

destinatar. 

taxelor aplicate deponentului în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul pentru închiderea contului 

deținut la acest furnizor este de maximum 

0,5 % din soldul pozitiv care urmează să 

fie transferat către furnizorul de PEPP 

destinatar. 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Eventualele comisioane și taxe 

percepute de la deponentul în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul sau de furnizorul de PEPP 
destinatar pentru serviciile prevăzute la 

articolul 46, altele decât cele menționate 

la prezentul articol alineatele (1), (2) și 

(3), trebuie să fie rezonabile și să 

corespundă costurilor efective ale 

furnizorului respectiv. 

4. Furnizorul destinatar poate să 

taxeze numai costurile efective asociate 

serviciului de schimbare. 

Or. en 

 

Amendamentul  154 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Statele membre asigură instituirea 

unor mecanisme de reclamații și căi de 

atac transfrontaliere, care să permită 

inițierea în mod individual și colectiv de 

acțiuni în despăgubire la nivel 

transfrontalier. 

Or. en 
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Amendamentul  155 

Propunere de regulament 

Capitolul VII – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Capitolul VII Capitolul VIII B 

SCHIMBAREA FURNIZORILOR DE 

PEPP 

SCHIMBAREA FURNIZORILOR DE 

PEPP 

 (Capitolul VII, cu toate dispozițiile pe care 

le conține, este mutat înainte de capitolul 

IX) 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Propunere de regulament 

Capitolul VIII – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Capitolul VIII CAPITOLUL VI A 

FAZA DE LICHIDARE FAZA DE LICHIDARE 

 (Capitolul VIII, cu toate dispozițiile pe 

care le conține, este mutat după capitolele 

V și VI, care au fost îmbinate) 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În conformitate cu articolul 3, 

condițiile referitoare la PEPP aferente 

fazei de lichidare sunt stabilite de statele 

membre, cu excepția celor care sunt 

1. Dacă nu sunt precizate în 

prezentul regulament, condițiile 

referitoare la faza de acumulare a PEPP 

sunt stabilite de statele membre și sunt cel 
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specificate în prezentul regulament. puțin la fel de favorabile ca și normele 

interne aplicabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Aceste condiții pot include în 

special stabilirea vârstei de pensionare, a 

unei legături obligatorii între atingerea 

vârstei de pensionare și începerea etapei 

de lichidare, a unei perioade minime de 

adeziune la un sistem de PEPP, a unei 

perioade maxime înainte de împlinirea 

vârstei de pensionare pentru a adera la un 

sistem de PEPP, precum și condiții 

privind răscumpărarea în cazul unor 

dificultăți deosebite. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Deponenții în PEPP aleg forma de 

plată pentru faza de lichidare la 

încheierea contractului privind PEPP și, 

după caz, pot modifica ulterior această 

alegere o dată la cinci ani în cursul fazei 
de acumulare. 

2. Pentru PEPP de bază, este 

obligatoriu ca cel puțin 35% din plăți să 

fie efectuate sub formă de anuități. 

Or. en 
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Amendamentul  160 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Deponenții în PEPP aleg tipul 

plăților pentru faza de lichidare în 

momentul încheierii contractului de 

PEPP. 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. EIOPA monitorizează sistemele de 

pensii instituite sau distribuite pe 

teritoriul Uniunii pentru a se asigura că 

acestea nu folosesc denumirea „PEPP” și 

nu sugerează că sunt un PEPP decât dacă 

sunt autorizate în temeiul prezentului 

regulament și respectă prevederile 

acestuia. 

2. EIOPA se asigură că denumirea 

„PEPP” este utilizată numai după o 

autorizare în acest sens în temeiul 

prezentului regulament și în conformitate 

cu acesta. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cooperarea între autoritățile competente 
și cooperarea cu EIOPA 

Cooperare și consecvență 

Or. en 
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Amendamentul  163 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. EIOPA și autoritatea competentă a 

furnizorului de PEPP cooperează și fac 

schimb de informații în scopul îndeplinirii 

atribuțiilor care le revin în temeiul 

prezentului regulament. 

1. Fiecare autoritate competentă 

contribuie la aplicarea consecventă a 

prezentului regulament în întreaga 

Uniune. În acest scop, autoritățile 

competente cooperează între ele și cu 

Comisia. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a asigura aplicarea consecventă a 

prezentului articol, EIOPA elaborează 

proiecte de standarde tehnice de punere în 

aplicare care să precizeze detaliile 

mecanismului de cooperare și de schimb de 

informații, precum și cerințele necesare 

pentru a prezenta aceste informații într-un 

format standardizat care să permită o 

comparație. 

Pentru a asigura aplicarea consecventă a 

prezentului articol, EIOPA elaborează 

proiecte de standarde tehnice de punere în 

aplicare care să precizeze detaliile 

mecanismului de asigurare a consecvenței, 

de cooperare și de schimb de informații, 

precum și cerințele necesare pentru a 

prezenta aceste informații într-un format 

standardizat care să permită o comparație. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Propunere de regulament 

Articolul 55 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de punere în aplicare 

în termen de … [9 luni de la data intrării în 

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte 

de standarde tehnice de punere în aplicare 

în termen de … [șase luni de la data intrării 



 

PE618.225v01-00 92/95 PR\1146696RO.docx 

RO 

vigoare a prezentului regulament]. în vigoare a prezentului regulament]. 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Propunere de regulament 

Articolul 57 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) un furnizor de PEPP a încălcat 

articolul 7 alineatul (3), nu a furnizat 

serviciul de transferabilitate, încălcând 

astfel articolul 13, sau informațiile cu 

privire la acest serviciu necesare în 

temeiul articolului 17 ori nu s-a conformat 

cerințelor și obligațiilor prevăzute în 

capitolul IV, în capitolul V, la articolul 43 

și în capitolul VII; 

(c) un furnizor de PEPP a încălcat 

articolul 7 alineatul (3) sau nu s-a 

conformat cerințelor și obligațiilor 

prevăzute în capitolul IV, în capitolul V, la 

articolul 43 și în capitolul VII; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Propunere de regulament 

Articolul 61 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal în cadrul aplicării 

prezentului regulament, furnizorii de PEPP 

și autoritățile competente își îndeplinesc 

sarcinile care le revin în temeiul 

prezentului regulament în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679. În ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către EIOPA în cadrul aplicării 

prezentului regulament, EIOPA respectă 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal în cadrul aplicării 

prezentului regulament, furnizorii de PEPP 

și autoritățile competente își îndeplinesc 

sarcinile care le revin în temeiul 

prezentului regulament în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 și cu 

Regulamentul privind respectarea vieții 

private și protecția datelor cu caracter 

personal în comunicațiile electronice și de 

abrogare a Directivei 2002/58/CE 

(Regulamentul privind viața privată și 

comunicațiile electronice). În ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către EIOPA în cadrul aplicării 
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prezentului regulament, EIOPA respectă 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care evaluarea identifică 

probleme importante legate de 
funcționarea regulamentului, raportul ar 

trebui să descrie modul în care Comisia 

intenționează să rezolve problemele 

identificate, inclusiv etapele și calendarul 

potențialei revizuiri. 

Raportul vizează toate aspectele 

referitoare la funcționarea regulamentului, 

în special următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) portabilitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) crearea de compartimente și 

parteneriate; 
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Or. en 

 

Amendamentul  171 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera c (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (c) mecanismul de schimbare a 

furnizorului; 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera d (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (d) frecvența utilizării PEPP de bază; 

Or. en 

 

Amendamentul  173 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera e (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (e) procedura de reclamații; 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 – litera f (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (f) aplicarea pe întreg teritoriul 

Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia înființează un comitet la care 

participă părțile interesate vizate, pentru a 

monitoriza permanent evoluția și punerea 

în aplicare a PEPP. Din acest comitet fac 

parte cel puțin EIOPA, autoritățile de 

supraveghere naționale, reprezentanți ai 

sectorului și ai consumatorilor și experți 

independenți. 

 EIOPA îndeplinește funcția de secretariat 

al comitetului. 

Or. en 

 

 

 


