
 

PR\1146696SL.docx  PE618.225v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
 

2017/0143(COD) 

28.2.2018 

***I 
OSNUTEK POROČILA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem 

pokojninskem produktu (PEPP) 

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

Poročevalka: Sophia in 't Veld 

 

  



 

PE618.225v01-00 2/89 PR\1146696SL.docx 

SL 

PR_COD_1amCom 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem 

pokojninskem produktu (PEPP) 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0343), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0219/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

19. oktobra 20171, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika; 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0000/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Starostne pokojnine so bistveni del 

prihodka upokojencev in za mnogo ljudi 

ustrezno pokojninsko zavarovanje pomeni 

razliko med dostojno starostjo in revščino; 

je osnovni pogoj za uveljavljanje 

temeljnih pravic iz Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah, vključno s 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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členom 25 o pravicah starejših, ki navaja: 

„Unija priznava in spoštuje pravico 

starejših do dostojnega in samostojnega 

življenja ter sodelovanja v družbenem in 

kulturnem življenju“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1a) Znatni del starostnih pokojnin se 

zagotavlja iz javnih shem, zato so 

nacionalni pokojninski sistemi in 

vzdržnost javnih financ neposredno 

povezani. Ne glede na izključno 

nacionalno pristojnost za organizacijo 

pokojninskih sistemov, kot je določeno v 

Pogodbah, sta za stabilnost celotne Unije 

in zlasti euroobmočja ključnega pomena 

ustreznost prihodkov in finančna 

vzdržnost nacionalnih pokojninskih 

sistemov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1b) Ker je Evropa starajoča se celina, 

se Unija srečuje z več izzivi, tudi 

demografskimi. Poleg tega se poklicni 

vzorci, trg dela in porazdelitev bogastva 

korenito spreminjajo, ne nazadnje zaradi 

digitalne revolucije. Hkrati postaja vse 

bolj jasno, da nacionalni sistemi socialne 

varnosti niso prilagojeni globaliziranemu 
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gospodarstvu, temelječemu na znanju, z 

odprtimi mejami, mobilnostjo delovne sile 

in migracijami. Preveč je ljudi, ki niso ali 

so nezadostno vključeni v tradicionalne 

nacionalne pokojninske sisteme, med 

drugim ženske, mladi, migranti, nizko 

usposobljeni delavci, samozaposleni in 

delavci z atipičnimi pogodbami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1c) Prednost bi bilo treba nameniti 

nadaljnjemu razvoju, krepitvi in reformi 

prvega (javnega) in drugega (poklicnega) 

stebra nacionalnih pokojninskih sistemov. 

Vendar se bo po pričakovanjih zmanjšal 

delež dokladnih javnih pokojnin iz prvega 

stebra kot del stopnje nadomestil. To bi 

lahko delno nadomestili s pridobljenimi 

pokojninskimi pravicami iz shem, ki se 

financirajo v okviru drugega stebra. Toda 

k izboljšanju ustreznosti in vzdržnosti 

obstoječih nacionalnih pokojninskih 

sistemov bi lahko bistveno prispeval in bi 

tudi moral bistveno prispevati dobro razvit 

tretji steber. Vseevropski osebni 

pokojninski produkt (PEPP) bi moral biti 

sposoben dopolnjevati in krepiti trg 

individualnih pokojninskih produktov v 

vsej Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Evropski trg pokojninskih 

zavarovanj je zelo razdrobljen in raznolik, 

zato se bo vpliv PEPP po državah 

članicah zelo razlikoval, enako raznolike 

pa so tudi ciljne skupine. V državah 

članicah, v katerih prvi in drugi steber 

nista dovolj razvita, bi lahko PEPP 

ponudil rešitve ljudem, ki trenutno nimajo 

dostopa do ustreznih pokojnin. V državah 

članicah z visoko razvitimi trgi 

pokojninskih zavarovanj bi lahko PEPP 

razširil ponudbo za potrošnike ali ponudil 

rešitve mobilnim državljanom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Kot je Komisija napovedala v 

akcijskem načrtu o oblikovanju unije 

kapitalskih trgov28 septembra 2015, „bo 

ocenila argumente za okvir politike za 

vzpostavitev uspešnega evropskega trga za 

enostavna, učinkovita in konkurenčna 

osebna pokojninska zavarovanja ter 

opredelila, ali je za ta trg potrebno sprejeti 

zakonodajo EU.“ 

črtano 

__________________  

28 Akcijski načrt o oblikovanju unije 

kapitalskih trgov, Evropska komisija, 30. 

september 2015 (COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Zakonodajni okvir za vseevropski 

osebni pokojninski produkt bo položil 

temelje za uspešen trg cenovno dostopnih 

in prostovoljnih naložb, povezanih z 

varčevanjem za upokojitev, ki se lahko 

upravljajo na ravni celotne EU. Z 

dopolnitvijo obstoječih pokojninskih 

produktov in načrtov bo okvir pomagal 

zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati 

ustreznost svojih pokojninskih 

prihrankov, prispeval k reševanju 

demografskih izzivov in zagotovil nov 

močan vir zasebnega kapitala za 

dolgoročne naložbe. Ta okvir ne bo 

nadomestil ali uskladil obstoječih 

nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih 

pokojninskih zavarovanj. 

(11) Zakonodajni okvir za vseevropski 

osebni pokojninski produkt bo položil 

temelje za uspešen trg cenovno dostopnih 

in prostovoljnih naložb, povezanih z 

varčevanjem za upokojitev, ki se lahko 

upravljajo na ravni celotne EU. Ta okvir ne 

bo nadomestil ali uskladil obstoječih 

nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih 

pokojninskih zavarovanj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Uredba usklajuje sklop temeljnih 

značilnosti PEPP, ki zadeva ključne 

elemente, kot so distribucija, naložbena 

politika, zamenjava ponudnikov ali 

čezmejno zagotavljanje in prenosljivost. 

Uskladitev teh temeljnih značilnosti bo 

izboljšala enake konkurenčne pogoje za 

ponudnike osebnih pokojninskih 

zavarovanj na splošno in pripomogla k 

pospešitvi dokončanja unije kapitalskih 

trgov ter povezovanju notranjega trga za 

osebna pokojninska zavarovanja. Privedla 

bo do oblikovanja pretežno 

črtano 
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standardiziranega vseevropskega 

produkta, ki bo na voljo v vseh državah 

članicah, kar bo potrošnikom omogočilo, 

da v celoti izkoristijo notranji trg, saj bodo 

lahko svoje pokojninske pravice prenesli v 

tujino, in jim ponudilo večjo izbiro med 

različnimi vrstami ponudnikov, vključno s 

ponudniki v tujini. Zaradi manjšega 

števila ovir za čezmejno zagotavljanje 

pokojninskega zavarovanja bo vseevropski 

osebni pokojninski produkt povečal 

konkurenco med ponudniki pokojninskih 

zavarovanj na ravni EU in ustvaril 

ekonomije obsega, kar bi moralo koristiti 

varčevalcem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Člen 114 PDEU omogoča sprejetje 

aktov v obliki uredb ali direktiv. Sprejetju 

uredbe je bila dana prednost, saj se bo 

neposredno uporabljala v vseh državah 

članicah. Zato bi uredba omogočila hitrejšo 

uporabo PEPP in hitreje prispevala k 

obravnavi potrebe po več pokojninskih 

prihrankih in naložbah v kontekstu unije 

kapitalskih trgov. Ker se s predlogom te 

uredbe usklajujejo ključne značilnosti 

PEPP, zanje ne smejo veljati posebna 

nacionalna pravila, zato je uredba v tem 

primeru ustreznejša od direktive. 

Nasprotno bi za značilnosti, ki ne spadajo 

na področje uporabe uredbe (npr. pogoji 

za fazo varčevanja), veljala nacionalna 

pravila. 

(13) Člen 114 PDEU omogoča sprejetje 

aktov v obliki uredb ali direktiv. Sprejetju 

uredbe je bila dana prednost, saj se bo 

neposredno uporabljala v vseh državah 

članicah. Zato bi uredba omogočila hitrejšo 

uporabo PEPP in hitreje prispevala k 

obravnavi potrebe po več pokojninskih 

prihrankih in naložbah v kontekstu unije 

kapitalskih trgov. Ker se s predlogom te 

uredbe usklajujejo ključne značilnosti 

PEPP, zanje ne smejo veljati posebna 

nacionalna pravila, zato je uredba v tem 

primeru ustreznejša od direktive. 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Enotno dovoljenje za čezmejno 

prodajo PEPP bo zagotovilo oblikovanje 

enotnega trga za PEPP. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Za zagotovitev visoke kakovosti 

storitev in učinkovitega varstva 

potrošnikov bi morale matična država 

članica in države članice gostiteljice tesno 

sodelovati pri izvrševanju obveznosti iz te 

uredbe. Kadar ponudniki in distributerji 

PEPP poslujejo v različnih državah 

članicah v okviru svobode opravljanja 

storitev, bi moral biti pristojni organ 

matične države članice odgovoren za 

zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz 

te uredbe, saj je tesneje povezan s 

ponudnikom PEPP. Da bi zagotovili 

pošteno razdelitev odgovornosti med 

pristojnimi organi iz matične države 

članice in držav članic gostiteljic, bi moral 

pristojni organ države članice gostiteljice 

v primeru, da se seznani s kršitvami 

obveznosti, do katerih pride na njegovem 

ozemlju, o njih obvestiti pristojni organ 

matične države članice, ki bi moral nato 

sprejeti ustrezne ukrepe. Poleg tega bi 

moral pristojni organ države članice 

gostiteljice imeti pravico, da ukrepa, če 

matična država članica ne sprejme 

ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi 

niso zadostni. 

črtano 



 

PE618.225v01-00 12/89 PR\1146696SL.docx 

SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) V primeru ustanovitve podružnice 

ali stalnega predstavništva v drugi državi 

članici je ustrezno, da se odgovornost za 

izvrševanje ustrezno porazdeli med 

matično državo članico in državami 

članicami gostiteljicami. Čeprav bi moral 

pristojni organ matične države članice 

ohraniti odgovornost za izpolnjevanje 

obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje 

kot celoto, kot so pravila o pogojih za 

opravljanje poklica, in sicer na podlagi 

enake ureditve kot pri opravljanju 

storitev, bi moral pristojni organ države 

članice gostiteljice prevzeti odgovornost za 

izvrševanje pravil o zahtevah glede 

obveščanja in poslovanja v zvezi 

s storitvami, ki jih opravlja na njenem 

ozemlju. Kadar pa se pristojni organ 

države članice gostiteljice seznani 

s kršitvami obveznosti, do katerih pride na 

njegovem ozemlju in glede katerih se s to 

direktivo odgovornost ne prenese na 

državo članico gostiteljico, tesno 

sodelovanje zahteva, da navedeni organ o 

tem obvesti pristojni organ matične države 

članice, da lahko slednji nato sprejme 

ustrezne ukrepe. To velja zlasti glede 

kršitev pravil o zahtevah glede dobrega 

imena, strokovnega znanja in sposobnosti. 

Poleg tega bi moral pristojni organ države 

članice gostiteljice za varstvo potrošnikov 

imeti pravico, da ukrepa, če matična 

država članica ne sprejme ustreznih 

ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso 

zadostni. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Vseevropska narava PEPP bi se 

morala izražati v vseevropskih pravicah 

potrošnikov in varstvu potrošnikov, tudi 

pri oblikovanju mehanizmov za čezmejne 

kolektivne pritožbe in odškodninske 

zahtevke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) PEPP bi morali sestavljati 

nacionalni odseki, pri čemer bi se v 

vsakem od njih upoštevale značilnosti 

osebnih pokojninskih produktov, ki 

omogočajo, da so prispevki v PEPP 

upravičeni do spodbud. Na ravni 

posameznih varčevalcev v PEPP bi se prvi 

odsek oblikoval ob odprtju PEPP. 

(20) PEPP bi morali sestavljati 

nacionalni odseki, pri čemer bi se v 

vsakem od njih upoštevale značilnosti 

osebnih pokojninskih produktov. Na ravni 

posameznih varčevalcev v PEPP bi se prvi 

odsek oblikoval ob odprtju PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Da bi omogočili nemoten prehod 

za ponudnike PEPP, bo obveznost 

zagotavljanja PEPP, ki vsebujejo odseke 

(21) Ob uvedbi PEPP bi moral ponudnik 

zagotoviti informacije o tem, kateri 

nacionalni odseki so takoj na voljo v 
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za vsako državo članico, začela veljati tri 

leta po začetku veljavnosti te uredbe. 

Vendar pa bi ob uvedbi PEPP ponudnik 

moral zagotoviti informacije o tem, kateri 

nacionalni odseki so takoj na voljo, da bi 

se izognili morebitnemu zavajanju 

potrošnikov. 

pogodbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Da bi zagotovili optimalno 

preglednost produkta, bi morali 

proizvajalci PEPP pripraviti dokument s 

ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih 

proizvajajo, preden se lahko produkt 

distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako 

bi morali biti odgovorni za pravilnost 

dokumenta s ključnimi informacijami o 

PEPP. Dokument s ključnimi podatki o 

PEPP bi moral nadomestiti in prilagoditi 

dokument s ključnimi podatki o paketnih 

naložbenih produktih za male vlagatelje 

in zavarovalnih naložbenih produktih na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta33, ki jih 

za PEPP ne bi bilo treba zagotoviti. 

(24) Da bi zagotovili optimalno 

preglednost produkta, bi morali ponudniki 

PEPP pripraviti dokument s ključnimi 

podatki o PEPP za PEPP, ki jih 

proizvajajo, preden se lahko produkt 

distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako 

bi morali biti odgovorni za pravilnost 

dokumenta s ključnimi informacijami o 

PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 

2014 o dokumentih s ključnimi 

informacijami o paketnih naložbenih 

produktih za male vlagatelje in 

zavarovalnih naložbenih produktih 

(PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1. 

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 

2014 o dokumentih s ključnimi 

informacijami o paketnih naložbenih 

produktih za male vlagatelje in 

zavarovalnih naložbenih produktih 

(PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1. 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Poleg razvoja produktov, kot je 

PEPP, bi bilo treba nujno razviti tudi 

sistem Unije za sledenje pokojninam, ki bi 

državljanom omogočil, da izračunajo svoj 

nakopičeni pokojninski kapital in 

pridobljene pokojninske pravice, kar bi 

jim zagotovilo celovit pregled. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Podrobnosti v zvezi z 

informacijami, ki bi jih bilo treba vključiti 

v dokument s ključnimi podatki o PEPP 

poleg elementov, ki jih že vsebuje 

dokument s ključnimi podatki o paketnih 

naložbenih produktih za male vlagatelje 

in zavarovalnih naložbenih produktih na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014, in 

prikaz teh informacij bi bilo treba dodatno 

uskladiti z regulativnimi tehničnimi 

standardi, ki dopolnjujejo regulativne 

tehnične standarde iz Delegirane uredbe 

Komisije z dne 8. marca 201734, pri tem pa 

upoštevati obstoječe in potekajoče 

raziskave o vedenju potrošnikov, vključno 

z rezultati testiranja učinkovitosti 

različnih načinov prikazovanja informacij 

potrošnikom. 

črtano 

__________________  

34 Delegirana uredba Komisije z dne 8. 

maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 

št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne 26. novembra 2014 o 

dokumentih s ključnimi informacijami o 

paketnih naložbenih produktih za male 

vlagatelje in zavarovalnih naložbenih 

produktih (PRIIP) z določitvijo 

regulativnih tehničnih standardov glede 

prikaza, vsebine, pregleda in revizije 

dokumentov s ključnimi informacijami ter 

pogojev za izpolnitev zahteve po 

posredovanju takih dokumentov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Ponudniki PEPP bi morali člane 

pravočasno pred upokojitvijo obvestiti o 

možnostih izplačila. Kadar se pokojninski 

prejemki ne izplačajo v obliki 

doživljenjske rente, bi morali člani, ki se 

približujejo upokojitvi, prejeti informacije 

o razpoložljivih plačilnih produktih za 

izplačilo prejemkov, da se omogoči 

finančno načrtovanje za upokojitev. 

(30) Ponudniki PEPP bi morali člane 

pravočasno pred upokojitvijo obvestiti o 

možnostih izplačila, vsaj eno leto pred 

upokojitvijo pa bi jih morali na to 

opomniti. Kadar se pokojninski prejemki 

ne izplačajo v obliki doživljenjske rente, bi 

morali člani, ki se približujejo upokojitvi, 

prejeti informacije o razpoložljivih 

plačilnih produktih za izplačilo prejemkov, 

da se omogoči finančno načrtovanje za 

upokojitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Glede na dolgoročni cilj PEPP, ki je 

upokojitev, bi bilo treba oblikovati 

naložbene možnosti, ki se ponudijo 

varčevalcu v PEPP, da zajemajo elemente, 

(38) Glede na dolgoročni cilj PEPP, ki je 

upokojitev, bi bilo treba oblikovati 

naložbene možnosti, ki se ponudijo 

varčevalcu v PEPP, da zajemajo elemente, 
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ki vlagateljem omogočajo naložbeno 

odločitev, vključno s številom naložbenih 

možnosti, med katerimi lahko izbirajo. 

Varčevalec v PEPP bi moral imeti 

možnost, da po začetni izbiri ob sklenitvi 

PEPP spremeni to izbiro v razumnih 

razmikih (vsakih pet let), tako da se 

ponudnikom zagotovi zadostna stabilnost 

za njihovo dolgoročno naložbeno 

strategijo, hkrati pa tudi zaščita 

vlagateljev. 

ki vlagateljem omogočajo naložbeno 

odločitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Standardna naložbena možnost bi 

morala varčevalcu v PEPP omogočiti, da 

povrne vloženi kapital. Ponudniki PEPP 

bi dodatno lahko vključili mehanizem za 

usklajevanje z inflacijo, da jo vsaj delno 

zajamejo. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Komisija bi morala sprejeti 

osnutke izvedbenih tehničnih standardov, 

ki so jih pripravili evropski nadzorni 

organi v okviru skupnega odbora, glede 

prikaza in vsebine določenih elementov v 

dokumentu s ključnimi informacijami o 

PEPP, ki niso zajeti v [regulativnem 

tehničnem standardu o dokumentu s 

črtano 
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ključnimi informacijami o PRIIP], v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 

1093/2010 Evropskega parlamenta in 

Sveta35, Uredbe (EU) št. 1094/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta36 in 

Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta37. Komisija bi morala 

dopolniti tehnično delo evropskih 

nadzornih organov z izvedbo 

potrošniškega testiranja glede prikaza 

dokumenta s ključnimi informacijami, kot 

so ga predlagali evropski nadzorni organi. 

__________________  

35 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o ustanovitvi Evropskega 

nadzornega organa (Evropski bančni 

organ) in o spremembi Sklepa 

št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 

Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 

15.12.2010, str. 12). 

 

36 Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o ustanovitvi Evropskega 

nadzornega organa (Evropski organ za 

zavarovanja in poklicne pokojnine) in o 

spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 

razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES 

(UL L 331, 15.12.2010, str. 48). 

 

37 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o ustanovitvi Evropskega 

nadzornega organa (Evropski organ za 

vrednostne papirje in trge) in o 

spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter 

razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES 

(UL L 331, 15.12.2010, str. 84). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 46 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(46) Ponudniki in distributerji PEPP bi 

morali za vzpostavitev učinkovitega in 

uspešnega postopka reševanja sporov 

uvesti učinkovit pritožbeni postopek, ki bi 

ga lahko njihove stranke uporabile, 

preden se spor prične reševati v postopku 

za alternativno reševanje sporov ali pred 

sodiščem. Pritožbeni postopek bi moral 

vsebovati kratke in jasno določene 

časovne okvire, ko bi moral ponudnik ali 

distributer PEPP odgovoriti na pritožbo. 

Subjekti za alternativno reševanje sporov 

bi morali imeti zadostne zmogljivosti za 

sodelovanje pri ustreznem in učinkovitem 

čezmejnem sodelovanju na področju 

sporov, povezanih s pravicami in 

obveznostmi na podlagi te uredbe. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 53 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(53) Varčevalci v PEPP bi morali imeti 

pravico, da ob sklenitvi PEPP izberejo 

način izplačila (rente, enkratni znesek ali 

drugo) v fazi izplačevanja, vendar z 

možnostjo, da svojo izbiro spremenijo 

enkrat vsakih pet let po tem, da bi lahko 

svojo izbiro načina izplačila najbolje 

prilagodili svojim potrebam, ko se 

približujejo upokojitvi. 

(53) Varčevalci v PEPP bi morali imeti 

pravico, da ob sklenitvi PEPP izberejo 

način izplačila (rente, enkratni znesek ali 

drugo) v fazi izplačevanja. 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 54 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(54) Ponudniki PEPP bi morali imeti 

možnost, da varčevalcem PEPP dajo na 

voljo široko paleto načinov izplačevanja. S 

tem pristopom bi dosegli cilj povečane 

uporabe PEPP zaradi povečane prožnosti in 

izbire za varčevalce v PEPP. Ponudnikom 

bi omogočil, da svoje PEPP oblikujejo na 

najbolj stroškovno učinkovit način. 

Skladen je z drugimi politikami EU in 

politično izvedljiv, saj daje državam 

članicam dovolj prožnosti, da se odločijo, 

kakšne možnosti izplačevanja želijo 

spodbujati. 

(54) Ponudniki PEPP bi morali imeti 

možnost, da varčevalcem PEPP dajo na 

voljo široko paleto načinov izplačevanja. S 

tem pristopom bi dosegli cilj povečane 

uporabe PEPP zaradi povečane prožnosti in 

izbire za varčevalce v PEPP. Ponudnikom 

bi omogočil, da svoje PEPP oblikujejo na 

najbolj stroškovno učinkovit način. 

Skladen je z drugimi politikami EU in 

politično izvedljiv, saj daje državam 

članicam dovolj prožnosti, da se odločijo, 

kakšne možnosti izplačevanja želijo 

spodbujati. Vendar bi moral biti pri izbiri 

osnovnega PEPP obvezen fiksni znesek 

rent. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 56 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(56) Čeprav bi stalen nadzor 

ponudnikov PEPP izvajali zadevni 

nacionalni pristojni organi, bi morala 

EIOPA koordinirati nadzor PEPP, da bi se 

zagotovila uporaba poenotene nadzorne 

metodologije, s čimer bi prispevali k 

vseevropski naravi pokojninskega 

produkta. 

(56) Čeprav bi stalen nadzor 

ponudnikov PEPP izvajali zadevni 

nacionalni pristojni organi, bi morala 

EIOPA koordinirati nadzor PEPP, da bi se 

zagotovila dosledna uporaba poenotene 

nadzorne metodologije, s čimer bi 

prispevali k vseevropski naravi 

pokojninskega produkta. 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 56 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (56a) Da bi okrepili pravice potrošnikov 

in jim olajšali dostop do pritožbenega 

postopka, bi bilo treba varčevalcem v 

PEPP omogočiti, da prek enotne 

kontaktne točke bodisi posamezno ali 

kolektivno vlagajo pritožbe pri svojem 

nacionalnem pristojnem organu. Pristojni 

organ, pri katerem je bila vložena 

pritožba, bi moral biti odgovoren za 

nadaljnje faze pritožbenega postopka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 57 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(57) EIOPA bi morala sodelovati z 

nacionalnimi pristojnimi organi in 

spodbujati sodelovanje med njimi. Pri tem 

bi morala EIOPA imeti vlogo pri 

pooblastilu nacionalnih pristojnih organov 

za uporabo nadzornih ukrepov s tem, da bi 

zagotovila dokazila o kršitvah, povezanih s 

PEPP. Prav tako bi morala zagotoviti 

zavezujočo mediacijo v primeru nesoglasja 

med pristojnimi organi v čezmejnih 

situacijah. 

(57) EIOPA bi morala sodelovati z 

nacionalnimi pristojnimi organi ter 

spodbujati sodelovanje in usklajenost med 

njimi. Pri tem bi morala EIOPA imeti 

vlogo pri pooblastilu nacionalnih pristojnih 

organov za uporabo nadzornih ukrepov s 

tem, da bi zagotovila dokazila o kršitvah, 

povezanih s PEPP. Prav tako bi morala 

zagotoviti zavezujočo mediacijo v primeru 

nesoglasja med pristojnimi organi v 

čezmejnih situacijah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 64 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (64a) Glede na vseevropsko naravo 

PEPP in zagotavljanje PEEP bi morali 

biti potrošnikom na voljo tudi čezmejni 

mehanizmi za kolektivne odškodninske 

zahtevke. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 66 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(66) Vsaka obdelava osebnih podatkov, 

ki se izvede v okviru te uredbe, kot je 

izmenjava ali prenos osebnih podatkov, ki 

ga izvedejo pristojni organi, bi morala biti 

opravljena v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega Parlamenta in 

Sveta39, vsaka izmenjava ali prenos 

informacij, ki ga izvedejo evropski 

nadzorni organi, pa bi morala biti 

opravljena v skladu z Uredbo (ES) 

št. 45/2001 Evropskega Parlamenta in 

Sveta40. 

(66) Vsaka obdelava osebnih podatkov, 

ki se izvede v okviru te uredbe, kot so 

izmenjava ali prenos osebnih podatkov, ki 

ga izvedejo pristojni organi, hramba 

osebnih podatkov v centralnem registru, 

ki ga vodi EIOPA, ali obdelava osebnih 

podatkov s strani ponudnikov ali 

distributerjev PEPP, bi morala biti 

opravljena v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega Parlamenta in 

Sveta39, Direktivo (EU) 2016/680 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o 

spoštovanju zasebnega življenja in varstvu 

osebnih podatkov na področju 

elektronskih komunikacij ter razveljavitvi 

Direktive 2002/58/ES (uredba o 

zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah). Vsaka izmenjava ali 

prenos informacij, ki ga izvedejo evropski 

nadzorni organi, bi morala biti opravljena v 

skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 

Evropskega Parlamenta in Sveta41. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 
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podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).  

 39a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 

obdelujejo za namene preprečevanja, 

preiskovanja, odkrivanja ali pregona 

kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 

sankcij, in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 

sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 

4.5.2016, str. 89). 

40 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 

2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah in organih 

Skupnosti in o prostem pretoku takih 

podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 

40 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 

2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah in organih 

Skupnosti in o prostem pretoku takih 

podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 66 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (66a) Glede na občutljivost osebnih 

finančnih podatkov je ključnega pomena 

strogo varstvo podatkov. Zato je 

priporočljivo, da organi za varstvo 

podatkov tesno sodelujejo pri izvajanju in 

nadzoru te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 70 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (70a) Glede na morebitne dolgoročne 

posledice te uredbe je treba pozorno 

spremljati razvoj v začetni fazi izvajanja. 

Vzpostaviti bi bilo treba skupino 

deležnikov in strokovnjakov, ki bi stalno 

spremljali vse ustrezne vidike PEPP ter 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji sporočali morebitna opažanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) temelji na prostovoljni pogodbi 

med posameznim varčevalcem in 

subjektom; 

(a) temelji na prostovoljni in 

dopolnilni pogodbi med posameznim 

varčevalcem in subjektom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „vseevropski osebni pokojninski 

produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni 

varčevalni osebni pokojninski produkt, ki 

ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP 

zagotavlja regulirano finančno podjetje, ki 

ima v skladu z zakonodajo Unije 

dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali 

posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je 

posamezni varčevalec v PEPP prostovoljno 

sklenil z namenom upokojitve in ga ni 

mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti 

(2) „vseevropski osebni pokojninski 

produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni 

varčevalni osebni pokojninski produkt, ki 

ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP 

zagotavlja finančno podjetje iz člena 5, ki 

ima v skladu z zakonodajo Unije 

dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali 

posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je 

posamezni varčevalec v PEPP prostovoljno 

sklenil z namenom upokojitve in ga ni 

mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti 
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samo pod izrecno omejenimi pogoji; samo pod izrecno omejenimi pogoji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „faza varčevanja“ pomeni obdobje, 

v katerem se sredstva (vplačila) zbirajo na 

računu za PEPP in običajno traja, dokler 

upravičenec iz naslova PEPP ne doseže 

upokojitvene starosti; 

(10) „faza varčevanja“ pomeni obdobje, 

v katerem se sredstva zbirajo na računu za 

PEPP in običajno traja, dokler upravičenec 

iz naslova PEPP ne doseže upokojitvene 

starosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) „enkratni znesek“ pomeni celotno 

plačilo nakopičenega pokojninskega 

kapitala ob koncu faze varčevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) „odsek“ pomeni razdelek, ki se 

odpre znotraj vsakega posameznega računa 

za PEPP in ki izpolnjuje pravne zahteve in 

pogoje za uporabo spodbud, ki jih za 

(20) „odsek“ pomeni razdelek, ki se 

odpre znotraj vsakega posameznega računa 

za PEPP in ki izpolnjuje pravne zahteve, ki 

jih določi država članica, v kateri ima 
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vlaganje v PEPP na nacionalni ravni 
določi država članica, v kateri ima 

varčevalec v PEPP stalno prebivališče. 

Posledično je lahko posameznik varčevalec 

v PEPP ali upravičenec iz naslova PEPP v 

vsakem odseku, kar je odvisno od 

posameznih pravnih zahtev za faze 

varčevanja in izplačevanja; 

varčevalec v PEPP stalno prebivališče. 

Posledično je lahko posameznik varčevalec 

v PEPP ali upravičenec iz naslova PEPP v 

vsakem odseku, kar je odvisno od 

posameznih pravnih zahtev za faze 

varčevanja in izplačevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „kapital“ pomeni skupni prispevek 

kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan 

na podlagi zneskov, ki jih je mogoče 

vložiti po odbitku vseh provizij, stroškov 

in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno 

krijejo vlagatelji; 

(21) „kapital“ pomeni skupni prispevek 

kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan 

na podlagi zneskov, ki jih je mogoče 

vložiti pred odbitkom vseh provizij, 

stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali 

posredno krijejo vlagatelji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) „standardna naložbena možnost“ 

je naložbena strategija, ki se uporabi, 

kadar varčevalec v PEPP ni dal navodil, 

kako naj se vlagajo sredstva, ki se zbirajo 

na njegovem računu za PEPP; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) „stranka PEPP“ pomeni 

varčevalca v PEPP, potencialnega 

varčevalca v PEPP in/ali upravičenca iz 

naslova PEPP. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) „biometrična tveganja“ pomeni 

tveganja, povezana z dolgoživostjo, 

invalidnostjo in smrtjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28b) „partnerstva“ pomeni sodelovanje 

med ponudniki PEPP, ki ponujajo odseke 

v različnih državah članicah, da bi 

zagotovili storitev prenosljivosti iz 

člena 12. 

Or. en 
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Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primerih, ki jih dovoljuje ta 

uredba, določbe pogodbe za zagotavljanje 

PEPP, sklenjene med varčevalcem v PEPP 

in ponudnikom PEPP; 

(b) v primerih, ki jih dovoljuje ta 

uredba, določbe pogodbe za zagotavljanje 

PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) določbe zakonodaje držav članic, ki 

bi veljale za primerljive osebne 

pokojninske produkte, ki se pripravijo in 

distribuirajo v skladu z zakonodajo države 

članice, v kateri ima proizvajalec svoj 

registrirani sedež. 

(ii) določbe zakonodaje držav članic, ki 

bi veljale za primerljive osebne 

pokojninske produkte, ki se pripravijo in 

distribuirajo v skladu z veljavno 

zakonodajo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) institucije za poklicno pokojninsko 

zavarovanje, ki so registrirane ali imajo 

dovoljenje v skladu z Direktivo (EU) 

2016/2341 Evropskega parlamenta in 

Sveta45; 

(c) institucije za poklicno pokojninsko 

zavarovanje, ki so registrirane ali imajo 

dovoljenje v skladu z Direktivo (EU) 

2016/2341 Evropskega parlamenta in 

Sveta45 in ki ne morejo same kriti 

biometričnih tveganj ter ne jamčijo za 

rezultate vlaganj ali za določeno višino 

pokojninskih prejemkov; 
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__________________ __________________ 

45 Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za 

poklicno pokojninsko zavarovanje 

(prenovitev) (UL L 354, 23.12.2016, str. 

37). 

45 Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za 

poklicno pokojninsko zavarovanje 

(prenovitev) (UL L 354, 23.12.2016, str. 

37). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pred sprejetjem odločitve o vlogi se 

EIOPA posvetuje s pristojnim organom 

vložnika. 

2. Pred sprejetjem odločitve o vlogi se 

EIOPA posvetuje s pristojnim organom 

vložnika, da bi preveril, ali obstajajo 

morebitni zadržki za ugoditev vlogi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponudniki PEPP in distributerji PEPP 

vedno izpolnjujejo določbe te uredbe ter 

zadevno bonitetno ureditev, ki se uporablja 

zanje v skladu z zakonodajnimi akti iz 

člena 5(1). 

Ponudniki PEPP in distributerji PEPP 

vedno izpolnjujejo določbe te uredbe ter 

zadevno bonitetno ureditev, ki se uporablja 

zanje v skladu z zakonodajnimi akti iz 

člena 5(1) in člena 8. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Poglavje III – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE III POGLAVJE VIII A 

ČEZMEJNO ZAGOTAVLJANJE IN 

PRENOSLJIVOST PEPP 

ČEZMEJNI NAKUP IN 

PRENOSLJIVOST PEPP 

 (Poglavje III z vsemi določbami razen 

člena 11 se premesti za poglavje VIII) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Poglavje III – oddelek I – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ODDELEK I črtano 

SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV 

IN SVOBODA USTANAVLJANJA 

 

 (Oddelek I poglavja III kot pododdelek se 

črta) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 11 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 Člen 3a 

Izvajanje svobode opravljanja storitev in 

svobode ustanavljanja ponudnikov PEPP 

Izvajanje svobode opravljanja storitev in 

svobode ustanavljanja ponudnikov PEPP 

 (Člen 11 se premesti za člen 3) 

Or. en 
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Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primeru koriščenja storitve 

prenosljivosti so varčevalci v PEPP 

upravičeni do tega, da obdržijo vse 

prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil 

ponudnik PEPP in ki so povezane z 

neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP. 

2. V primeru koriščenja storitve 

prenosljivosti so varčevalci v PEPP 

upravičeni do tega, da obdržijo vse 

prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil 

ponudnik PEPP in ki so povezane z 

neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP, in 

imajo pravico, da hkrati varčujejo v več 

kot enem odseku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Varčevalci v PEPP imajo pravico, 

da PEPP pridobijo ali kupijo v drugi 

državi članici, ki ni država članica 

njihovega stalnega prebivališča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar ponudnik PEPP ali 

distributer PEPP ponudi vseevropski 

osebni pokojninski produkt, mora 

potencialnim varčevalcem v PEPP 

zagotoviti informacije o tem, kateri 

nacionalni odseki so takoj na voljo. 

2. Kadar ponudnik PEPP ali 

distributer PEPP ponudi vseevropski 

osebni pokojninski produkt, mora 

potencialnim varčevalcem v PEPP 

zagotoviti informacije o tem, kateri 

nacionalni odseki so takoj na voljo, bodisi 

od ponudnika PEPP ali registriranega 
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partnerja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Najpozneje tri leta po začetku 

veljavnosti te uredbe vsak PEPP na 

zahtevo pri ponudniku PEPP ponuja 

nacionalne odseke za vse države članice. 

3. Razpoložljivi odseki se navedejo v 

pogodbi med varčevalcem v PEPP in 

ponudnikom PEPP. Ponudnik PEPP 

mora ponujati vsaj odseke, navedene v 

pogodbi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v rok iz člena 13(3) 

ponudniki PEPP zagotovijo, da je mogoče 

v okviru vsakega posameznega računa za 

PEPP odpreti nov odsek, ki ustreza 

pravnim zahtevam in pogojem za 

koriščenje spodbud, ki jih za PEPP na 

nacionalni ravni določi država članica, v 

katero se varčevalec v PEPP preseli. 

Ponudniki PEPP zagotovijo, da je mogoče 

v okviru vsakega posameznega računa za 

PEPP bodisi s prenosom ali dodatkom 

odpreti nov odsek, ki ustreza pravnim 

zahtevam in pogojem za koriščenje 

spodbud, ki so na nacionalni ravni določeni 

za PEPP države članice, v kateri se odsek 

odpre. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v rok iz člena 13(3) 

ponudnik PEPP takoj, ko je obveščen o 

namenu varčevalca v PEPP, da bo izkoristil 

pravico do mobilnosti med državami 

članicami, obvesti varčevalca v PEPP o 

možnosti odprtja novega odseka v okviru 

njegovega osebnega varčevalnega računa 

in o roku, v katerem bo mogoče odpreti 

takšen odsek. 

1. Ponudnik PEPP takoj, ko je 

obveščen o namenu varčevalca v PEPP, da 

bo izkoristil pravico do mobilnosti med 

državami članicami, obvesti varčevalca v 

PEPP o možnosti odprtja novega odseka v 

okviru njegovega osebnega varčevalnega 

računa in o roku, v katerem bo mogoče 

odpreti takšen odsek. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) novo državo članico stalnega 

prebivališča varčevalca v PEPP; 

(a) državo članico, v kateri se odpre 

odsek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) ali mobilnost zadeva prenos ali 

dodatek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) datum, od katerega bi se naložbe 

preusmerile v novo odprt odsek; 

(b) datum, od katerega bi se naložbe v 

primeru prenosa preusmerile v novo odprt 

odsek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti 

nacionalnim organom 

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti 

pristojnim organom 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ponudnik PEPP uradno obvesti 

zadevni nacionalni organ, ki izvaja 

bonitetni nadzor nad njim, o vseh 

pogodbenih ureditvah za zagotavljanje 

storitve prenosljivosti. 

1. Ponudnik PEPP uradno obvesti 

organ EIOPA o vseh pogodbenih ureditvah 

za zagotavljanje storitve prenosljivosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Informacije iz odstavka 1 se v enem 2. Informacije iz odstavka 1 se v enem 
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mesecu po odprtju novega odseka 

elektronsko pošljejo v centralno 

podatkovno zbirko pri nacionalnem 

nadzornem organu in vključujejo vsaj: 

mesecu po odprtju novega odseka 

elektronsko pošljejo v centralno 

podatkovno zbirko pri organu EIOPA. 

Dostop do podatkovne zbirke imajo 

nacionalni pristojni organi, ki v primeru 

sprememb samodejno prejmejo 

informacije o lokalnih odsekih. 

Podatkovna zbirka vsebuje vsaj: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Poglavje IV – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE IV POGLAVJE II A 

ZAHTEVE GLEDE DISTRIBUCIJE IN 

INFORMACIJ 

PRAVICE POTROŠNIKOV IN 

PRITOŽBE 

 (Poglavje IV z vsemi določbami se 

premesti za poglavje II) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki PEPP in distributerji 

PEPP izpolnjujejo člene 5(2) in 6 do 18 

Uredbe (EU) št. 1286/2014. 

2. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP predstavlja 

predpogodbene informacije. Biti mora 

točen, pošten in jasen ter ne sme biti 

zavajajoč. Vsebovati mora ključne 

informacije ter biti skladen z vsemi 

zavezujočimi pogodbenimi dokumenti, 

ustreznimi deli dokumentov, ki sestavljajo 

ponudbo, ter pravili in pogoji, ki veljajo za 

PEPP. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Poleg informacij iz člena 8(3)(c) 

Uredbe Komisije (EU) št. (EU) št. 

1286/2014 oddelek z naslovom „Kaj je ta 

produkt?“ vsebuje naslednje informacije: 

3. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP je samostojen 

dokument, ki se jasno razlikuje od tržnega 

gradiva. V njem ni sklicevanj na tržno 

gradivo. Po potrebi lahko vsebuje 

sklicevanja na druge dokumente, tudi 

prospekte, vendar le, če so povezana z 

informacijami, ki jih je v skladu s to 

uredbo treba vključiti v dokument s 

ključnimi informacijami o PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) opis pokojninskih prejemkov in 

obsega, v katerem so zajamčeni; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) najkrajše ali najdaljše obdobje 

vključenosti v načrt PEPP; 

črtano 



 

PR\1146696SL.docx 37/89 PE618.225v01-00 

 SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 23 - odstavek 3 - točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) upokojitveno starost; črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka iv 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv) splošne informacije o storitvi 

prenosljivosti, vključno z informacijami o 

odsekih; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka v 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(v) splošne informacije o storitvi 

zamenjave ter sklicevanja na posebne 

informacije o storitvi zamenjave iz člena 

50; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka vi 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vi) razpoložljive informacije v zvezi z 

rezultati naložbene politike v smislu 

okoljskih, socialnih in upravljavskih 

dejavnikov; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – točka vii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vii) pravo, ki se uporabi za pogodbo o 

PEPP, kadar stranki nimata proste izbire 

ali, kadar stranki prosto izbirata veljavno 

pravo, pravo, za katero ponudnik PEPP 

predlaga, da se izbere. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ponudniki PEPP in distributerji 

PEPP poleg informacij v dokumentu s 

ključnimi informacijami o PEPP 

potencialnim varčevalcem v PEPP 

zagotovijo sklic na vsa poročila o 

solventnosti in finančnem stanju 

ponudnika PEPP ter jim omogočijo 

preprost dostop do teh informacij. 

4. Kadar PEPP varčevalcu v PEPP 

zagotavlja več različnih možnosti naložb, 

tako da vseh zahtevanih informacij o 

vsaki osnovni naložbeni možnosti ni 

mogoče posredovati v enotnem, strnjenem 

in samostojnem dokumentu, se ne glede 

na odstavek 3 v dokumentu s ključnimi 

informacijami o PEPP navedejo vsaj 

splošni opis osnovnih naložbenih 

možnosti in podatki o tem, kje in kako je 



 

PR\1146696SL.docx 39/89 PE618.225v01-00 

 SL 

mogoče dobiti podrobnejšo dokumentacijo 

s predpogodbenimi informacijami o 

osnovnih naložbenih možnostih, povezano 

z naložbenimi produkti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Potencialnim varčevalcem v PEPP 

se zagotovijo tudi informacije o pretekli 

uspešnosti naložb, povezanih z načrtom 

PEPP, za vsaj zadnjih pet let ali za vsa 

leta delovanja načrta, kadar je to obdobje 

krajše od pet let, ter informacije o 

strukturi stroškov, ki jih nosijo varčevalci 

v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP. 

5. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP se pripravi kot 

kratek in strnjen dokument, ki v tiskani 

različici vsebuje največ tri strani velikosti 

A4, kar spodbuja primerljivost, če je 

zagotovljen na trajnem mediju, ki ni 

papir, pa je lahko večplasten in tako 

upošteva praktičnost dokumenta s 

ključnimi informacijami o PEPP. 

 Informacije iz prvega pododstavka: 

 (a) se predstavijo in oblikujejo tako, 

da so lahko čitljive, velikost črk pa je 

ustrezna za branje; 

 (b) se osredotočajo na ključne 

informacije, ki jih potrebujejo varčevalci v 

PEPP; 

 (c) so jasne ter napisane v jeziku in 

stilu, ki omogočata lažje razumevanje 

informacij, to je v jasnem, jedrnatem in 

razumljivem jeziku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Informacije v dokumentu s 

ključnimi informacijami o PEPP, v 

katerem so uporabljene barve, ne smejo 

biti nič manj razumljive, če je ta 

dokument natisnjen ali fotokopiran v 

črno-beli tehniki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. Kadar se v dokumentu s ključnimi 

informacijami o PEPP uporabi blagovna 

znamka ali logotip ponudnika PEPP ali 

skupine, ki ji pripada, ta ne sme odvračati 

pozornosti varčevalca v PEPP od 

informacij, ki jih vsebuje dokument, ali 

zakrivati besedila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5c. Ponudniki PEPP in distributerji 

PEPP poleg informacij v dokumentu s 

ključnimi informacijami o PEPP 

potencialnim varčevalcem v PEPP 

zagotovijo povzetek vseh poročil o 

solventnosti in finančnem stanju 

ponudnika PEPP in sklicevanja nanje ter 

jim omogočijo preprost dostop do teh 

informacij. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5d. Potencialnim varčevalcem v PEPP 

se zagotovijo tudi informacije o pretekli 

uspešnosti naložb, povezanih z načrtom 

PEPP, za vsa leta delovanja načrta PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropski nadzorni organi (Evropski bančni 

organ, Evropski organ za vrednostne 

papirje in trge in EIOPA) za zagotavljanje 

dosledne uporabe tega člena prek skupnega 

odbora evropskih nadzornih organov 

pripravijo osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov, v katerih določijo podrobnosti 

o prikazu in vsebini vsakega od elementov 

informacij iz odstavkov 3 in 4, skupaj z 

zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih 

informacij v standardizirani obliki, ki 

omogoča primerjavo. 

Evropski nadzorni organi (Evropski bančni 

organ, Evropski organ za vrednostne 

papirje in trge in EIOPA) za zagotavljanje 

dosledne uporabe tega člena prek skupnega 

odbora evropskih nadzornih organov 

pripravijo osnutke regulativnih tehničnih 

standardov, v katerih določijo podrobnosti 

o prikazu in vsebini vsakega od elementov 

informacij iz odstavkov 4, 5 in 5d, skupaj z 

zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih 

informacij v standardizirani in dostopni 

obliki, ki omogoča preprosto primerjavo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropski nadzorni organi pri pripravi 

osnutka izvedbenih tehničnih standardov 

upoštevajo različne vrste PEPP, razlike 

med njimi in zmožnosti varčevalcev v 

PEPP ter tudi značilnosti PEPP, da se 

varčevalcem v PEPP omogoči izbiranje 

med različnimi osnovnimi naložbami ali 

drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, 

tudi kadar se lahko ta izbira opravi v 

različnih obdobjih ali v prihodnosti 

spremeni. 

Evropski nadzorni organi pri pripravi 

osnutka regulativnih tehničnih standardov 

upoštevajo različne vrste PEPP, razlike 

med njimi in zmožnosti varčevalcev v 

PEPP ter tudi značilnosti PEPP, da se 

varčevalcem v PEPP omogoči izbiranje 

med različnimi osnovnimi naložbami ali 

drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, 

tudi kadar se lahko ta izbira opravi v 

različnih obdobjih ali v prihodnosti 

spremeni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Evropski nadzorni organi osnutke 

izvedbenih tehničnih standardov predložijo 

Komisiji do … 

Evropski nadzorni organi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

predložijo Komisiji šest mesecev po objavi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje izvedbenih tehničnih standardov 

iz prvega pododstavka v skladu s členom 

15 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe 

(EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) 

št. 1095/2010. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v skladu 

s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 

1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 

oziroma Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

Or. en 
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Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23a 

 Jezik dokumenta s ključnimi 

informacijami o PEPP 

 1. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP se sestavi v 

uradnih jezikih ali v enem od uradnih 

jezikov, ki se uporabljajo v delu države 

članice, v katerem je PEPP na voljo, ali v 

drugem jeziku, ki ga odobrijo pristojni 

organi zadevne države članice, če pa ni 

napisan v nobenem od teh jezikov, se v 

enega od njih prevede. Prevod dosledno in 

natančno izraža vsebino originalnega 

dokumenta s ključnimi informacijami o 

PEPP. 

 2. Če se PEPP v državi članici 

oglašuje s tržnimi dokumenti, napisanimi 

v enem ali več uradnih jezikih zadevne 

države članice, se dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP sestavi vsaj v 

ustreznih uradnih jezikih. 

 3. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP se na zahtevo 

varčevalcev v PEPP z okvarami vida ali 

sluha ter slabo pismenih in nepismenih 

varčevalcev v PEPP da na voljo v ustrezni 

obliki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 23 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23b 

 Informacije v dokumentu s ključnimi 

informacijami o PEPP 

 1. Naslov „Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP“ je na vidnem 

mestu na vrhu prve strani dokumenta s 

ključnimi informacijami o PEPP. 

Dokument s ključnimi informacijami o 

PEPP se pripravi, kot je določeno v 

odstavkih 2 in 3. 

 2. Takoj pod naslovom dokumenta s 

ključnimi informacijami o PEPP se 

navede obrazložitev. Ta se glasi: „V tem 

dokumentu so navedene ključne 

informacije o tem pokojninskem 

produktu. To ni tržno gradivo. 

Informacije so predpisane z zakonom, da 

se lahko seznanite z naravo, tveganostjo 

in stroški tega produkta ter možnim 

dobičkom in izgubo in ga primerjate z 

drugimi produkti. 

 3. Dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP vsebuje naslednje 

informacije: 

 (a) na začetku dokumenta ime PEPP 

in podatek o tem, ali gre za osnovni 

PEPP, identiteto in kontaktne podatke 

ponudnika PEPP, informacije o 

pristojnem organu ponudnika PEPP in 

datum dokumenta;  

 (b) kadar je ustrezno, opozorilo glede 

kompleksnosti in težke razumljivosti 

produkta, ki se glasi: „Produkt, ki ga 

kupujete, ni enostaven in je morda težko 

razumljiv.“;  

 (c) v oddelku „Kaj je ta produkt in kaj 

se zgodi, ko se upokojim?“ naravo in 

glavne značilnosti PEPP, med drugim:  

 (i)  

 – najkrajše ali najdaljše obdobje 

vključenosti v načrt PEPP;  
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 – pravne informacije o upokojitveni 

starosti v državi članici, katere pravo se 

uporablja;  

 – države članice, v katerih ponudnik 

ponuja PEPP;  

 – naložbene možnosti, vključno z 

osnovno možnostjo;  

 – informacije o storitvi 

prenosljivosti;  

 – informacije v zvezi z rezultati 

naložbene politike PEPP v smislu 

okoljskih, socialnih in upravljavskih 

dejavnikov;  

 – opis pokojninskih prejemkov in 

obseg, v katerem so zagotovljeni, ter način 

izplačil, vključno z opisom možnosti 

izplačevanja in izjavo, da je preudarno 

poiskati svetovanje o možnostih že pred 

upokojitvijo;  

 – informacije o morebitnem vplivu 

časa upokojitve na tveganja in 

pokojninske prejemke za PEPP ter  

 – opis možnosti izplačevanja in 

izjavo, da je preudarno poiskati svetovanje 

o možnostih že pred upokojitvijo; 

 (ii) cilj upokojitve in načine, na katere 

se doseže optimalni rezultat za varčevalca 

v PEPP, zlasti, ali se cilj doseže z 

neposredno ali posredno izpostavljenostjo 

osnovnim naložbenim sredstvom, vključno 

z opisom osnovnih instrumentov ali 

referenčnih vrednosti; med drugim se 

navedejo trgi, v katere se vlaga v okviru 

PEPP, in, kadar je ustrezno, specifični 

okoljski ali družbeni cilji produkta, pa 

tudi, kako je določen donos;  

 (iii) opis ciljne skupine pokojninskih 

varčevalcev pri trženju PEPP, predvsem v 

smislu njihove zmožnosti kritja izgub pri 

naložbah in izpolnitve naložbenega 

obdobja;  

 (iv) podatke o zavarovalnih koristih, če 

jih PEPP ponuja, vključno z okoliščinami, 

v katerih bi jih bilo mogoče uveljaviti;  
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 (v) obdobje PEPP, če je znano;  

 (d) v oddelku „Kakšno je tveganje in 

kakšen donos lahko pričakujem?“ kratek 

opis profila tveganja in donosa, ki vsebuje 

naslednje elemente:  

 (i) zbirni kazalnik tveganja s 

pojasnilnim opisom tega kazalnika ter 

njegovih glavnih omejitev in s pojasnilnim 

opisom tveganj, ki so bistvenega pomena 

za PEPP, niso pa ustrezno zajeta v 

zbirnem kazalniku tveganj;  

 (ii) podatke o največji možni izgubi 

vloženega kapitala in tudi navedbo:  

 – ali lahko varčevalec v PEPP izgubi 

ves vloženi kapital oziroma  

 – ali varčevalec v PEPP tvega, da bo 

moral poleg kapitala, vloženega v PEPP, 

prevzeti še dodatne finančne zaveze ali 

obveznosti, vključno s pogojnimi 

obveznostmi, in  

 – kadar je ustrezno, ali PEPP 

vključuje zaščito kapitala pred tržnim 

tveganjem, ter podatke o zadevnem kritju 

in omejitvah, zlasti v zvezi z njegovo 

časovno veljavnostjo;  

 (iii) ustrezne scenarije uspešnosti in 

predpostavke, iz katerih ti izhajajo;  

 (iv) kadar je ustrezno, informacije o 

pogojih, pod katerimi se varčevalcem v 

PEPP izplača donos, ali vnaprej 

določenih zgornjih mejah teh izplačil;  

 (v) izjavo, da lahko davčna zakonodaja 

matične države članice varčevalca v PEPP 

vpliva na dejansko izplačilo; 

 (e) v oddelku „Kaj se zgodi, če [naziv 

ponudnika PEPP] ne more izplačati 

vlagateljev?“ kratko navedbo, ali 

odškodninska ali jamstvena shema za 

vlagatelje omogoča kritje zadevne izgube 

in, če je tako, za katero shemo gre, ime 

poroka ter tveganja, ki jih zajema, in tista, 

ki jih ne zajema;  

 (f) v oddelku „Kakšni so stroški?“ 

stroške v zvezi z naložbo v PEPP, vključno 
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z neposrednimi in posrednimi stroški, ki 

jih nosi varčevalec v PEPP, ter 

enkratnimi in ponavljajočimi se stroški, 

prikazanimi z zbirnimi kazalniki teh 

stroškov, zaradi zagotavljanja primerjave 

pa tudi skupne stroške, izražene v 

denarnih zneskih in odstotkih, da se 

ponazorijo skupni učinki celotnih 

stroškov na naložbo. V dokumentu s 

ključnimi informacijami o PEPP se jasno 

navede, da bodo svetovalci, distributerji 

ali druge osebe, ki svetujejo o PEPP ali 

jih prodajajo, posredovali podrobne 

informacije o vseh dodatnih stroških pri 

distribuciji, ki niso zajeti v zgoraj 

navedenih stroških, da bi se lahko 

varčevalci v PEPP seznanili s 

kumulativnim učinkom teh skupnih 

stroškov na donosnost naložbe;  

 (g) v oddelku „Kako dolgo bi moral 

razpolagati z njim in ali lahko dobim 

denar izplačan predčasno?“:  

 (i) kadar je ustrezno, navedbo, ali pri 

PEPP obstaja obdobje, v katerem si je 

mogoče premisliti ali preklicati nakup;  

 (ii) navedbo priporočenega in, kadar 

je ustrezno, najkrajšega zahtevanega 

obdobja razpolaganja;  

 (iii) zmožnost in pogoje za morebitno 

likvidacijo naložbe še pred dospelostjo, 

vključno z vsemi provizijami in kaznimi, 

ob upoštevanju profila tveganja in donosa 

PEPP ter predvidenega razvoja zadevnega 

trga;  

 (iv) informacije o morebitnih 

posledicah predčasnega izplačila ali 

izplačila pred zaključkom priporočenega 

obdobja razpolaganja, na primer izguba 

zaščite kapitala ali s tem pogojene 

dodatne provizije;  

 (h) v oddelku „Kako se lahko 

pritožim?“ informacije o tem, kako in 

komu se lahko varčevalec v PEPP pritoži 

glede produkta ali ravnanja ponudnika 

PEPP ali osebe, ki svetuje o produktu ali 

ga prodaja;  
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 (i) v oddelku „Druge pomembne 

informacije“ kratko navedbo morebitnega 

dodatnega informativnega gradiva, ki se 

posreduje varčevalcu v PEPP v fazi pred 

sklenitvijo pogodbe in/ali po njej, razen 

tržnega gradiva.  

 4. Večplastno navajanje informacij, 

zahtevanih v skladu z odstavkom 3, je 

dovoljeno, pri čemer se lahko podrobni 

deli informacij predstavijo v obliki 

pojavnih oken ali sklicevanj na 

spremljajoče plasti, da bi lahko izpolnili 

obveznost glede dolžine dokumenta s 

ključnimi informacijami o PEPP iz 

člena 23(5). 

 5. Da bi se ta člen dosledno 

uporabljal, evropski nadzorni organi v 

okviru skupnega odbora evropskih 

nadzornih organov pripravijo osnutek 

regulativnih tehničnih standardov, s 

katerimi natančno opredelijo: 

 (a) podrobnosti prikaza in vsebine 

vsakega od elementov informacij iz 

člena 23, skupaj z zahtevami, potrebnimi 

za prikaz navedenih informacij v 

standardizirani obliki, ki omogoča 

primerjavo; 

 (b) podrobnosti metodologije za izračun, 

ki so potrebne za informacije iz 

odstavka 3(d)(i), 3(d)(iii) in 3(f); 

 (c) če je dovoljeno večplastno navajanje 

informacij, katere informacije bi morale 

biti vključene v osnovno predstavitev in 

katere informacije se zagotovijo v dodanih 

podrobnejših plasteh. 

 Evropski nadzorni organi pri pripravi 

osnutka regulativnih tehničnih 

standardov upoštevajo različne vrste 

PEPP, razlike med njimi in zmožnosti 

varčevalcev v PEPP ter tudi značilnosti 

PEPP, da se varčevalcem v PEPP 

omogoči izbiranje med različnimi 

osnovnimi naložbami ali drugimi 

možnostmi, ki jih produkt ponuja, tudi 

kadar se lahko ta izbira opravi v različnih 

obdobjih ali v prihodnosti spremeni. 
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 Evropski nadzorni organi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

predložijo Komisiji do ... [xxx po datumu 

začetka veljavnosti te uredbe]. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 

1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in 

Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 23 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23c 

 Tržna komunikacija 

 Tržna sporočila, ki vključujejo specifične 

informacije v zvezi s PEPP, ne vključujejo 

informacij, ki bi bile v nasprotju s tistimi 

iz dokumenta s ključnimi informacijami o 

PEPP ali bi zmanjševale pomen 

navedenega dokumenta. V tržnih 

sporočilih se navede, da je dokument s 

ključnimi informacijami o PEPP na voljo, 

pa tudi, kako, kje in od koga ga je mogoče 

dobiti, ter spletno mesto ponudnika PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 23 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23d 

 Revizija dokumenta s ključnimi 
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informacijami o PEPP 

 1. Ponudnik PEPP redno pregleduje 

informacije v dokumentu s ključnimi 

informacijami o PEPP in dokument 

revidira, če se pri pregledu pokaže, da so 

potrebne spremembe. Revidirana različica 

je na voljo takoj, ko je mogoče. 

 2. Da bi se ta člen dosledno 

uporabljal, evropski nadzorni organi v 

okviru skupnega odbora pripravijo 

osnutek regulativnih tehničnih 

standardov, s katerimi natančno 

opredelijo: 

 (a) pogoje za pregled informacij v 

dokumentu s ključnimi informacijami;  

 (b) pogoje, pod katerimi je treba 

dokument s ključnimi informacijami 

revidirati;  

 (c) posebne pogoje, pod katerimi je 

treba informacije v dokumentu s 

ključnimi informacijami pregledati ali ta 

dokument revidirati, kadar je PEPP 

varčevalcem v PEPP na voljo le občasno;  

 (d) okoliščine, v katerih je treba 

varčevalce v PEPP obvestiti o revidiranem 

dokumentu s ključnimi informacijami v 

zvezi s PEPP, ki so ga kupili, in način, na 

katerega se to stori.  

 Evropski nadzorni organi osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

predložijo Komisiji do ... [xxx po datumu 

začetka veljavnosti te uredbe]. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje regulativnih tehničnih 

standardov iz prvega pododstavka v 

skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 

1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in 

Uredbe (EU) št. 1095/2010. 

Or. en 

 



 

PR\1146696SL.docx 51/89 PE618.225v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 23 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23e 

 Civilna odgovornost 

 1. Ponudnik PEPP samo na podlagi 

dokumenta s ključnimi informacijami o 

PEPP, vključno z njegovim prevodom, ne 

nosi civilne odgovornosti, razen če je ta 

dokument zavajajoč, netočen ali 

neskladen z ustreznimi deli pravno 

zavezujočih predpogodbenih ali 

pogodbenih dokumentov ali zahtevami iz 

člena 23. 

 2. Varčevalec v PEPP, ki izkaže, da 

je pri investiranju v PEPP utrpel škodo, 

ker se je v okoliščinah iz odstavka 1 

zanašal na dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP, pripravljen v zvezi 

z zadevnim produktom, lahko od 

ponudnika PEPP zahteva odškodnino za 

to škodo v skladu z nacionalnim pravom. 

 3. Elementi, kot sta „škoda“ ali 

„odškodnina“ iz odstavka 2, ki niso 

opredeljeni, se razlagajo in uporabljajo v 

skladu z veljavnim nacionalnim pravom, 

kot je določeno z ustreznimi pravili 

mednarodnega zasebnega prava. 

 4. Ta člen ne izključuje nadaljnjih 

zahtevkov iz naslova civilne odgovornosti 

v skladu z nacionalnim pravom. 

 5. Obveznosti iz tega člena ne morejo 

biti omejene ali odpravljene s 

pogodbenimi klavzulami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 23 f (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23f 

 Zavarovalni elementi 

 Kadar dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP zadeva 

zavarovalno pogodbo, ima zavarovalnica 

obveznosti le do imetnika zavarovalne 

police iz zadevne zavarovalne pogodbe, ne 

pa tudi do upravičenca iz zavarovalne 

pogodbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 23 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23g 

 Zagotovitev dokumenta s ključnimi 

informacijami o PEPP 

 1. Oseba, ki svetuje o PEPP ali ga 

prodaja, varčevalcem v PEPP zagotovi 

dokument s ključnimi informacijami 

dovolj zgodaj, preden so ti varčevalci v 

PEPP zavezani s katero koli pogodbo ali 

ponudbo v zvezi s tem PEPP. 

 2. Oseba, ki svetuje o PEPP ali ga 

prodaja, lahko izpolni zahteve iz 

odstavka 1 tako, da dokument s ključnimi 

informacijami o PEPP posreduje osebi, ki 

ima pisno pooblastilo, da v imenu 

varčevalcev v PEPP odloča o naložbah v 

zvezi s transakcijami, sklenjenimi v okviru 

tega pisnega pooblastila. 

Or. en 
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Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 23 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23h 

 Razkritje informacij varčevalcem v PEPP 

glede distribucije 

 1. Ponudnik ali distributer PEPP 

dovolj zgodaj pred sklenitvijo pogodbe o 

PEPP varčevalcem ali potencialnim 

varčevalcem v PEPP zagotovi vsaj 

naslednje informacije: 

 (a) ali ima neposreden ali posreden 

delež, ki predstavlja najmanj 10 % 

glasovalnih pravic ali kapitala v 

določenem ponudniku PEPP;  

 (b) v zvezi s predlagano pogodbo ali 

pogodbo, o kateri se svetuje, ali:  

 (i) ima ponudnik PEPP oziroma 

obvladujoče podjetje ponudnika PEPP 

neposreden ali posreden delež, ki 

predstavlja najmanj 10 % glasovalnih 

pravic ali kapitala v posredniku ali 

distributerju PEPP;  

 (ii) opravlja svetovanje na podlagi 

poštene in osebne analize;  

 (iii) ga veže pogodbena obveznost za 

distribucijo izključno z enim ali več 

ponudniki PEPP; v tem primeru 

posreduje imena teh ponudnikov PEPP 

ali  

 (iv) ga ne veže pogodbena obveznost za 

distribucijo izključno z enim ali več 

ponudniki PEPP in ne opravlja 

svetovanja na podlagi poštene in osebne 

analize; v tem primeru posreduje imena 

ponudnikov PEPP, s katerimi lahko 

oziroma dejansko opravlja posel;  

 (c) naravo prejetega plačila v zvezi s 

pogodbo;  

 (d) ali v zvezi s pogodbo deluje:  
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 (i) na podlagi honorarja, to je plačila, 

ki ga plača neposredno varčevalec v 

PEPP;  

 (ii) na podlagi kakršnega koli 

honorarja, to je plačila, vključenega v 

stroške distribucije PEPP;  

 (iii) na podlagi drugega plačila, 

vključno s katero koli ekonomsko koristjo, 

ki se ponudi ali plača v zvezi s pogodbo, 

ali  

 (iv) na podlagi kombinacije plačil iz 

točk (i), (ii) in (iii).  

 2. Kadar provizijo plača neposredno 

varčevalec v PEPP, distributer PEPP 

obvesti varčevalca v PEPP o višini 

provizije ali, kadar to ni možno, o metodi 

za izračun provizije.  

 3. Če varčevalec v PEPP v okviru 

pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera 

koli plačila, ki niso načrtovana plačila, 

tudi distributer PEPP izvede razkritja v 

skladu s tem členom za vsako tako plačilo.  

 4. Države članice zagotovijo, da 

ponudnik PEPP pravočasno pred 

sklenitvijo pogodbe varčevalcu v PEPP 

sporoči naravo prejemkov, ki jih v zvezi s 

pogodbo prejme od svojih zaposlenih.  

 5. Če varčevalec v PEPP v okviru 

pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera 

koli plačila, ki niso načrtovana plačila, 

tudi ponudnik PEPP izvede razkritja v 

skladu s tem členom za vsako tako plačilo.  

 6. Varčevalcem PEPP ali 

potencialnim varčevalcem PEPP se 

pravočasno pred sklenitvijo pogodbe 

predložijo ustrezne informacije o 

distribuciji PEPP ter o vseh stroških. Te 

informacije vključujejo najmanj 

naslednje: 

 (a) če bo zagotovljeno svetovanje, ali 

bo posrednik oziroma distributer PEPP 

varčevalcem v PEPP zagotovil redno 

oceno primernosti PEPP, ki je priporočen 

varčevalcem v PEPP;  



 

PR\1146696SL.docx 55/89 PE618.225v01-00 

 SL 

 (b) kar zadeva informacije o vseh 

stroških, ki jih je treba razkriti, 

informacije o distribuciji PEPP, vključno 

s stroški svetovanja, kjer je to potrebno, 

stroški PEPP, ki se priporoča ali trži 

varčevalcem v PEPP, in, kako ga lahko ti 

varčevalci plačajo, pri čemer to vključuje 

katera koli plačila tretjih strank v skladu s 

členom 32(1)(e)(ii).  

 7. Informacije iz odstavka 1 se 

zagotovijo v standardizirani obliki, ki 

omogoča primerjavo, ter v razumljivi 

obliki na način, ki varčevalcem v PEPP 

omogoča, da razumejo naravo in tveganja 

ponujenega PEPP ter da se posledično 

odločajo o naložbi na podlagi informacij. 

 8. Komisija sprejeme delegirane akte 

v skladu s členom 62, da bi določila: 

 (a) pogoje, ki jih morajo informacije 

izpolnjevati, da bodo poštene in jasne ter 

ne bodo zavajajoče, vključno z merili, na 

katerih temelji standardizirana oblika iz 

odstavka 7; 

 (b) podrobnosti o vsebini in obliki 

informacij za varčevalce v PEPP v 

povezavi s ponudniki, posredniki in 

distributerji PEPP ter stroški. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 24 črtano 

Razkritje informacij glede distribucije  

1. Ponudniki ali distributerji PEPP iz 

člena 19(c) te uredbe pravočasno pred 

sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP 

varčevalcem v PEPP ali potencialnim 

varčevalcem v PEPP zagotovijo vsaj 
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informacije v zvezi s pogodbo o PEPP in o 

samih sebi, določene v členu 19 in točkah 

(a) in (c) prvega pododstavka člena 29(1) 

Direktive (EU) 2016/97, v zvezi z 

zavarovalnimi pogodbami in 

zavarovalnimi posredniki. 

2. Informacije iz tega odstavka 1 se 

zagotovijo v standardizirani obliki, ki 

omogoča primerjavo, ter v razumljivi 

obliki na način, ki varčevalcem v PEPP 

omogoča, da razumejo naravo in tveganja 

ponujenega PEPP ter da se posledično 

odločajo o naložbi na podlagi informacij. 

 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 

členom 62, da se opredelijo merila, na 

katerih temelji standardizirana oblika iz 

odstavka 2. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 24a 

 Ugotavljanje zahtev in potreb ter ocena 

primernosti 

 1. Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s 

PEPP ponudnik ali distributer PEPP na 

podlagi informacij, ki jih je prejel od 

varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in 

potrebe stranke v zvezi z upokojitvijo ter 

mu zagotovi objektivne informacije 

o PEPP na razumljiv način, da mu 

omogoči ozaveščeno odločitev. Vsaka 

predlagana pogodba je v skladu z 

zahtevami in potrebami varčevalca v 

PEPP v zvezi z upokojitvijo. 

 2. Kadar se pred sklenitvijo določene 

pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali 

distributer PEPP varčevalcu v PEPP poda 
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individualno priporočilo, ki pojasnjuje, 

zakaj je določen PEPP najustreznejši 

glede na zahteve in potrebe varčevalca v 

PEPP. 

 3. Kadar ponudnik ali distributer 

PEPP varčevalca v PEPP obvesti, da je 

njegovo svetovanje neodvisno, to 

svetovanje utemelji z analizo dovolj 

velikega števila osebnih pokojninskih 

produktov, ki so na voljo na trgu, da 

lahko na podlagi tega v skladu 

s strokovnimi merili poda individualno 

priporočilo glede tega, katera pogodba o 

PEPP bi bila primerna za zadovoljitev 

potreb varčevalca v PEPP in vsebuje tudi 

dejavnike, ki lahko pomenijo tveganje za 

varčevalca v PEPP. 

 4. Kadar ponudnik PEPP v kateri 

koli fazi med trajanjem pogodbe 

zagotavlja svetovanje, potrebne 

informacije o znanju in izkušnjah 

varčevalca v PEPP s področja naložb, 

povezanih s PEPP, o finančnem položaju 

te osebe, vključno z njeno sposobnostjo 

kritja izgub, ter o njenih naložbenih ciljih, 

vključno z njenim dovoljenim tveganjem, 

da bi ponudniku, posredniku ali 

distributerju PEPP omogočili, da 

varčevalcu ali potencialnemu varčevalcu 

v PEPP priporoči PEPP, ki je zanj 

primeren in zlasti v skladu z njegovim 

dovoljenim tveganjem in sposobnostjo 

kritja izgub. 

 5. Ponudniki in distributerji PEPP 

pristojnim organom na njihovo zahtevo 

zagotovijo in dokažejo, da imajo fizične 

osebe, ki svetujejo o PEPP, potrebno 

znanje in sposobnosti za izpolnjevanje 

svojih obveznosti v skladu s to uredbo. 

Države članice objavijo merila, ki se 

uporabljajo za ocenjevanje znanja in 

sposobnosti. 

 6. EIOPA do ... [xxx po datumu 

začetka veljavnosti te uredbe] objavi 

smernice, ki določajo merila za oceno 

znanja in sposobnosti, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 5. Smernice se sprejmejo 
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v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 

št. 1094/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP 

ponudnik ali distributer PEPP iz člena 

19(c) te uredbe na podlagi informacij, ki 

jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli 

zahteve in potrebe stranke v zvezi z 

upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne 

informacije o PEPP na razumljiv način, da 

mu omogoči ozaveščeno odločitev. 

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP 

ponudnik ali distributer PEPP na podlagi 

informacij, ki jih je prejel od varčevalca v 

PEPP, opredeli zahteve in potrebe stranke 

v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi 

objektivne informacije o PEPP na 

razumljiv način, da mu omogoči 

ozaveščeno odločitev. Vsaka predlagana 

pogodba je v skladu z zahtevami in 

potrebami varčevalca v PEPP v zvezi z 

upokojitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka predlagana pogodba je v skladu z 

zahtevami in potrebami varčevalca v 

PEPP v zvezi z upokojitvijo. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se pred sklenitvijo določene 

pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali 

distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe 

varčevalcu v PEPP poda individualno 

priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen 

PEPP najustreznejši glede na zahteve in 

potrebe varčevalca v PEPP. 

2. Kadar se pred sklenitvijo določene 

pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali 

distributer PEPP varčevalcu v PEPP poda 

individualno priporočilo, ki pojasnjuje, 

zakaj je določen PEPP najustreznejši glede 

na zahteve in potrebe varčevalca v PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudnik ali distributer PEPP iz 

člena 19(c) te uredbe pri svetovanju 

spoštuje veljavno nacionalno zakonodajo, 

s katero se izvajajo pravila iz člena 25(2) 

Direktive 2014/65/EU, in vso neposredno 

veljavno zakonodajo Unije, sprejeto na 

podlagi člena 25(8) navedene direktive, v 

zvezi z navedenimi pravili. 

3. Kadar ponudnik ali distributer 

PEPP varčevalca v PEPP obvesti, da je 

njegovo svetovanje neodvisno, to 

svetovanje utemelji z analizo dovolj 

velikega števila osebnih pokojninskih 

produktov, ki so na voljo na trgu, da 

lahko na podlagi tega v skladu 

s strokovnimi merili poda individualno 

priporočilo glede tega, katera pogodba o 

PEPP bi bila primerna za zadovoljitev 

potreb varčevalca v PEPP in vsebuje tudi 

dejavnike, ki lahko pomenijo tveganje za 

varčevalca v PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar ponudnik ali distributer 

PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalca v 

4. Kadar ponudnik PEPP v kateri koli 

fazi med trajanjem pogodbe zagotavlja 
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PEPP obvesti, da je njegovo svetovanje 

neodvisno, to svetovanje utemelji z analizo 

dovolj velikega števila osebnih 

pokojninskih produktov, ki so na voljo na 

trgu, da lahko na podlagi tega v skladu 

s strokovnimi merili poda individualno 

priporočilo glede tega, katera pogodba o 

PEPP bi bila primerna za zadovoljitev 

potreb varčevalca v PEPP. Tako 

svetovanje ne sme biti omejeno na 

pogodbe v zvezi s PEPP, ki jih ponuja 

ponudnik ali distributer PEPP sam, 

subjekti, ki so tesno povezani s 

ponudnikom ali distributerjem PEPP, ali 

drugi subjekti, s katerimi ima ponudnik 

ali distributer PEPP tesne pravne ali 

gospodarske povezave, vključno s 

pogodbenimi razmerji, saj bi to lahko 

ogrozilo neodvisnost svetovanja. 

svetovanje, potrebne informacije o znanju 

in izkušnjah varčevalca v PEPP s 

področja naložb, povezanih s PEPP, o 

finančnem položaju te osebe, vključno z 

njeno sposobnostjo kritja izgub, ter o 

njenih naložbenih ciljih, vključno z 

njenim dovoljenim tveganjem, da bi 

ponudniku, posredniku ali distributerju 

PEPP omogočili, da varčevalcu ali 

potencialnemu varčevalcu v PEPP 

priporoči PEPP, ki je zanj primeren in 

zlasti v skladu z njegovim dovoljenim 

tveganjem in sposobnostjo kritja izgub. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ponudniki in distributerji PEPP iz 

člena 19(c) te uredbe pristojnim organom 

na njihovo zahtevo zagotovijo in dokažejo, 

da imajo fizične osebe, ki svetujejo o 

PEPP, potrebno znanje in sposobnosti za 

izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s 

tem poglavjem. Države članice objavijo 

merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje 

znanja in sposobnosti. 

5. Ponudniki in distributerji PEPP 

pristojnim organom na njihovo zahtevo 

zagotovijo in dokažejo, da imajo fizične 

osebe, ki svetujejo o PEPP, potrebno 

znanje in sposobnosti za izpolnjevanje 

svojih obveznosti v skladu s to uredbo. 

Države članice objavijo merila, ki se 

uporabljajo za ocenjevanje znanja in 

sposobnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. EIOPA do ... [xxx po datumu 

začetka veljavnosti te uredbe] objavi 

smernice, ki določajo merila za oceno 

znanja in sposobnosti, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 5. Smernice se sprejmejo 

v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 

št. 1094/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Informacije v obvestilu o pravicah 

v okviru PEPP so točne in posodobljene 

ter so brezplačno na voljo vsakemu 

varčevalcu v PEPP vsaj enkrat na leto, in 

sicer v elektronski obliki, tudi na trajnem 

nosilcu podatkov ali na spletišču, ali v 

papirni obliki. Varčevalcem v PEPP se na 

zahtevo poleg informacij v elektronski 

obliki brezplačno posreduje tudi papirna 

kopija. 

Or. en 
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Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Obvestilo o pravicah v okviru PEPP 

vključuje vsaj naslednje ključne 

informacije za varčevalce v PEPP: 

1. Obvestilo o pravicah v okviru PEPP 

vključuje vsaj naslednje ključne 

informacije za varčevalce v PEPP, ki se 

predložijo vsako leto: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) osebne podatke o varčevalcu v 

PEPP, naziv ponudnika PEPP, informacije 

o projekcijah pokojninskih prejemkov, 

informacije o pridobljenih pravicah ali 

nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je 

plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, 

in informacije ravni financiranja načrta 

PEPP, za kar se uporabi člen 39, odstavki 

1(a), (b), (d), (e), (f) in (h) Direktive 

2016/2341/EU, pri čemer za namene te 

uredbe „član“ pomeni varčevalca v 

PEPP, „institucija za poklicno 

pokojninsko zavarovanje“ pomeni 

ponudnika PEPP, „pokojninski načrt“ 

pomeni načrt PEPP, „ustanoviteljsko 

podjetje“ pa tretjo osebo. 

(a) osebne podatke o varčevalcu v 

PEPP, naziv ponudnika PEPP, informacije 

o projekcijah pokojninskih prejemkov, 

informacije o pridobljenih pravicah ali 

nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je 

plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, 

in informacije ravni financiranja načrta 

PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) državo članico, v kateri ima 

ponudnik PEPP dovoljenje ali v kateri je 

registriran, ter naziv pristojnega organa; 

(b) jasno navedbo zakonske 

upokojitvene starosti varčevalca v PEPP, 

upokojitveno starost, določeno v 

pokojninskem načrtu ali kot jo oceni 
ponudnik PEPP, ali upokojitveno starost, 

ki jo določi varčevalec v PEPP, kjer je 

ustrezno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) kjer je primerno, informacije o 

polnem ali delnem jamstvu iz načrta PEPP 

in, če je relevantno, o naravi jamstva in 

mehanizmih za zaščito pridobljenih 

posameznih pravicah; 

(c) ime ponudnika PEPP in njegov 

kontaktni naslov ter identifikacijo načrta 

PEPP varčevalca v PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) informacije o pretekli uspešnosti 

načrta PEPP kot celote ali, kjer je 

ustrezno, naložbene možnosti varčevalca v 

PEPP, predstavljene v obliki grafa, ki 

zajema rezultate za leta, ki so na voljo, in 

do največ zadnjih deset let; 

(d) informacije o projekcijah 

pokojninskih prejemkov na podlagi 

upokojitvene starosti, kot je določena v 

točki (b), in izjavo o omejitvi 

odgovornosti, v kateri je navedeno, da bi 

se te projekcije utegnile razlikovati od 

končne vrednosti pridobljenih prejemkov. 

Če informacije o projekcijah pokojninskih 

prejemkov temeljijo na ekonomskih 

scenarijih, te informacije vključujejo tudi 
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najboljši ocenjen primer in neugoden 

primer, ob upoštevanju posebne narave 

načrta PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razčlenitev stroškov, ki jih je 

ponudnik PEPP odtegnil, vsaj za zadnjih 

12 mesecev, pri čemer se navedejo 

upravni stroški, stroški hrambe sredstev, 

stroški, povezani s premoženjskimi 

transakcijami, in drugi stroški, ter ocena 

vpliva stroškov na končne prejemke. 

(e) informacije o pridobljenih 

pokojninskih pravicah ali nakopičenem 

pokojninskem kapitalu, ob upoštevanju 

posebne narave načrta PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka ea (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) informacije o prispevkih, ki sta jih 

katera koli tretja oseba in varčevalec v 

PEPP vplačala v načrt PEPP, vsaj za 

obdobje zadnjih dvanajst mesecev, ob 

upoštevanju posebne narave načrta 

PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka e b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) informacije o pretekli uspešnosti 

načrta PEPP kot celote ali, kjer je 

ustrezno, naložbene možnosti varčevalca v 

PEPP, predstavljene v obliki grafa, ki 

zajema rezultate za leta, ki so na voljo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka e c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ec) razčlenitev stroškov, ki jih je 

ponudnik PEPP odtegnil, vsaj za zadnjih 

12 mesecev, pri čemer se navedejo 

upravni stroški, stroški hrambe sredstev, 

stroški, povezani s premoženjskimi 

transakcijami, in drugi stroški, ter ocena 

vpliva stroškov na končne prejemke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – točka e d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ed) informacije o ravni financiranja 

načrta PEPP kot celote. 

Or. en 
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Predlog spremembe  112 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 62, s katerimi določi 

pravila za določitev predpostavk za 

projekcije pokojninskih prejemkov iz točke 

(a) odstavka 1. Ponudniki PEPP 

uporabljajo ta pravila za določanje, kadar 

je to ustrezno, letne stopnje nominalnih 

naložbenih donosov, letne stopnje 

inflacije in trenda za prihodnje plače. 

2. V izkazu pokojninskih prejemkov 

je navedeno, kje in kako pridobiti 

dopolnilne informacije, vključno z: 

nadaljnjimi praktičnimi informacijami o 

možnostih varčevalcev v PEPP, ki jih 

zagotavlja načrt PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V skladu s členom 55 države 

članice izmenjujejo primere najboljše 

prakse glede oblike in vsebine obvestila o 

pravicah v okviru PEPP. 

3. Komisija v posvetovanju z 

Evropsko centralno banko, EIOPA in 

nacionalnimi nadzorniki sprejme 

delegirani akt v skladu s členom 62, s 

katerim določi pravila za določitev 

predpostavk za projekcije pokojninskih 

prejemkov iz točke (a), predstavitve 

pretekle uspešnosti iz točke (eb) in 

predstavitve stroškov iz točke (ec) 

odstavka 1. Ponudniki PEPP uporabljajo 

ta pravila za določanje, kadar je to 

ustrezno, letne stopnje nominalnih 

naložbenih donosov, letne stopnje 

inflacije in trenda za prihodnje plače. 

Or. en 
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Predlog spremembe  114 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) nadaljnjimi praktičnimi 

informacijami iz odstavka 1(a) člena 40 

Direktive 2016/2341/EU; 

(a) nadaljnjimi praktičnimi 

informacijami o možnostih varčevalcev v 

PEPP, ki jih zagotavlja PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Za načrte PEPP, pri katerih 

varčevalci v PEPP nosijo naložbeno 

tveganje in se naložbena možnost 

varčevalcu v PEPP vsili s posebnim 

pravilom, določenim v načrtu PEPP, se v 

obvestilu o pravicah v okviru PEPP 

navede, kje so na voljo dodatne 

informacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Informacije so enostavno dostopne 

v elektronski obliki in brezplačno. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 68/89 PR\1146696SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  117 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Na zahtevo varčevalca v PEPP ali 

upravičenca iz naslova PEPP ali njunih 

zastopnikov ponudnik PEPP preloži 

naslednje dodatne informacije: 

 (a) letne računovodske izkaze in letna 

poročila iz točke (b) člena 29(1) ali, kadar 

je ponudnik PEPP odgovoren za več kot 

en načrt PEPP, tiste računovodske izkaze 

in poročila, ki se nanašajo na njihov 

posamezni načrt PEPP; 

 (b) izjavo o načelih naložbene politike 

iz točke (c) člena 29(1); 

 (c) vse dodatne informacije o 

predpostavkah, uporabljenih za pripravo 

projekcij iz točke (d) člena 29(1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Informacije so enostavno dostopne v 

elektronski obliki in brezplačno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi 

organi in po testiranju potrošnikov 

pripravi osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov, v katerih določi podrobnosti 

prikaza informacij iz člena 28 in tega 

člena. 

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi 

organi in potrošniškimi organizacijami 

pripravi osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov, v katerih določi podrobnosti 

prikaza informacij iz člena 28 in tega 

člena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do ... [devet 

mesecev od datuma začetka veljavnosti 

uredbe]. 

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do ... [šest 

mesecev od datuma začetka veljavnosti 

uredbe]. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejetje izvedbenih 

tehničnih standardov iz prvega 

pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 

(EU) št. 1093/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Varčevalci v PEPP v obdobju pred 

upokojitvijo prejmejo informacije iz 

člena 42 Direktive 2016/2341/EU. 

1. Varčevalci v PEPP v obdobju pred 

upokojitvijo prejmejo informacije iz 

člena 42 Direktive 2016/2341/EU. 

Svetovanje eno leto pred upokojitvijo je 

obvezno. 

Or. en 



 

PE618.225v01-00 70/89 PR\1146696SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  122 

Predlog uredbe 

Člen 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 31 črtano 

Dodatne informacije na zahtevo 

varčevalcev v PEPP in upravičencev iz 

naslova PEPP 

 

Na zahtevo varčevalca v PEPP ali 

upravičenca iz naslova PEPP ali njunih 

zastopnikov ponudnik PEPP preloži 

naslednje dodatne informacije: 

 

(a) letne računovodske izkaze in letna 

poročila iz točke (b) člena 29(1) ali, kadar 

je ponudnik PEPP odgovoren za več kot 

en načrt PEPP, tiste računovodske izkaze 

in poročila, ki se nanašajo na njihov 

posamezni načrt PEPP; 

 

(b) izjavo o načelih naložbene politike 

iz točke (c) člena 29(1); 

 

(c) vse dodatne informacije o 

predpostavkah, uporabljenih za pripravo 

projekcij iz točke (a) člena 28(1). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Predlog uredbe 

Poglavje 5 – oddelek 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

NALOŽBENA PRAVILA ZA 

VARČEVALCE V PEPP 

NALOŽBENE MOŽNOSTI ZA 

VARČEVALCE V PEPP 

Or. en 
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Predlog spremembe  124 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ponudniki PEPP varčevalcem v 

PEPP ponudijo do pet naložbenih 

možnosti. 

1. Ponudniki in distributerji PEPP v 

vsakem primeru ponudijo osnovni PEPP 

in lahko ponudijo alternativne naložbene 
možnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Naložbene možnosti vključujejo 

standardno naložbeno možnost, lahko pa 

vključujejo tudi alternativne naložbene 

možnosti. 

2. Ponudniki PEPP vse naložbene 

možnosti  oblikujejo na podlagi 

preverjenih tehnik za zmanjševanje 

tveganja, ki zagotavljajo zadostno zaščito 

varčevalcev v PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudniki PEPP vse naložbene 

možnosti oblikujejo na podlagi 

preverjenih tehnik za zmanjševanje 

tveganja, ki zagotavljajo zadostno zaščito 

varčevalcev v PEPP. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  127 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Varčevalec v PEPP ima možnost, 

da se odloči za drugo naložbeno možnost 

enkrat vsakih pet let varčevanja v PEPP. 

1. Pogoji za spremembo naložbene 

možnosti se navedejo v pogodbi o PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sprememba naložbene možnosti je 

za varčevalca v PEPP brezplačna. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog uredbe 

Člen 37 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Standardna naložbena možnost Osnovni PEPP 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Standardna naložbena možnost 1. Osnovni PEPP je enostaven in 



 

PR\1146696SL.docx 73/89 PE618.225v01-00 

 SL 

varčevalcu v PEPP zagotavlja zaščito 

kapitala na podlagi tehnike za 

zmanjševanje tveganja, katere posledica je 

varna naložbena strategija. 

varen produkt, ki ga je mogoče zlahka 

pridobiti, tudi prek digitalnih kanalov, v 

vsaki državi članici. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Tehnika za zmanjševanje tveganja, 

ki se uporablja za osnovni PEPP, je 

skladna s ciljem ohranitve vloženega 

kapitala.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog uredbe 

Člen 37 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Zaščita kapitala varčevalcu v 

PEPP omogoča, da povrne svoj vloženi 

kapital, vključno s provizijami, stroški in 

inflacijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če ponudnik PEPP ponuja črtano 
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alternativne naložbene možnosti, vsaj ena 

od njih varčevalcem v PEPP ponuja 

stroškovno učinkovito naložbeno možnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje delegiranega akta v skladu s 

členom 62, ki določa: 

Z uporabo tehnik za zmanjševanje 

tveganja se zagotovi, da je naložbena 

strategija za PEPP zasnovana tako, da 

ustvarja stabilne in primerne individualne 

prihodnje pokojninske prihodke iz PEPP 

ter da zagotavlja pravično obravnavo vseh 

generacij varčevalcev v PEPP. Veljavne 

tehnike za zmanjševanja tveganja 

vključujejo določbo (ba) ali (bb) ali njuno 

kombinacijo ter so lahko dopolnjene z 

določbami iz (bc): 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) tehniko za zmanjševanje tveganja, 

da se zagotovi zaščita kapitala v okviru 

standardne naložbene možnosti; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  136 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) tehnike za zmanjševanje tveganja, 

ki se uporabijo za alternativne naložbene 

možnosti. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) določbe za postopno prilagoditev 

porazdelitve naložb, da bi zmanjšali 

finančno tveganje naložb za kohorte, ki 

ustrezajo preostalemu trajanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) določbe, ki vzpostavljajo rezerve iz 

prispevkov ali naložbenih donosov, ki se 

varčevalcem v PEPP dodelijo na pošten in 

pregleden način, da bi zmanjšali 

naložbene izgube; 

Or. en 
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Predlog spremembe  139 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – točka b c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bc) določbe za uporabo ustreznih 

finančnih jamstev za zaščito pred 

naložbenimi izgubami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi določila merila za učinkovite 

tehnike za zmanjševanje tveganja, ki se 

lahko dosledno uporabljajo, EIOPA 

pripravi osnutke regulativnih tehničnih 

standardov, v katerih opredeli podrobnosti 

določb za tehnike za zmanjševanje 

tveganja. EIOPA te osnutke regulativnih 

tehničnih standardov Komisiji predloži 

v ... [xxx po datumu začetka veljavnosti te 

uredbe]. Na Komisijo se v skladu s 

členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1094/2010 

prenese pooblastilo za sprejetje 

regulativnih tehničnih standardov iz 

prvega pododstavka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog uredbe 

Člen 40 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V skladu s členom 3(b) pogoje za 

PEPP v zvezi s fazo varčevanja določijo 

1. Če pogoji v zvezi s fazo varčevanja 

PEPP niso določeni v tej uredbi, jih 
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države članice, razen če so določeni v tej 

uredbi. 

določijo države članice in ti pogoji niso 

manj ugodni od veljavnih nacionalnih 

pravil. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog uredbe 

Člen 40 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Taki pogoji lahko vključujejo 

predvsem starostne omejitve za začetek 

faze varčevanja, minimalno trajanje faze 

varčevanja, najvišji in najnižji znesek 

vplačil ter njihovo pogostost, pa tudi 

pogoje za odkup pred upokojitveno 

starostjo v primeru posebnih težav. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog uredbe 

Poglavje VI – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE VI črtano 

ZAŠČITA VLAGATELJEV  

 (Poglavje VI kot pododdelek se črta in vse 

njegove določbe postanejo del poglavja V 

– FAZA VARČEVANJA.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog uredbe 

Člen 42 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponudniki PEPP lahko ponudijo PEPP z 

možnostjo zagotovitve kritja biometričnih 

tveganj. Za namene te uredbe 

„biometrična tveganja“ pomeni tveganja, 

povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo in 

smrtjo. 

Brez poseganja v člen 5 lahko ponudniki 

PEPP ponudijo PEPP z dopolnilno 

možnostjo zagotovitve kritja biometričnih 

tveganj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Pristojni organ glavnega ali 

edinega sedeža ponudnika ali distributerja 

je pristojen, da deluje kot glavni pristojni 

organ za čezmejno zagotavljanje PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. V primerih, ki zadevajo več kot eno 

državo članico, lahko pritožnik izbere, da 

svojo pritožbo vloži pri pristojnem organu 

svoje države članice, ne glede na to, kje je 

kršitev izvedena. V ta namen in ne glede 

na odstavek 6a je vsak pristojni organ 

pristojen za obravnavo pritožbe, vložene 

pri njem, ali morebitne kršitve te uredbe, 

če se vsebina nanaša na sedež v njegovi 

državi članici ali znatno vpliva na 

varčevalce v PEPP v njegovi državi 

članici. V takih primerih pristojni organ o 
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zadevi nemudoma obvesti glavni pristojni 

organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog uredbe 

Člen 43 – odstavek 6 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c. Če ni dogovora med zadevnima 

pristojnima organoma, se uporabi 

postopek reševanja sporov iz člena 56. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog uredbe 

Člen 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 44 črtano 

Izvensodno reševanje sporov  

1. Ustrezni, neodvisni, nepristranski, 

pregledni in učinkoviti postopki za 

alternativno reševanje sporov, da se 

razrešijo spori med strankami PEPP in 

ponudniki ali distributerji PEPP glede 

pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te 

uredbe, se vzpostavijo v skladu z Direktivo 

2013/11/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta49, pri čemer se uporabijo obstoječi 

pristojni organi, kjer je ustrezno. Taki 

postopki za alternativno reševanje sporov 

se uporabljajo za ponudnike ali 

distributerje PEPP, proti katerim se 

začnejo ti postopki, pristojnost zadevnega 

organa za alternativno reševanje pa se 

razširi na te ponudnike ali distributerje 

PEPP. 
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2. Organi iz odstavka 1 učinkovito 

sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov 

v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki 

izhajajo iz te uredbe. 

 

__________________  

49 Direktiva 2013/11/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

alternativnem reševanju potrošniških 

sporov ter spremembi Uredbe (ES) 

št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 

(UL L 165, 18.6.2013, str. 63). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Varčevalec v PEPP lahko 

ponudnika zamenja največ enkrat vsakih 

pet let po sklenitvi pogodbe o PEPP. 

2. Varčevalec v PEPP ima pravico do 

zamenjave v trenutku upokojitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog uredbe 

Člen 46 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitev zamenjave na zahtevo 

varčevalca v PEPP začne ponudnik PEPP 

prejemnik. Storitev zamenjave je skladna 

vsaj z odstavki 2 do 5. 

1. Storitev zamenjave na zahtevo 

varčevalca v PEPP začne ponudnik PEPP 

prejemnik. 

Or. en 
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Predlog spremembe  151 

Predlog uredbe 

Člen 46 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudnik PEPP prejemnik v dveh 

delovnih dneh od prejema pooblastila iz 

odstavka 2 od ponudnika PEPP prenositelja 

zahteva, naj izvede naslednje naloge, če to 

določa pooblastilo varčevalca v PEPP: 

3. Ponudnik PEPP prejemnik v petih 

delovnih dneh od prejema pooblastila iz 

odstavka 2 od ponudnika PEPP prenositelja 

zahteva, naj izvede naslednje naloge, če to 

določa pooblastilo varčevalca v PEPP: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Skupne provizije in stroški, ki jih 

ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna 

varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za 

PEPP pri njem, so omejene na največ 

1,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese 

ponudniku PEPP prejemniku. 

3. Skupne provizije in stroški, ki jih 

ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna 

varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za 

PEPP pri njem, so omejene na največ 

0,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese 

ponudniku PEPP prejemniku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Provizije in stroški, če obstajajo, ki 

jih ponudnik PEPP prenositelj ali 

prejemnik zaračuna varčevalcu v PEPP za 

storitve iz člena 46, razen tistih iz 

odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, so razumne 

in skladne z dejanskimi stroški tega 

ponudnika PEPP. 

4. Ponudnik prejemnik lahko 

zaračuna le dejanske stroške storitve 

zamenjave. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog uredbe 

Člen 49 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Države članice zagotovijo, da se 

vzpostavijo čezmejni pritožbeni in 

odškodninski mehanizmi, ki omogočajo 

individualne in kolektivne odškodninske 

zahtevke čez mejo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog uredbe 

Poglavje VII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE VII POGLAVJE VIII B 

ZAMENJAVA PONUDNIKOV PEPP ZAMENJAVA PONUDNIKOV PEPP 

 (Poglavje VII z vsemi določbami se 

prestavi pred poglavje IX.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog uredbe 

Poglavje VIII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE VIII POGLAVJE VI A 

FAZA IZPLAČEVANJA FAZA IZPLAČEVANJA 

 (Poglavje VIII z vsemi določbami se 

prestavi za združeni poglavji V in VI.) 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog uredbe 

Člen 51 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V skladu s členom 3 pogoje za 

PEPP v zvezi s fazo izplačevanja določijo 

države članice, razen če so določeni v tej 

uredbi. 

1. Če pogoji v zvezi s fazo varčevanja 

PEPP niso določeni v tej uredbi, jih 
določijo države članice in ti pogoji niso 

manj ugodni od veljavnih nacionalnih 

pravil. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog uredbe 

Člen 51 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Taki pogoji lahko vključujejo zlasti 

določitev upokojitvene starosti, obvezne 

povezave med dopolnitvijo upokojitvene 

starosti in začetkom faze izplačevanja, 

najkrajšega obdobja vključenosti v načrt 

PEPP ter najdaljšega obdobja za 

vključitev v načrt PEPP pred dopolnitvijo 

upokojitvene starosti, pa tudi pogoje za 

odkup v primeru hudih težav. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog uredbe 

Člen 52 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Varčevalci v PEPP obliko izplačil v 2. Pri osnovnem PEPP so obvezna 
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fazi izplačevanja izberejo ob sklenitvi 

pogodbe o PEPP in jo lahko nato 

spremenijo enkrat vsakih pet let v fazi 

varčevanja. 

izplačila v višini najmanj 35 % v obliki 

rent. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog uredbe 

Člen 52 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Varčevalci v PEPP obliko izplačil 

za fazo izplačevanja izberejo ob sklenitvi 

pogodbe o PEPP. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog uredbe 

Člen 53 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIOPA spremlja pokojninske 

načrte, ki so vzpostavljeni ali se 

distribuirajo na ozemlju Unije, da preveri, 

da ne uporabljajo oznake „PEPP“ ali da 

ne navajajo, da so PEPP, če nimajo 

dovoljenja v skladu s predlagano uredbo 

in jo spoštujejo. 

2. EIOPA preveri, da se oznaka 

„PEPP“ uporablja le z dovoljenjem in v 

skladu s to uredbo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Predlog uredbe 

Člen 55 – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sodelovanje med pristojnimi organi in 

EIOPA 

Sodelovanje in skladnost 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIOPA in pristojni organ 

ponudnika PEPP medsebojno sodelujeta 

in si izmenjujeta informacije za namene 

opravljanja dolžnosti na podlagi te uredbe. 

1. Vsak pristojni organ prispeva k 

dosledni uporabi te uredbe v vsej Uniji. V 

ta namen pristojni organi sodelujejo med 

seboj in s Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIOPA za zagotavljanje dosledne uporabe 

tega člena pripravi osnutke izvedbenih 

tehničnih standardov, v katerih se določijo 

podrobnosti o mehanizmih za sodelovanje 

in izmenjavo informacij skupaj z 

zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih 

informacij v standardizirani obliki, ki 

omogoča primerjavo. 

EIOPA za zagotavljanje dosledne uporabe 

tega člena pripravi osnutke izvedbenih 

tehničnih standardov, v katerih se določijo 

podrobnosti o mehanizmih za skladnost, 

sodelovanje in izmenjavo informacij 

skupaj z zahtevami, potrebnimi za prikaz 

navedenih informacij v standardizirani 

obliki, ki omogoča primerjavo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  165 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do ... [devet 

mesecev od datuma začetka veljavnosti 

uredbe]. 

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do ... [šest 

mesecev od datuma začetka veljavnosti 

uredbe]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  166 

Predlog uredbe 

Člen 57 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) je ponudnik PEPP kršil člen 7(3), ni 

zagotovil storitve prenosljivosti ter tako 

kršil člen 13 ali informacij o tej storitvi, ki 

se zahtevajo na podlagi člena 17, ali kadar 

ni izpolnil zahtev in obveznosti iz 

poglavja IV, poglavja V, člena 43 in 

poglavja VII; 

(c) je ponudnik PEPP kršil člen 7(3) ali 

kadar ni izpolnil zahtev in obveznosti iz 

poglavja IV, poglavja V, člena 43 in 

poglavja VII; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog uredbe 

Člen 61 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v 

okviru te uredbe, ponudniki PEPP in 

pristojni organi opravljajo svoje naloge za 

namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679. EIOPA pri obdelavi osebnih 

podatkov v okviru te uredbe spoštuje 

Uredbo (ES) št. 45/2001. 

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v 

okviru te uredbe, ponudniki PEPP in 

pristojni organi opravljajo svoje naloge za 

namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679 in Uredbo o spoštovanju 

zasebnega življenja in varstvu osebnih 

podatkov na področju elektronskih 

komunikacij ter razveljavitvi Direktive 
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2002/58/ES (uredba o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah). EIOPA pri 

obdelavi osebnih podatkov v okviru te 

uredbe spoštuje Uredbo (ES) št. 45/2001. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če se pri vrednotenju ugotovijo 

pomembne težave glede delovanja uredbe, 

se v poročilu navede, kako namerava 

Komisija odpraviti ugotovljene težave, 

vključno z ukrepi in časovnim načrtom 

morebitne revizije. 

Poročilo zajema vsa vprašanja v zvezi z 

delovanjem uredbe, zlasti naslednja: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a) prenosljivost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (b) razvoj odsekov in partnerstev; 



 

PE618.225v01-00 88/89 PR\1146696SL.docx 

SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (c) mehanizem zamenjave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (d) uporabo osnovnega PEPP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (e) pritožbeni postopek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka f (novo) 



 

PR\1146696SL.docx 89/89 PE618.225v01-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (f) uporabo v celotni Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija ustanovi panel z ustreznimi 

deležniki, ki bo stalno spremljal razvoj in 

izvajanje PEPP. Ta panel vključuje vsaj 

EIOPA, nacionalne nadzornike, 

predstavnike industrije in potrošnikov ter 

neodvisne strokovnjake. 

 Sekretariat panela je EIOPA. 

Or. en 

 

 

 


