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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja avaldab heameelt komisjoni üleeuroopalise pensionitoodete algatuse ja 

ettepaneku üle julgustada Euroopa kodanikke oma erapensioni korraldama. Kõigi huvides on 

võidelda selle vastu, et demograafilised muutused avaldaksid mõju liikmesriikide 

pensionipoliitikale, ja võtta aegsasti kasutusele personaalsed kogumisskeemid. See kehtib eriti 

noorema põlvkonna ja väiksema sissetulekuga inimeste kohta. 

Praegu erapensionide ühtne turg puudub. Mõnes liikmesriigis pakutakse personaalseid 

pensionitooteid vähe või ei pakuta üldse. Peale selle on olemasolevad riigisisesed turud väga 

killustatud. Toodet ei ole võimalik teise liikmesriiki kaasa võtta ega seal hallata, et saada nii 

maksusoodustusi. Üleeuroopaline standardtoode parandaks olukorda. Ettepanekus on esitatud 

võimalused, kuidas kaotada tõkked, mis takistavad pensioni piiriülest haldamist ja 

pensionitoodete viimist teise riiki. Ettepanek on proportsionaalne, sest kuigi erapensionide 

turge reguleeritakse riigisiseste eeskirjadega, ei saa üks liikmesriik toote teise liikmesriiki 

viimist takistavaid tegureid üksi kõrvaldada. 

Eesmärk on vabatahtlik, lihtne, turvaline, läbipaistev, tarbimismugav ja taskukohane 

pensionitoode. 

Ainult sellistele nõuetele vastav üleeuroopaliselt kaasaskantav pensionitoode oleks edukas. 

Üleeuroopalisi personaalseid pensionitooteid (PEPP) ostetakse selleks, et kindlustada 

vanaduspõlve. Seetõttu tuleb pension välja maksta inimese surmani kestva annuiteedina. 

PEPP saab tulemuslik olla ainult siis, kui seda toetavad liikmesriigid, sest ainult nemad 

saavad kehtestada samad maksusoodustused, mis kehtivad ka sarnastele riigisisestele 

toodetele. 

Tugeva tarbijakaitse huvides on esitatud palju muudatusettepanekuid ja selgitusi. 

Teavitusnõuded. On tehtud ettepanek reguleerida reklaami ja lepingueelse teabe eeskirju otse 

määruses ning kustutada viide määrusele (EL) nr 1286/2014 (PRIIPide määrus). See annaks 

suuremas õigusselguse ja -kindluse. 

Kaasaskantavus. Arvamuse koostaja pooldab kaugeleulatuvat eesmärki muuta PEPPid 

kättesaadavaks kõigis liikmesriikides. Tähtaeg tundub aga olevat liiga lühike, mistõttu tuleks 

jaotiste loomise tähtaega pikendada viie aastani. Kasutusele on võetud jaotisepartnerlused, 

mis aitavad PEPPi pakkujatel pakkuda PEPPe kõigis liikmesriikides.  

Investeerimisvariandid. Arvamuse koostaja pooldab lihtsat, turvalist, läbipaistvat, 

tarbimismugavat ja taskukohast pensionitoodet. Standardvariandina peab olema võimalik 

sõlmida leping ilma nõustamiseta. Paljudel tarbijatel ei ole sellise kaugeleulatuva 

finantsotsuse tegemiseks piisavalt teadmisi. Et tarbija otsus oleks teadlik, võetakse kasutusele 

otsustamisskeem. Selle töötab välja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 

(EIOPA) ja selles ei anta soovitusi. See aitab PEPP-klientidel otsustada, kas PEPPi 

omandamine ikka tagab neile soovitud pensioni. Peale selle tuleks esitada erineval kujul 

standardvariante, et klient oleks erinevustest teadlik ja ta saaks teha teadliku otsuse.  
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Investeerimisvariandi kavandamisel tuleb säästjale tagada, et väljamaksefaasi alguseks 

kogunenud kapital on vähemalt sama suur kui tasutud sissemaksed, sealhulgas kõik kulud ja 

tasud. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Vanaduspensionid moodustavad 

pensionile jäänud inimeste sissetulekust 

suure osa ning paljude inimeste jaoks 

sõltub just piisavast pensionist, kas nad 

saavad veeta vanaduspõlve mugavalt või 

tuleb elada vaesuses. Ilma selleta ei ole 

võimalik tagada põhiõigusi, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas, sealhulgas eakate õigusi käsitlevas 

artiklis 25, milles on sätestatud: „Liit 

tunnustab ja austab eakate õigust elada 

inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda 

sotsiaal- ja kultuurielus“. Ühtlasi on 

piisav pension vajalik, et tagada õigused, 

mis on sätestatud soovituses, mille 

Euroopa Nõukogu ministrite komitee 

andis liikmesriikidele eakate inimõiguste 

edendamise kohta1a. 

 _________________ 

 1a Ministrite komitee soovitus 

CM/Rec(2014)2 liikmesriikidele eakate 

inimõiguste edendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Suur osa vanaduspensionidest 

makstakse riiklikest pensioniskeemidest, 

mis tähendab, et riiklike pensioniskeemide 

ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel 

on otsene seos. Hoolimata sellest, et 

aluslepingute kohaselt on 

pensionisüsteemide korraldamisel 

ainupädevus riikidel, on piisav sissetulek 

ja riiklike pensionisüsteemide rahaline 

jätkusuutlikkus tähtis kogu liidu 

stabiilsuse jaoks. Kui paigutada rohkem 

eurooplaste rahasääste ja pangahoiuseid 

pikaajalistesse investeerimistoodetesse, 

näiteks vabatahtlikesse 

pensioniskeemidesse, saaksid sellest kasu 

nii üksikisikud (kes saaksid suuremat tulu 

ja küllaldasemat pensioni) kui ka 

majandus laiemas mõttes. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Kuna Euroopa on vananev 

maailmajagu, seisab liit silmitsi mitme 

probleemiga, sealhulgas demograafiliste 

probleemidega. Peale selle toimuvad 

praegu teenistuskäigus, tööturul ja 

rikkuse jaotumises eelkõige 

digitaalrevolutsiooni tõttu suured 

muutused. Samal ajal on üha selgem, et 

riiklikud kindlustussüsteemid 

üleilmastunud teadmistepõhise 

majanduse – kus piirid on avatud, tööjõud 

liikuv ja toimub ränne – vajadustele ei 

vasta. Väga palju on neid, kes 

tavapärastesse riiklikesse 

pensionisüsteemidesse ei kuulu või ei oma 

seal kõiki õigusi, sealhulgas naised, 

noored, rändajad, väheste oskustega 

isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, 

ebatüüpiliste lepingutega töötajad. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) Esimese samba jooksvalt 

finantseeritavate riiklike pensionide 

osakaal ilmselt väheneb. Selle võivad 

osaliselt korvata pensioniõigused, mis on 

tekkinud teisest sambast rahastatavate 

skeemide kaudu. Praegused riiklikud 

pensioniskeemid aitab palju kohasemaks 

ja kestlikumaks muuta hästi 

väljaarendatud kolmas sammas. 

Üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode täiendab ja tugevdab seega 

personaalsete pensionitoodete turgu kogu 

liidus. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Kui muuta pensionitoodete 

siseturg piiriüleste takistuste kaotamise 

kaudu sisukamaks, suureneks 

konkurents, tänu millele saaksid tarbijad 

osta kvaliteetsemaid ja soodsamaid tooteid 

ning tootjad saaksid tulu 

mastaabisäästust. Seetõttu oleks tõhusam 

personaalsete pensionitoodete siseturg 

kasulik isegi liikmesriikidele, kus 

demograafilised suundumused on soodsad 

ja pensionisüsteemid hästi rahastatud. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Kavandatava määruse eesmärk on 

võimaldada luua liikmesriikide 

olemasolevate süsteemide täiendamiseks 

võimalikult lihtne, turvaline, odav, 

läbipaistev, tarbimismugav ja 

kaasaskantav üleeuroopaline 

pensionitoode. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu pärsib personaalsete 

pensionide siseturu toimimist riiklike 

turgude vaheline killustatus ja 
personaalsete pensionitoodete piiratud 

kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel 

olla raskusi oma põhivabaduste 

kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil 

tööleasumist või pensionipõlve veetmist 

mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele 

piirab pakkujate võimalust kasutada 

asutamisvabadust ja teenuste osutamise 

vabadust see, et olemasolevad personaalsed 

pensionitooted ei ole küllaldaselt 

ühtlustatud. 

(3) Praegu toimib personaalsete 

pensionide siseturg ainult osaliselt. Mõnes 

liikmesriigis personaalsete 

pensionitoodete turgu veel ei ole. Teistes 

liikmesriikides personaalseid 

pensionitooteid küll pakutakse, aga riikide 

turud on väga killustunud. Seega on 
personaalsete pensionitoodete teistesse 

riikidesse kaasavõtmine piiratud. Seetõttu 

võib inimestel olla raskusi oma 

põhivabaduste kasutamisel. Näiteks võib 

see takistada neil tööleasumist või 

pensionipõlve veetmist mõnes teises 

liikmesriigis. Lisaks sellele piirab 

pakkujate võimalust kasutada 

asutamisvabadust ja teenuste osutamise 

vabadust see, et olemasolevad personaalsed 

pensionitooted ei ole küllaldaselt 

ühtlustatud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Komisjon märkis 2015. aasta 

septembris oma tegevuskavas 

välja jäetud 
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kapitaliturgude liidu loomise kohta,28 et ta 

hindab sellise poliitikaraamistiku loomise 

võimalust, millega loodaks edukas 

lihtsate, tõhusate ja konkurentsivõimeliste 

erapensionide Euroopa turg, ning teeb 

kindlaks, kas selle turu toetamiseks on 

vaja ELi õigusakti. 

__________________  

28 Kapitaliturgude liidu loomise 

tegevuskava, Euroopa Komisjon, 

30. september 2015, COM(2015) 468 

final. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Ülemkogu kutsus oma 

28. juuni 2016. aasta järeldustes30 üles 

tegema kiireid ja otsustavaid edusamme, 

et tagada ettevõtjate jaoks kergem 

juurdepääs rahastamisele ja toetada 

investeeringuid reaalmajandusse, liikudes 

edasi kapitaliturgude liidu tegevuskavaga. 

välja jäetud 

__________________  

30 Euroopa Ülemkogu 28. juuni 

2016. aasta järeldused, EUCO 26/16, 

punkt 11. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Oma 14. septembri 2016. aasta 

teatises Kapitaliturgude liit – reformi 

kiirendamine31, teatas komisjon, et ta 

kaalub ettepanekuid lihtsa, tõhusa ja 

konkurentsivõimelise ELi personaalsete 

pensionitoote kohta ja et kaalumisel 

välja jäetud 



 

AD\1158463ET.docx 9/90 PE618.145v03-00 

 ET 

olevate variantide hulgas on ka võimalik 

seadusandlik ettepanek, mis võidakse 

võtta päevakorda 2017. aastal. 

__________________  

31 COM(2016) 601 final, lk 4.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Oma teatises Kapitaliturgude liidu 

tegevuskava vahehindamine32 teatas 

komisjon, et kavas on esitada õigusakti 

ettepanekust üleeuroopalise personaalse 

pensionitoote kohta 2017. aasta juuni 

lõpuks. Akt paneb aluse ohutumale, 

ökonoomsemale ja läbipaistvamale 

taskukohaste ja vabatahtlike 

erapensionisäästude turule , mida saab 

hallata üleeuroopaliselt. See aitab vastata 

nende inimeste vajadustele, kes soovivad 

suurendada oma pensionisäästude 

piisavust, tegeleda demograafilise 

olukorraga, täiendada olemasolevaid 

pensionitooteid ja -skeeme ning toetada 

erapensionide kulutõhusust, pakkudes 

häid võimalusi erapensionide 

pikaajaliseks investeerimiseks. 

välja jäetud 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, lk 6.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) PEPPi väljatöötamine personaalsete 

pensionitoodete hulgas aitab kaasa 

pensioniks säästmise võimaluste 

laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi 

(10) PEPPi väljatöötamine personaalsete 

pensionitoodete hulgas aitab kaasa 

pensioniks säästmise võimaluste 

laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi 



 

PE618.145v03-00 10/90 AD\1158463ET.docx 

ET 

pakkujate jaoks. See annab 

majapidamistele paremaid võimalusi 

pensioniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks. 

pakkujate jaoks. See annab 

majapidamistele pensioniga seotud 

eesmärkide saavutamiseks lisavõimalusi. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Ebakindlate tööhõiveolude ja 

õigusaktide muutmise tõttu 

pensionimäärad pidevalt langevad. 

Seetõttu on väga tähtis, et eelkõige noored 

ja väiksema sissetulekuga inimesed 

saaksid endale nii kindlustada 

vanaduspõlves soovitava elatustaseme. 

Seetõttu peab personaalne pensionitoode 

olema eelkõige nende inimeste jaoks 

atraktiivne ja kättesaadav. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Sellest, kuidas leibkonnad saavad 

vabatahtlike personaalsete 

pensioniskeemide abil raha säästa, on 

võimalik teada saada ja seda mõista tänu 

finantsharidusele. Säästjatel on ühtlasi 

õigus saada üleeuroopalise tootega seotud 

riskidest ja omadustest täielik ülevaade. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) PEPPi käsitlev õigusraamistik (11) PEPPi käsitlev õigusraamistik 
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paneb aluse pensioniga seotud 

taskukohaste ja vabatahtlike 

investeeringute edukale turule, mida saab 

hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid 

pensionitooteid ja -skeeme täiendades 

aitab see rahuldada nende inimeste 

vajadusi, kes soovivad suurendada oma 

pensionisäästude piisavust, võttes arvesse 

demograafilist olukorda ja tehes 

pikaajaliste investeeringute jaoks 

kättesaadavaks uue võimsa 

erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega 

ühtlusta olemasolevaid riiklikke 

erapensioniskeeme. 

paneb aluse pensioniga seotud 

taskukohaste ja vabatahtlike 

investeeringute edukale turule, mida saab 

hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid 

riiklikke ja tööandjapensioniskeeme ning 

-tooteid täiendades aitab see rahuldada 

nende inimeste vajadusi, kes soovivad 

suurendada oma pensionisäästude 

piisavust, võttes arvesse demograafilist 

olukorda ja tehes pikaajaliste 

investeeringute jaoks kättesaadavaks uue 

võimsa erakapitaliallika. Raamistik ei 

asenda ega ühtlusta olemasolevaid riiklikke 

erapensioniskeeme, samuti ei mõjuta see 

olemasolevaid riiklikke ja 

tööandjapensioniskeeme ega -tooteid. 

PEPP ei ole otseselt ega kaudselt seotud 

PEPP-säästja elukutse ega tööalase 

seisundiga. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) See õigusraamistik ei tohi piirata 

liikmesriikide vastutust täita oma 

kohustust pakkuda piisavat riiklikku 

pensioni. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Käesoleva määrusega ühtlustakse 

PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste 

kesksete elementidega nagu turustamine, 

investeerimispoliitika, teenusepakkuja 

vahetamine või teenuse piiriülene 

osutamine ja kaasaskantavus. Nende 

põhiomaduste ühtlustamine edendab 

võrdseid tingimusi kõigi personaalse 

(12) Käesoleva määrusega ühtlustakse 

PEPPi põhiomadusi, mis on seotud selliste 

kesksete elementidega nagu turustamine, 

lepingud, investeerimispoliitika, 

teenusepakkuja vahetamine või teenuse 

piiriülene osutamine ja kaasaskantavus. 

Nende põhiomaduste ühtlustamine edendab 

võrdseid tingimusi kõigi personaalse 
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pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa 

kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja 

personaalsete pensionide siseturu 

integratsioonile. Selle tulemusena luuakse 

suures osas standarditud üleeuroopaline ja 

kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, 

mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära 

kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, 

kuna ta saab oma pensioniõigused teise 

riiki üle viia, ja mis võimaldab valida 

suurema hulga erinevate, sealhulgas 

piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna 

piiriülese pensioniteenuste osutamise ees 

on vähem tõkkeid, suurendab 

üleeuroopaline personaalne pensionitoode 

üleeuroopalist konkurentsi 

pensionipakkujate vahel ja tekitab 

mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka 

säästjatele. 

pensioni pakkujate jaoks ning aitab kaasa 

kapitaliturgude liidu väljakujundamisele ja 

personaalsete pensionide siseturu 

integratsioonile. Selle tulemusena luuakse 

suures osas standarditud üleeuroopaline ja 

kõigis liikmesriikides kättesaadav toode, 

mis annab tarbijale võimaluse täielikult ära 

kasutada siseturu pakutavaid võimalusi, 

kuna ta saab oma pensioniõigused teise 

riiki üle viia, ja mis võimaldab valida 

suurema hulga erinevate, sealhulgas 

piiriüleste pakkujate hulgast. Kuna 

piiriülese pensioniteenuste osutamise ees 

on vähem tõkkeid, suurendab 

üleeuroopaline personaalne pensionitoode 

üleeuroopalist konkurentsi 

pensionipakkujate vahel ja tekitab 

mastaabisäästu, mis peaks tooma kasu ka 

säästjatele. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) EIOPA peaks PEPP-loa andma 

kooskõlas käesoleva määrusega. Luba ei 

tohiks mingil juhul anda tagasiulatuvalt. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) PEPPi pakkujatel peaks olema 

juurdepääs kogu liidu turule üheainsa 

tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- 

ja Tööandjapensionide Järelevalve 

(edaspidi „EIOPA“) annab välja üheainsale 

reeglistikule tuginedes. 

(14) PEPPi pakkujatel peaks olema 

juurdepääs kogu liidu turule üheainsa 

tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- 

ja Tööandjapensionide Järelevalve 

(edaspidi „EIOPA“) annab välja üheainsale 

reeglistikule tuginedes ja koostöös riiklike 

pädevate asutustega. Loaga tagatakse, et 

PEPPi nime all pakutakse turul ainult 

turvalisi ja testitud investeerimistooteid. 
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Seetõttu kontrollib EIOPA, kas PEPPide 

lepingutingimused vastavad käesoleva 

määruse nõuetele. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et tagada teenuste hea 

kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid 

päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad 

liikmesriigid tegema käesolevas määruses 

sätestatud kohustuste täitmise tagamisel 

tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja 

tegutseb teenuste osutamise vabadust 

kasutades eri liikmesriikides, peaks 

käesolevas määruses sätestatud kohustuste 

täitmise tagamise eest vastutama 

päritoluliikmesriigi pädev asutus, kuna ta 

on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et 

tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja 

vastuvõtvate liikmesriikide pädevate 

asutuste vahel, peaks vastuvõtva 

liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta saab 

teada oma territooriumil toimunud 

kohustuste rikkumisest, teatama sellest 

päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes 

peaks siis olema kohustatud võtma 

asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks 

vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel 

olema õigus sekkuda, kui 

päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid 

meetmeid või kui võetud meetmed ei ole 

piisavad. 

(16) Selleks et tagada teenuste hea 

kvaliteet ja tõhus tarbijakaitse, peaksid 

PEPPide pakkujate ja turustajate 

päritoluliikmesriigid ja vastuvõtvad 

liikmesriigid tegema käesolevas määruses 

sätestatud kohustuste täitmise tagamisel 

tihedat koostööd. Juhul kui PEPPi pakkuja 

tegutseb teenuste osutamise vabadust 

kasutades eri liikmesriikides, peaks 

käesolevas määruses sätestatud kohustuste 

täitmise tagamise eest vastutama 

päritoluliikmesriigi pädev asutus, kuna ta 

on PEPPi pakkujaga tihedamalt seotud. Et 

tagada vastutuse õiglane jaotus päritolu- ja 

vastuvõtvate liikmesriikide pädevate 

asutuste vahel, peaks vastuvõtva 

liikmesriigi pädev asutus juhul, kui ta saab 

teada oma territooriumil toimunud 

kohustuste rikkumisest, teatama sellest 

päritoluliikmesriigi pädevale asutusele, kes 

peaks siis olema kohustatud võtma 

asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks 

vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel 

olema õigus sekkuda, kui 

päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid 

meetmeid või kui võetud meetmed ei ole 

piisavad. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Kui asutatakse filiaal või rajatakse (17) Kui asutatakse filiaal või rajatakse 
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püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis, 

tuleks vastutus kohustuste täitmise 

tagamisel jagada päritolu- ja vastuvõtva 

liikmesriigi vahel. Vastutus 

majandustegevust tervikuna puudutavate 

nõuete täitmise eest (nt kutsealased 

nõuded) peaks jääma päritoluliikmesriigi 

pädeva asutuse vastutusalasse samamoodi 

nagu teenuste osutamise puhul, kuid 

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus peaks 

vastutama nende normide täitmise 

tagamise eest, mis käsitlevad 

teavitamisnõudeid ja äritegevust tema 

territooriumil osutatavate teenuste puhul. 

Kui aga vastuvõtva liikmesriigi pädev 

asutus saab teada oma territooriumil 

toimunud kohustuse rikkumisest, mille eest 

käesoleva määruse kohaselt ei vastuta 

vastuvõttev liikmesriik, peab kõnealune 

asutus tiheda koostöö põhimõttest lähtuvalt 

teatama sellest päritoluliikmesriigi 

pädevale asutusele, kes võtab seejärel 

asjakohaseid meetmeid. See puudutab 

eelkõige nende reeglite rikkumist, mis on 

seotud hea maine, kutsealaste teadmiste ja 

pädevusnõuetega. Tarbijate kaitseks peaks 

vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel 

olema lisaks sellele õigus sekkuda, kui 

päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid 

meetmeid või kui võetud meetmed ei ole 

piisavad. 

püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis, 

tuleks vastutus kohustuste täitmise 

tagamisel jagada päritolu- ja vastuvõtva 

liikmesriigi vahel. Vastutus 

majandustegevust tervikuna puudutavate 

nõuete täitmise eest (nt kutsealased 

nõuded) peaks jääma päritoluliikmesriigi 

pädeva asutuse vastutusalasse samamoodi 

nagu teenuste osutamise puhul, kuid 

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus peaks 

vastutama nende normide täitmise 

tagamise eest, mis käsitlevad 

teavitamisnõudeid, reklaami ja äritegevust 

tema territooriumil osutatavate teenuste 

puhul. Kui aga vastuvõtva liikmesriigi 

pädev asutus saab teada oma territooriumil 

toimunud kohustuse rikkumisest, mille eest 

käesoleva määruse kohaselt ei vastuta 

vastuvõttev liikmesriik, peab kõnealune 

asutus tiheda koostöö põhimõttest lähtuvalt 

teatama sellest päritoluliikmesriigi 

pädevale asutusele, kes võtab seejärel 

asjakohaseid meetmeid. See puudutab 

eelkõige nende reeglite rikkumist, mis on 

seotud hea maine, kutsealaste teadmiste ja 

pädevusnõuetega. Tarbijate kaitseks peaks 

vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel 

olema lisaks sellele õigus sekkuda, kui 

päritoluliikmesriik ei võta asjakohaseid 

meetmeid või kui võetud meetmed ei ole 

piisavad. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) PEPP-säästjatel peaks olema õigus 

omandada või osta PEPPi muus kui oma 

elukohaliikmesriigis ja õigus säästa samal 

ajal rohkem kui ühes jaotises ning PEPPi 

suhtes kohaldatavad maksusoodustused 

peaksid olema selle liikmesriigi omad, 

mille elanik PEPP-säästja on, et riikide 

maksusüsteemide erinevuse tõttu ei saaks 
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maksusoodustusi kuritarvitada. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Kui EIOPA PEPP-loa tühistab, ei 

mõjuta see PEPPi pakkuja kohustusi 

PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja 

vastu. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Selleks et tagada PEPPi pakkujatele 

sujuv üleminek, hakkab kohustus pakkuda 

selliseid PEPPe, mis sisaldavad iga 

liikmesriigi jaoks eraldi jaotist, kehtima 

kolm aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist. Ent tarbijate võimaliku 

eksitamise vältimiseks peaks pakkuja 

PEPPi esmakordselt turule tuues esitama 

teabe nende riigipõhiste jaotiste kohta, 

mida toode kohe sisaldab. 

(21) Selleks et tagada PEPPi pakkujatele 

sujuv üleminek, hakkab kohustus pakkuda 

selliseid PEPPe, mis sisaldavad iga 

liikmesriigi jaoks eraldi jaotist, kehtima 

viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist. Selle nõude täitmiseks peaks 

PEPPi pakkujal olema võimalik sõlmida 

jaotisepartnerlusi. Tarbijate võimaliku 

eksitamise vältimiseks peaks pakkuja 

PEPPi esmakordselt turule tuues esitama 

lepingus teabe nende riigipõhiste jaotiste 

kohta, mida toode kohe sisaldab. Kui 

kaasaskantavuse võimalust veel ei ole, 

peaks PEPP-säästjal olema lubatud 

kaasaskantavuse tagamiseks pakkujat 

tasuta vahetada. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Kui PEPP-säästja kolib teise 

liikmesriiki ja kasutab kaasaskantavuse 

teenust uue jaotise avamiseks, peaks ta 

saama kohalike PEPP-säästjatega 

samaväärseid maksusoodustusi. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Viis aastat kestval 

üleminekuperioodil, mis algab käesoleva 

määruse jõustumisega, on PEPP-säästjal, 

kes muudab oma elukohta, kolides 

liikmesriiki, mille kohta PEPPi pakkuja ei 

saa jaotist avada, õigus PEPPi pakkujat 

tasuta vahetada. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat 

halduskoormust arvesse võttes peaksid 

PEPPi pakkujad ja turustajad andma 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-

hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, 

et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. 

Selsamal põhjusel tuleks tagada, et 

pensioniskeemi eri faasid, s.t nii 

liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud 

(sealhulgas eelpension) kui ka 

pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. 

Eriti tuleks anda teavet kogunenud 

pensioninõuete, pensionihüvitiste 

prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste 

ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste 

prognoositud suurus põhineb 

(22) Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat 

halduskoormust arvesse võttes peaksid 

PEPPi pakkujad ja turustajad andma 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-

hüvitiste saajatele selget, lihtsasti 

mõistetavat ja piisavat teavet, et aidata neil 

pensioni kohta otsuseid teha. Selsamal 

põhjusel tuleks tagada, et pensioniskeemi 

eri faasid, s.t nii liitumiseelne, 

pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas 

eelpension) kui ka pensionijärgne faas 

oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda 

teavet kogunenud pensioninõuete, 

pensionihüvitiste prognoositud suuruse, 

riskide ja tagatiste, sealhulgas keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud 
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majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud 

teave hõlmama ka ebasoodsat stsenaariumi, 

mis peaks olema äärmuslik, kuid usutav. 

riskide ning kulude kohta. Kui 

pensionihüvitiste prognoositud suurus 

põhineb majandusstsenaariumidel, peaks 

nimetatud teave hõlmama ka ebasoodsat 

stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, 

kuid usutav. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Enne PEPP-skeemiga liitumist 

tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

anda kogu vajalik teave, et nad saaksid 

teha teadlikke valikuid. 

(23) Enne PEPP-skeemiga liitumist 

tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

anda kogu vajalik teave, et nad saaksid 

teha teadlikke valikuid. Standardvariandi 

korral peaksid PEPP-säästjad läbi 

töötama otsustamisskeemi, mis aitab neil 

teadlikku valikut teha. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Toodete optimaalse läbipaistvuse 

tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne 

seda, kui toodet on võimalik PEPP-

säästjatele müüa, koostama dokumendi, 

mis sisaldab põhiteavet nende koostatud 

PEPPi kohta. Samuti peaksid nad 

vastutama põhiteabedokumendi täpsuse 

eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument 

peaks asendama ja muutma Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- 

ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 

põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi 

kohta esitada. 

(24) Toodete optimaalse läbipaistvuse 

tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne 

seda, kui toodet on võimalik PEPP-

säästjatele müüa, koostama dokumendi, 

mis sisaldab põhiteavet nende koostatud 

PEPPi kohta. Samuti peaksid nad 

vastutama põhiteabedokumendi täpsuse 

eest. 

__________________ __________________ 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. novembri 2014. aasta määrus (EL) 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. novembri 2014. aasta määrus (EL) 
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nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud 

jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) 

põhiteabedokumente (ELT L 352, 

9.12.2014, lk 1). 

nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud 

jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) 

põhiteabedokumente (ELT L 352, 

9.12.2014, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Üksikasju seoses teabega, mis tuleb 

esitada PEPPi põhiteabedokumentides 

lisaks neile elementidele, mis on juba 

esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 1286/2014 kohases 

kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete 

põhiteabedokumendis, ja selle teabe 

esitusviisi tuleks veelgi ühtlustada 

regulatiivsete tehniliste standarditega, mis 

täiendavad komisjoni 8. märtsi 

2017. aasta delegeeritud määrusega34 

kehtestatud standardeid, võttes arvesse 

läbiviidud ja käimasolevaid 

tarbijakäitumise uuringuid, sealhulgas 

selliste uuringute tulemusi, milles 

käsitletakse tarbijatele teabe esitamise eri 

viiside tulemuslikkust. 

(27) Üksikasju seoses teabega, mis tuleb 

esitada PEPPi põhiteabedokumentides, ja 

selle teabe esitusviisi tuleks veelgi 

ühtlustada regulatiivsete tehniliste 

standarditega, võttes arvesse juba tehtud ja 

käimasolevaid tarbijakäitumise uuringuid, 

sealhulgas selliste uuringute tulemusi, 

milles käsitletakse tarbijatele teabe 

esitamise eri viiside tulemuslikkust. 

__________________  

34 Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta 

delegeeritud määrus, millega täiendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. novembri 2014. aasta määrust (EL) 

nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud 

jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) 

põhiteabedokumente, kehtestades 

regulatiivsed tehnilised standardid seoses 

põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, 

läbivaatamise ja muutmisega ning selliste 

dokumentide esitamise nõude täitmise 

tingimustega. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Põhiteabedokument peaks 

koosnema kahest osast. Esimeses ehk 

üldosas tuleks PEPPi kohta esitada üldine 

teave. Teises ehk eritingimuste osas peaks 

esitama teabe, mis on igas liikmesriigis 

erinev, näiteks pensioniiga. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) PEPPi pakkujad peaksid koostama 

PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise 

teatise, mis annaks neile kõige olulisema 

isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi 

kohta ning tagaks nende pideva sellealase 

teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks 

olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama 

asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul 

ja eri pensioniskeemidesse kogunenud 

pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada 

tööjõu liikumist. 

(29) PEPPi pakkujad peaksid koostama 

PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise 

teatise, mis annaks neile kõige olulisema 

isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi 

kohta ning tagaks nende pideva sellealase 

teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks 

olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama 

asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul 

ja eri pensioniskeemidesse kogunenud 

pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada 

tööjõu liikumist. Pensionihüvitise teatis 

esitatakse PEPP-säästjale igal aastal. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) PEPPi pakkujad peaksid esitama 

PEPP-säästjatele sissemaksete kavad ja 

fondide väärtuse, investeeringutasuvuse, 

eeldatava inflatsiooni ja majanduskasvu 

prognoosid. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) PEPPi pakkujad peaksid PEPP-

säästjatele piisavalt vara enne nende 

pensionile jäämist andma teavet 

väljamaksmise võimalike viiside kohta. 

Kui pensionimakseid ei tehta eluaegse 

annuiteedi alusel, peaksid liikmed, kelle 

pensioniiga läheneb, saama teavet 

olemaolevate hüvitise väljamakse toodete 

kohta, et lihtsustada pensionipõlve rahalist 

planeerimist. 

(30) PEPPi pakkujad peaksid PEPP-

säästjatele piisavalt vara enne nende 

pensionile jäämist andma teavet 

väljamaksmise võimalike viiside kohta. 

Nad peaksid PEPP-säästjatele meelde 

tuletama, et väljamakseviisi on võimalik 

muuta. Standardvariandis peaks olema 

teha võimalik kuni 30 % ühekordne 

makse, ülejäänu tuleks maksta eluaegse 

annuiteedi alusel. Viimane meeldetuletus 

tuleks teha üks aasta enne pensionile 

jäämist. Kui pensionimakseid ei tehta 

eluaegse annuiteedi alusel, peaksid 

liikmed, kelle pensioniiga läheneb, saama 

teavet olemasolevate hüvitise väljamakse 

toodete kohta, et lihtsustada pensionipõlve 

rahalist planeerimist. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Pensionihüvitiste väljamaksmise 

faasis peaksid PEPP-hüvitise saajad saama 

teavet oma väljamaksete ja nende tegemise 

võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis 

siis, kui PEPP-hüvitise saaja kannab 

märkimisväärse osa investeerimisriskist 

väljamaksmise faasis. PEPP-hüvitise 

saajaid tuleks pärast maksete vähendamise 

otsuse tegemist ja enne pensionimaksete 

vähendamist teavitada sellest, et 

pensionimakseid vähendatakse. Hea 

tavana soovitatakse PEPPi pakkujatel 

konsulteerida PEPP-hüvitise saajatega enne 

sellise otsuse tegemist. 

(31) Pensionihüvitiste väljamaksmise 

faasis peaksid PEPP-hüvitise saajad saama 

teavet oma väljamaksete ja nende tegemise 

võimalike viiside kohta. See on eriti tähtis 

siis, kui PEPP-hüvitise saaja kannab 

märkimisväärse osa investeerimisriskist 

väljamaksmise faasis. PEPP-hüvitise 

saajaid tuleks pärast maksete vähendamise 

otsuse tegemist ja enne pensionimaksete 

vähendamist teavitada sellest, et 

pensionimakseid vähendatakse. PEPPi 

pakkujatel soovitatakse konsulteerida 

PEPP-hüvitise saajatega enne sellise otsuse 

tegemist. 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise 

saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks 

peaksid PEPPi pakkujad saama valida 

varade sellise paigutuse, mis sobib kõige 

paremini nende kohustuste täpse laadi ja 

kestusega. Seega on vaja tõhusat 

järelevalvet ning samuti tuleks 

investeerimisnõuete puhul kasutada 

lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele 

küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema 

ja tõhusama investeerimispoliitika 

määramiseks, kohustades neid samas 

tegutsema ettevaatusega. Ettevaatuse 

põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja 

kliendistruktuurile kohandatud 

investeerimispoliitikat. 

(32) PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise 

saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks 

peaksid PEPPi pakkujad saama valida 

varade sellise paigutuse, mis sobib nende 

kohustuste, sealhulgas pikaajaliste 
kohustuste täpse laadi ja kestusega kõige 

paremini. Seega on vaja tõhusat 

järelevalvet ning samuti tuleks 

investeerimisnõuete puhul kasutada 

lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele 

küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema 

ja tõhusama investeerimispoliitika 

määramiseks, kohustades neid samas 

tegutsema ettevaatusega ja võimaldades 

kooskõlastamist PEPP-säästja pikaajaliste 

kohustustega. Ettevaatuse põhimõte nõuab 

seega iga PEPPi pakkuja 

kliendistruktuurile kohandatud 

investeerimispoliitikat. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Võttes kapitaliinvesteeringute 

aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja 

võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda 

piiriüleselt, soodustatakse säästude 

suunamist tööandjapensioni kogumisse, 

aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule. 

(33) Võttes kapitaliinvesteeringute 

aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja 

võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda 

piiriüleselt, soodustatakse säästude 

suunamist tööandjapensioni kogumisse, 

aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule. Mõistlikkuse 

põhimõtte kohaselt võetakse arvesse ka 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite 

osa investeerimisprotsessis. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) PEPPi pakkujate 

investeerimispoliitika ja 

riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 

toetatud vastutustundliku investeerimise 

põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- 

ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks 

üles kutsuda, et nad kaaluksid kõnealuseid 

tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja 

arvestaksid selliste tegurite täidetavat kohta 

nende riskijuhtimissüsteemides. 

(36) PEPPi pakkujate 

investeerimispoliitika ja 

riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 

toetatud vastutustundliku investeerimise 

põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- 

ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks 

üles kutsuda, et nad kaaluksid kõnealuseid 

tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja 

arvestaksid selliste tegurite täidetavat kohta 

nende riskijuhtimissüsteemides. 

Riskihindamise tulemused tuleks teha 

kättesaadavaks ka EIOPA-le, pädevatele 

asutustele ja PEPP-säästjatele. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (38 a) Kui pakkuja ei saa teatavat 

investeerimisvarianti pakkuda, sest see 

variant ei ole tema jaoks võimalik või ta ei 

saa pakkuda seda varianti ainult ühes 

liikmesriigis, peaks tal olema võimalik 

pakkuda seda investeerimisvarianti 

tootepartnerluse kaudu. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 39 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Investeerimise standardvariant 

peaks võimaldama PEPP-säästjal 

investeeritud kapitali tagasi saada. Lisaks 

(39) Investeerimise standardvariant 

peaks võimaldama PEPP-säästjal tagasi 

saada reaalselt investeeritud kapitali, 
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võiksid PEPPi pakkujad kasutada 

indekseerimismehhanismi, millega 

korvataks vähemalt osaliselt inflatsioon. 

millest ei ole kogunenud tasusid ega 

kulusid maha arvatud, kuid mille puhul 

on arvesse võetud inflatsiooni. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 39 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 a) Põhjendatud juhtudel, näiteks 

tõendatud hooletuse, õigusrikkumiste või 

maksustamise vältimise korral või kui 

PEPP-luba tühistatakse, peaks PEPP-

säästjal olema õigus pakkujat igal ajal 

tasuta vahetada, ilma et temalt võetaks 

tasu või teda sunnitaks lepingut jätkama. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(42) Selleks, et võita PEPP-säästjate 

usaldus ja võimaldada neil teha teadlikke 

valikuid, on väga oluline kulude ja tasude 

läbipaistvus. Järelikult peaksid 

läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid 

olema keelatud. 

(42) Et võita PEPP-säästjate usaldus ja 

võimaldada neil teha teadlikke valikuid, 

peavad kulud ja tasud olema läbipaistvad 

ning õiglased. Järelikult peaksid 

läbipaistmatud hinnakujunduse meetodid 

olema keelatud. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 44 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(44) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010,35 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 1094/201036 ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse37 

nr 1095/2010 artiklitega 10–14 peaks 

välja jäetud 
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komisjon võtma vastu Euroopa 

järelevalveasutuste poolt ühiskomitee 

kaudu välja töötatud rakenduslike 

tehniliste standardite eelnõud, mis 

käsitlevad selliseid PEPPi 

põhiteabedokumendi esitusviisi ja sisu 

konkreetseid elemente, mis ei ole 

hõlmatud [PRIIPide põhiteabedokumente 

käsitlevate regulatiivsete tehniliste 

standarditega]. Komisjon peaks Euroopa 

järelevalveasutuste tehnilist tööd 

täiendama, viies läbi Euroopa 

järelevalveasutuste ettepandud 

põhiteabedokumendi esitusviisi 

tarbijauuringuid. 

__________________  

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Pangandusjärelevalve), muudetakse 

otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ 

(ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 

 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- 

ja Tööandjapensionide Järelevalve), 

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning 

tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 

2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, 

lk 48). 

 

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 

otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ 

(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84). 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 46 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (46 a) Kvalifitseeritud organitel peaks 

olema õigus esitada esindushagisid, et 

kaitsta kooskõlas ELi õigusega PEPP-

säästjate ja PEPP-hüvitiste saajate 

ühishuve. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) Selleks et leida investeeringute 

jaoks paremad tingimused ja stimuleerida 

konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks 

PEPP-säästjatel olema õigus vahetada 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

pakkujat ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire ja turvaline. 

(47) Et leida investeeringute jaoks 

paremad tingimused ja stimuleerida PEPPi 

pakkujate vahel konkurentsi, peaks PEPP-

säästjatel olema õigus pakkujat 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

vahetada ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire ja turvaline. 

Standardvariandi puhul peaks see olema 

võimalik ainult kogumisfaasis, sest 

tarbijate kaitsmiseks tuleb tagada 

usaldusväärne annuiteet ja vahetamine 

võib tekitada rahalist kahju. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 48 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(48) Vahetamine peaks olema PEPP-

säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi 

pakkuja peaks seega vastutama menetluse 

algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja 

nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema 

võimalik rakendada pakkuja vahetamise 

teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, 

näiteks tehnilisi lahendusi. 

(48) Vahetamine peaks olema PEPP-

säästja jaoks lihtne. Kui PEPP-säästja 

seda soovib, peaks vastuvõttev PEPPi 

pakkuja algatama ja korraldama PEPP-

säästja nimel menetluse. PEPPi pakkujatel 

peaks olema võimalik rakendada pakkuja 

vahetamise teenuse kujundamisel 

täiendavaid võtteid, näiteks tehnilisi 

lahendusi. 
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Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Enne vahetamiseks loa andmist 

tuleks PEPP-säästjat teavitada kõigist 

vahetamiseks vajalikest menetluse 

etappidest. 

(49) Enne vahetamiseks loa andmist 

tuleks PEPP-säästjat teavitada kõigist 

vahetamiseks vajalikest menetluse 

etappidest ja kuludest, et PEPP-säästjal 

oleks võimalik teha vahetusteenuse kohta 

teadlik otsus. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 51 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (51 a) PEPP-säästjaid tuleks vahetamisel 

teavitada sellest, et nad võivad 

vahetamisel maksusoodustustest ilma 

jääda, ja teistest rahalistest tagajärgedest 

ning sellest, et varad lähevad üle PEPPi 

pakkujale, kelle suhtes kehtivad 

teistsugused maksustamisnõuded. 

Pädevad asutused peaksid vahetamise 

hõlbustamisel ja PEPPi tühistamise 

korral toimuval varade üleminekul 

teavitama PEPP-säästjaid rahalise kahju 

vähendamiseks sellest, et on olemas teisi 

PEPPi pakkujaid ja PEPP-tooteid, mille 

suhtes kehtivad samad 

maksusoodustused. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 53 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(53) PEPP-säästjatel peaks PEPPiga 

liitumisel olema vabadus otsustada 

makseviisi üle, mille nad väljamaksete 

(53) PEPP-säästjatel peaks PEPPiga 

liitumisel olema vabadus otsustada 

makseviisi üle, mille nad väljamaksete 
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faasis valivad (annuiteet, ühekordne makse 

või muu), ent seejärel peaks neil olema 

võimalik oma valikut kord viie aasta 

jooksul muuta, et valitud väljamakseviis 

sobiks kõige paremini nende 

pensionieelsete vajaduste rahuldamiseks. 

faasis valivad (perioodilised 

pensionimaksed, ühekordne makse või 

muu), ent seejärel peaks neil olema 

võimalik oma valikut kord viie aasta 

jooksul muuta, et valitud väljamakseviis 

sobiks kõige paremini nende 

pensionieelsete vajaduste rahuldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 54 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(54) PEPPi pakkujatel peaks olema 

lubatud pakkuda PEPP-säästjatele laia 

valikut erinevaid väljamakseviise. See 

lähenemisviis võimaldaks saavutada 

PEPPide kiirema kasutuselevõtu eesmärgi, 

kuna PEPP-säästjatele tagatakse suurem 

paindlikkus ja laiem valik. See võimaldaks 

pakkujatel töötada oma PEPPid välja 

kõige kulutõhusamal viisil. See on muude 

ELi poliitikavaldkondadega kooskõlas ja 

poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb 

liikmesriikidele küllaldane paindlikkus 

otsustada selle üle, milliseid 

väljamaksmisviise nad otsustavad 

soodustada. 

(54) PEPPi pakkujatel peaks olema 

lubatud pakkuda PEPP-säästjatele 

väljamaksete faasis piisavalt palju eri 
väljamakseviise. See lähenemisviis 

võimaldaks saavutada PEPPide kiirema 

kasutuselevõtu eesmärgi, kuna PEPP-

säästjatele tagatakse suurem paindlikkus ja 

laiem valik. See võimaldaks pakkujatel 

töötada oma PEPPid välja kõige 

kulutõhusamal viisil. See on muude ELi 

poliitikavaldkondadega kooskõlas ja 

poliitiliselt teostatav, kuna nii jääb 

liikmesriikidele küllaldane paindlikkus 

otsustada selle üle, milliseid 

väljamakseviise nad otsustavad 

soodustada. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 54 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (54 a) Standardvariandi puhul peaks 

olema kohustuslik teha väljamaksetest 

70 % annuiteedina. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 66 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(66) Isikuandmete töötlemine käesoleva 

määruse raames, nagu isikuandmete 

vahetamine või edastamine pädevate 

asutuste poolt, peaks toimuma kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) 2016/67939 ning teabe vahetamine või 

edastamine Euroopa järelevalveasutuste 

poolt peaks toimuma kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 

nr 45/200140. 

(66) Isikuandmete töötlemine käesoleva 

määruse raames, nagu isikuandmete 

vahetamine või edastamine pädevate 

asutuste poolt, isikuandmete säilitamine 

EIOPA juures asuvas keskregistris, 

isikuandmete töötlemine PEPPi pakkujate 

või PEPPi turustajate poolt, peaks 

toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2016/67939, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga (EL) 2016/68039a ning 

määrusega, milles käsitletakse eraelu 

puutumatuse austamist ja isikuandmete 

kaitset elektroonilise side puhul ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja 

elektroonilist sidet käsitlev määrus). 
Teabe vahetamine või edastamine Euroopa 

järelevalveasutuste poolt peaks toimuma 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 45/200140. 

_________________ _________________ 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 

2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 

L 119, 4.5.2016, lk 1). 

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 

2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise ning direktiivi 

95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 

L 119, 4.5.2016, lk 1).  

 39a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

27. aprilli 2016. aasta direktiiv 

(EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste 

isikute kaitset seoses pädevates asutustes 

isikuandmete töötlemisega süütegude 

tõkestamise, uurimise, avastamise ja 

nende eest vastutusele võtmise või 

kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 

eesmärgil ning selliste andmete vaba 

liikumist ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu raamotsus 

2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, 

lk 89). 
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40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 

nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse 

institutsioonides ja asutustes ning selliste 

andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 

12.1.2001, lk 1). 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 

nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse 

institutsioonides ja asutustes ning selliste 

andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 

12.1.2001, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 66 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (66 a) Kuna isiku finantsandmed on 

salajased, peavad andmed olema väga 

hästi kaitstud. Seetõttu on soovitatav 

kaasata käesoleva määruse rakendamisse 

ja järelevalvesse ka andmekaitseasutused. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 70 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (70 a) Kuna käesoleval määrusel võib 

olla pikaajaline mõju, tuleb selle 

kohaldamise algfaasis toimuvat 

tähelepanelikult jälgida. Hinnangu 

koostamisel peaks komisjon arvesse võtma 

ka EIOPA, sidusrühmade ja ekspertide 

kogemusi ning andma kõigist võimalikest 

tähelepanekutest Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule teada. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed 
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eeskirjad seoses selliste personaalsete 

pensionitoodete lubade, koostamise, 

turustamise ja järelevalvega, mida 

turustatakse liidus nimetuse 

„üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode“ või „PEPP“ all. 

eeskirjad seoses selliste personaalsete 

pensionitoodete lubade, nende tühistamise, 

toodete koostamise, turustamise ja 

järelevalvega, mida turustatakse liidus 

nimetuse „üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode“ või „PEPP“ all. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) sellega on ette nähtud kapitali 

akumulatsioon kuni pensionileminekuni 

ning ainult piiratud võimalused skeemist 

väljumiseks enne pensionileminekut, 

c) sellega on ette nähtud kapitali 

akumulatsioon, 

Selgitus 

PEPP on pensionitoode, seega peaks akumulatsioon kuni pensionileminekuni olema 

kohustuslik olenemata investeerimisvariandist. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) see tagab pensionil olles 

sissetuleku; 

d) see tagab pensionil olles 

pensionihüvitise; 

Selgitus 

Viidud kooskõlla punktiga 9. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AD\1158463ET.docx 31/90 PE618.145v03-00 

 ET 

(2) üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – 

pikaajalistel säästudel põhinev personaalne 

pensionitoode, mida pakub kokkulepitud 

PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud 

finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse 

kohane luba kollektiivsete või 

individuaalsete investeeringute või 

säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust 

PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud 

seoses pensionileminekuga ning mis ei ole 

tagastatav või siis on selle tagastatavus 

rangelt piiratud; 

(2) üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – 

pikaajalistel säästudel põhinev personaalne 

pensionitoode, mida pakub kokkulepitud 

PEPP-skeemi kohaselt selline artiklis 5 

loetletud finantsettevõtja, kellel on liidu 

õiguse kohane luba kollektiivsete või 

individuaalsete investeeringute või 

säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust 

PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud 

seoses pensionileminekuga ning mis ei ole 

tagastatav või siis on selle tagastatavus 

rangelt piiratud; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) PEPP-säästja – (3) PEPP-säästja – füüsiline isik, kes 

sõlmib PEPPi pakkuja või turustajaga 

PEPPi kohta lepingu; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) jaeklient Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 

lõike 1 punkti 11 tähenduses; 

välja jäetud 

__________________  

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 

finantsinstrumentide turgude kohta ning 

millega muudetakse direktiive 

2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 

12.6.2014, lk 349). 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) klient Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ42 

tähenduses, kui ta ei kvalifitseeru 

direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 

punktis 10 määratletud kutseliseks 

kliendiks; 

välja jäetud 

__________________  

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

9. detsembri 2002. aasta direktiiv 

2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta 

(EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3). 

 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) kogumisfaas – periood, mille 

jooksul PEPP-kontole koguneb vara 

(sissemaksed) ja mis kestab tavaliselt kuni 

PEPP-hüvitise saaja pensioniealiseks 

saamiseni; 

(10) kogumisfaas – periood, mille 

jooksul PEPP-kontole koguneb vara 

(sissemaksed) ja mis kestab tavaliselt kuni 

PEPPi väljamaksete faasi alguseni; 

Selgitus 

Vt artikli 2 esimese lõigu punkti c selgitust. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) annuiteet – summa, mis vastutasuna 

tehtud investeeringu eest kuulub 

väljamaksmisele kindlate ajavahemike 

(12) annuiteet – summa, mis vastutasuna 

tehtud investeeringu eest kuulub 

väljamaksmisele PEPP-hüvitise saaja 
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järel teatava perioodi kestel, nagu PEPP-

hüvitise saaja eluajal või konkreetse arvu 

aastate jooksul; 

eluajal kindlate ajavahemike järel; 

Selgitus 

Pensionit kasutatakse vanaduses pensionihüvitise maksmiseks ja kaitseks vanaduspõlve 

vaesuse eest. Seetõttu peaks hüvitist saama kogu eluea jooksul. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) ühekordne makse – kogunenud 

kapitali väljamaksmine kogumisfaasi 

lõpus; 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) jaotis – igal üksikul PEPP-kontol 

loodud alamkonto, mis vastab juriidilistele 

nõuetele ja tingimustele, mis on PEPP-

säästja elukoha liikmesriigis riiklikul 

tasandil kehtestatud PEPPi 

investeerimisega seotud maksusoodustuste 

kasutamisele. Seega võib üksikisik olla 

igas jaotises PEPP-säästja või PEPP-

hüvitise saaja sõltuvalt sellest, millised on 

kogumisfaasile ja väljamaksete faasile 

kehtivad asjaomased nõuded; 

(20) jaotis – igal üksikul PEPP-kontol 

loodud riiklik alamkonto, mis vastab 

juriidilistele nõuetele ja tingimustele, mis 

on PEPP-säästja elukoha liikmesriigis 

riiklikul tasandil kehtestatud PEPPi 

investeerimisega seotud maksusoodustuste 

kasutamisele. Seega võib üksikisik olla 

igas jaotises PEPP-säästja või PEPP-

hüvitise saaja sõltuvalt sellest, millised on 

kogumisfaasile ja väljamaksete faasile 

kehtivad asjaomased nõuded; 

Selgitus 

Sõnastust on täpsustud. 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) kapital – kapitali sissemaksete ja 

sissenõudmata märgitud kapitali 

kogusumma, arvutatuna summade alusel, 

mis on investeeritavad pärast investorite 

kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude 

mahaarvamist; 

(21) kapital – kapitali sissemaksete ja 

sissenõudmata märgitud kapitali 

kogusumma, arvutatuna summade alusel, 

mis on investeeritavad enne investorite 

kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude 

mahaarvamist; 

Selgitus 

Selle muudatuse eesmärk on kapitali säilitamine. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) kapitali kaitse – garantii 

investeeritud kapitalina kogunenud 

summale, millest ei ole maha arvatud 

tasusid ega kulusid, kuid mille puhul on 

arvesse võetud inflatsiooni; 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) investeerimise standardvariant – 

investeerimisstrateegia, mida 

kohaldatakse juhul, kui PEPP-säästja ei 

ole andnud juhiseid selle kohta, kuidas 

tema PEPP-kontole kogunevaid 

vahendeid investeerida tuleb; 

(24) standardvariant – pensionitoode, 

mida iga pakkuja peab pakkuma 

kooskõlas artiklis 37 sätestatud 

investeerimisstrateegiaga; 
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Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) biomeetrilised riskid – üleelamise, 

töövõimetuse või surmaga seotud risk; 

Selgitus 

Kuna PEPP võib hõlmata ka biomeetrilisi riske, tuleks need ühtselt määratleda. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) jaotisepartnerlus – mitme PEPPi 

pakkuja koostöö, mille essmärk on 

pakkuda jaotisi kõigis liikmesriikides; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) tootepartnerlus – PEPPi pakkujate 

koostöö, mis on vajalik juhul, kui pakkuja 

ei saa teatavat investeerimisvarianti 

pakkuda või ei saa seda pakkuda teatavas 

liikmesriigis; 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/61/EL47 kohaselt 

tegevusloa saanud alternatiivsed 

investeerimisfondid; 

välja jäetud 

__________________  

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL 

alternatiivsete investeerimisfondide 

valitsejate kohta, millega muudetakse 

direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning 

määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) 

nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teave taotleja isiku kohta ning tema 

praegune ja varasem kogemus finantsalal; 

b) teave taotleja isiku kohta, 

sealhulgas täisnimi, asukoht, riikliku 

äriregistri kande number, selle osa-

/aktsiakapital, ning tema praegune ja 

varasem kogemus finantsalal; 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) teave nende isikute kohta, kes 

tegelikult juhivad PEPPi koostamist ja/või 

turustamist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) teave PEPPiga seotud 

investeerimisstrateegiate ning selle 

riskiprofiili ja muude omaduste kohta; 

e) teave PEPPiga seotud 

investeerimisstrateegiate ning selle 

riskiprofiili ja muude omaduste kohta, 

sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite osa 

investeerimisprotsessis, samuti 

investeerimisotsuste pikaajaline mõju ja 

välismõjud; 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. EIOPA võib nõuda selgitusi ja 

täiendavat teavet lõike 1 kohaselt esitatud 

dokumentide ja teabe kohta. 

3. EIOPA võib lõikes 1 määratletud 

finantsettevõtjatelt nõuda selgitusi ja 

täiendavat teavet lõike 1 kohaselt esitatud 

dokumentide ja teabe kohta. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. EIOPA võib paluda taotlust esitava 

finantsettevõtja pädevalt asutuselt selgitusi 

ja täiendavat teavet lõike 2 kohaselt 

esitatud dokumentide ja teabe kohta. Pädev 

asutus annab vastuse 10 tööpäeva jooksul 

alates EIOPA esitatud taotluse 

kättesaamise kuupäevast. 

4. EIOPA teavitab riiklikku pädevat 

asutust PEPP-loa taotlusest. EIOPA võib 

paluda taotlust esitava finantsettevõtja 

pädevalt asutuselt selgitusi ja täiendavat 

teavet lõike 2 kohaselt esitatud 

dokumentide ja teabe kohta. Pädev asutus 

annab vastuse 10 tööpäeva jooksul alates 

EIOPA esitatud taotluse kättesaamise 

kuupäevast. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Kõigist hilisematest muudatustest 

lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides ja 

teabes tuleb EIOPA-le viivitamata teatada. 

5. Kõigist hilisematest muudatustest 

lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentides ja 

teabes peavad finantsettevõtjad viivitamata 

EIOPA-le teatama. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) kavandatav PEPP põhineb 

investeerimisstrateegial, milles on 

kindlaks määratud, millises ulatuses on 

kavandatavas pakkuja 

riskijuhtimissüsteemis arvesse võetud 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Enne otsuse tegemist taotluse kohta 

konsulteerib EIOPA taotleja pädeva 

asutusega. 

2. Enne otsuse tegemist taotluse kohta 

konsulteerib EIOPA taotleja riikliku 

pädeva asutusega. Pädev riiklik astus võib 

taotleja kohta esitada vastuväite, kuid ta 

peab seda põhjendama ja EIOPA võtab 

põhjendust arvesse. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui EIOPA PEPP-loa tühistab, 

teavitab ta sellest kohe pädevat riiklikku 

asutust. EIOPA koordineerib ja hõlbustab 
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vahetamist ja varade üleminekut 

kooskõlas käesoleva määruse VII 

peatükiga ja koos liikmesriikide pädevate 

asutustega, kes teavitavad PEPP-säästjaid 

viivitamata tühistamise tagajärgedest. 

PEPP-loa tühistamise korral on PEPP-

säästjatel õigus vahetada PEPPi pakkujat 

tasuta, sõltumata artiklis 48 sätestatud 

vahetamise sagedusest. 

 Kui PEPP-säästja lõikes 4 a osutatud 

vahetamisteenust ei kasuta, on tal õigus 

PEPP-leping tasuta lõpetada, kuid ta peab 

esitama üheselt mõistetava avalduse, 

milles on sõnastatud tema otsus leping 

lõpetada, kui EIOPA PEPPi tühistab. 

PEPPi pakkuja hüvitab PEPP-säästjale 

kõik saadud summad ja kõik täiendavad 

kogunenud varad ilma asjatu viivituseta. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Kord kvartalis teavitab EIOPA 

artikli 5 lõikes 1 loetletud finantsettevõtjate 

pädevaid asutusi otsustest, millega on 

antud käesoleva määruse kohane luba, selle 

andmisest keeldutud või see tühistatud. 

5. EIOPA teavitab artikli 5 lõikes 1 

loetletud finantsettevõtjate pädevaid 

asutusi viivitamata otsustest, millega on 

antud käesoleva määruse kohane luba, selle 

andmisest keeldutud või see tühistatud. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15. Olemasolevad personaalsed 

pensionitooted võib muuta PEPPideks, kui 

EIOPA on selleks loa andnud. 

2. Olemasolevad personaalsed 

pensionitooted võib muuta PEPPideks, kui 

EIOPA on selleks loa andnud. Muutmiseks 

on vaja kliendi nõusolekut. 
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Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

17. Artikli 5 lõikes 1 osutatud 

finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, 

mida nad ei ole ise koostanud, kui nad on 

saanud oma päritoluliikmesriigi 

pädevatelt asutustelt turustamiseks loa. 

1. Artikli 5 lõikes 1 osutatud 

finantsettevõtjad võivad turustada PEPPe, 

mida nad ei ole ise koostanud, tingimusel 

et selline tegevus on lubatud kooskõlas 

kohaldatavate valdkondlike eeskirjadega. 

Pädevad asutused teavitavad EIOPAt 

igast loast, mis on antud või mille 

andmisest keelduti. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis 

sisaldab andmeid iga käesoleva määruse 

alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja 

ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta. 

Keskregister tehakse avalikkusele 

kättesaadavaks elektroonilisel kujul. 

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis 

sisaldab andmeid iga käesoleva määruse 

alusel lubatud PEPPi, teavet iga PEPPi 

kättesaadavate riiklike jaotiste ja 

jaotisepartnerluste kohta ning selle PEPPi 

pakkuja ja turustaja ning PEPPi pakkuja 

või turustaja pädeva asutuse kohta. 

Keskregister tehakse avalikkusele 

kättesaadavaks elektroonilisel kujul. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19. Kaasaskantavuse teenus võimaldab 

PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise 

liikmesriiki kolides elukohta, jätkata 

sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille 

kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga 

juba lepingu sõlminud. 

1. Kaasaskantavuse teenus võimaldab 

PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise 

liikmesriiki kolides elukohta, jätkata 

sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille 

kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga 

juba lepingu sõlminud, ja neil on õigus 

säästa korraga mitmes jaotises, jättes uue, 
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lisajaotise avamisel olemasoleva jaotise 

alles või sulgedes selle. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20. Kaasaskantavuse teenuse 

kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus 

säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised 

ja soodustused, mis on seotud pideva 

investeerimisega ühte ja samasse PEPPi. 

2. Kaasaskantavuse teenuse 

kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus 

säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised 

ja soodustused, mis on seotud pideva 

investeerimisega tema PEPPi. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teistesse jaotistesse üleviimise võimalust 

pakub PEPPi pakkuja või pakutakse seda 

jaotisepartnerluse raames. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23. Hiljemalt kolm aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist peavad 

PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel 

olema kõigi PEPPide puhul võimalikud 

kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised. 

3. Hiljemalt viis aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist peavad 

PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel 

olema kõigi PEPPide puhul võimalikud 

kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Lõikes 3 osutatud 

üleminekuperioodi ajal saavad PEPP-

säästjad vahetada PEPPi pakkujat tasuta, 

kui nad kolivad liikmesriiki, kus nende 

PEPPi jaoks jaotist veel ei ole. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 14 a 

 Tegevusloa saanud PEPPi pakkujate 

jaotisepartnerlus riigipõhiste jaotiste 

pakkumiseks 

 1. Artiklis 5 loetletud PEPPi 

pakkujad võivad moodustada riigipõhiste 

jaotiste pakkumiseks jaotisepartnerlusi, et 

täita artiklis 13 sätestatud kohustused. 

 2. EIOPA-le tuleb PEPPi pakkujate 

jaotisepartnerluskokkulepetest teada 

anda. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

24. Ilma et see mõjutaks artikli 13 

lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe pärast 

seda, kui PEPP-säästja on teatanud 

kavatsusest kasutada oma õigust 

liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi 

pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada 

PEPP-säästja isiklikul kontol uus jaotis ja 

sellest, milline on sellise jaotise avamise 

tähtaeg. 

1. Ilma et see mõjutaks artikli 13 

lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe pärast 

seda, kui PEPP-säästja on teatanud 

kavatsusest kasutada oma õigust 

liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi 

pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada 

PEPP-säästja PEPP-kontol lisaks 

allesjäävale olemasolevale jaotisele tasuta 

veel üks jaotis ja sellest, milline on sellise 

jaotise PEPP-säästja jaoks avamise 
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tähtaeg. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kuupäev, millest alates tuleks 

investeeringud suunata äsja avatud 

jaotisse; 

b) ülekandmise korral kuupäev, 

millest alates tuleks kõik tehtud 

sissemaksed teha äsja avatud jaotisse; 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

26. Mitte hiljem kui kolm kuud pärast 

lõike 2 kohase taotluse kättesaamist esitab 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale tasuta 

täieliku teabe uue jaotise suhtes 

kohaldatavate tingimuste kohta ning osutab 

talle nendega seoses IV peatüki II ja III jao 

kohast nõustamist. 

3. Mitte hiljem kui üks kuu pärast 

lõike 2 kohase taotluse kättesaamist esitab 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale tasuta 

täieliku teabe uue jaotise suhtes 

kohaldatavate tingimuste kohta ning osutab 

talle nendega seoses IV peatüki II ja III jao 

kohast tasuta nõustamist. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kohe pärast seda, kui PEPPi 

pakkuja on hoiuste ülekandmise taotluse 

kätte saanud, annab ta PEPP-säästjale 

teada kõigest, mis vara ülekandmisega 

kaasneb, ning ülekandmisel 

kohaldatavatest maksudest ja tasudest 

ning olemasoleva jaotise allesjätmise 

rahalistest tagajärgedest. 
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Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe 

edastamine riiklikele ametiasututele 

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe 

edastamine pädevatele riiklikele 

ametiasututele 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

30. PEPPi pakkuja peab teatama kõigist 

kaasaskantavuse teenuse lepingulistest 

kokkulepetest tema üle usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet tegevale riiklikule 

ametiasutusele. 

1. PEPPi pakkuja peab teatama kõigist 

kaasaskantavuse teenuse lepingulistest 

kokkulepetest EIOPA-le. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

31. Lõike 1 kohane teave tuleb esitada 

elektrooniliselt riikliku järelevalveasutuse 

juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu 

jooksul alates uue jaotise avamisest ja see 

peab sisaldama vähemalt järgmist: 

2. Lõike 1 kohane teave tuleb esitada 

elektrooniliselt EIOPA juures asuvale 

avalikule keskregistrile ühe kuu jooksul 

alates uue jaotise avamisest. Avalikule 

keskregistrile pääsevad juurde riiklikud 

pädevad asutused, kes saavad muudatuste 

korral kohalike jaotiste kohta 

automaatselt teavet ning andmed kõigi 

olemasolevate või uute 

jaotisepartnerluskokkulepete kohta 

pakkujate vahel. Avalik keskregister peab 

sisaldama vähemalt järgmist: 
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Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPide turustamisel täidavad erinevad 

PEPPi pakkujad ja turustajad järgmisi 

eeskirju: 

PEPPide turustamisel täidavad erinevad 

PEPPi pakkujad ja turustajad järgmisi 

käesoleva peatüki eeskirju: 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas peatükis sätestatud 

dokumendid ja teave edastatakse PEPP-

kliendile elektrooniliselt tingimusel, et 

PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist 

teavet nii, et see on hilisemaks 

kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele 

vastava aja jooksul ning et kasutatav 

vahend võimaldab säilitatud teavet 

muutmata kujul taasesitada. Taotluse 

alusel esitavad PEPPi pakkujad ja 

turustajad kõnealused dokumendid ja 

teabe tasuta ka muul püsival 

andmekandjal. 

Käesolevas peatükis sätestatud 

dokumendid ja teave avalikustatakse 

PEPPi pakkuja veebisaidil nii, et neile 

pääseb hõlpsasti juurde, ning edastatakse 

PEPP-kliendile tasuta ja tema valitud 

vormis kas elektrooniliselt tingimusel, et 

PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist 

teavet nii, et see on hilisemaks 

kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele 

vastava aja jooksul ning et kasutatav 

vahend võimaldab säilitatud teavet 

muutmata kujul taasesitada, või kirjalikult. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi heakskiitmise protsessi käigus 

täpsustatakse iga toote kindlaksmääratud 

sihtturg, tagatakse kõikide selle riskide 

hindamine ja kavandatava 

turustamisstrateegia kooskõla 

kindlaksmääratud sihtturuga, samuti 

võetakse mõistlikud meetmed selle 

tagamiseks, et PEPPi turustatakse 

välja jäetud 
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kindlaksmääratud sihtturul. 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi pakkuja saab aru enda 

pakutavatest PEPPidest ja kontrollib neid 

korrapäraselt, võttes seejuures arvesse 

kõiki asjaolusid, mis võivad oluliselt 

mõjutada kindlaksmääratud sihtturu 

potentsiaalseid riske, kusjuures kontrolli 

käigus hinnatakse vähemalt seda, kas 

PEPPid vastavad jätkuvalt 

kindlaksmääratud sihtturu vajadustele ja 

kas kavandatav turustamisstrateegia on 

endiselt asjakohane. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi 

turustajatele kättesaadavaks kogu 

asjakohase teabe PEPPi ja selle 

heakskiitmise korra kohta, sealhulgas 

PEPPi kindlaksmääratud sihtturu kohta. 

PEPPi pakkujad teevad kõikidele PEPPi 

turustajatele kättesaadavaks kogu 

asjakohase teabe PEPPi ja selle 

heakskiitmise korra kohta. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi turustajad võtab asjakohased 

meetmed, et saada iga PEPPi kohta 

viiendas lõigus sätestatud teavet ning 

mõista iga PEPPi omadusi ja 

PEPPi turustajad võtab asjakohased 

meetmed, et saada iga PEPPi kohta 

viiendas lõigus sätestatud teavet. 
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kindlaksmääratud sihtturgu. 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV peatükk – II jagu – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

LEPINGUEELNE TEAVE REKLAAM JA LEPINGUEELNE TEAVE 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi põhiteabedokument PEPPi põhiteabedokumendi üldnõuded 

Selgitus 

Viide artikli 23 lõikes 2 määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning artiklite 8 ja 18 

sätetele põhjustab õiguslikku ebakindlust. Parem on reguleerida reklaami ja lepingueelset 

teavet käsitlevaid nõudeid otse määrusega. 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

35. PEPPi pakkujad ja PEPPi 

turustajad järgivad määruse (EL) 

nr 1286/2014 artikli 5 lõike 2 ning 

artiklite 6 ja 18 sätteid. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 a (uus) 



 

PE618.145v03-00 48/90 AD\1158463ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriik võib nõuda, et PEPPi 

pakkuja või isik, kes PEPPi pakub, esitaks 

selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 

PEPPi pakutakse, põhiteabedokumendi 

kohta eelteatise. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Põhiteabedokument sisaldab 

lepingueelset teavet. See peab olema 

täpne, tõene ja selge ega tohi olla eksitav. 

Selles esitatakse põhiteave ja see peab 

olema kooskõlas võimalike muude 

siduvate lepingudokumentidega, 

pakkumisdokumentide asjaomaste 

osadega ning PEPPi tingimustega. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. See esitatakse PEPP-säästjatele 

tasuta ja piisavalt palju aega enne PEPP-

lepingu sõlmimist. 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 d. Põhiteabedokument on omaette 

dokument, mis on reklaammaterjalidest 

selgelt eristatud. See ei tohi sisaldada 
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reklaammaterjalile tehtud ristviiteid. See 

võib sisaldada ristviiteid muudele 

dokumentidele, sealhulgas prospektidele, 

kui see on asjakohane ja ainult siis, kui 

ristviide on seotud teabega, mida PEPPi 

põhiteabedokument peab käesoleva 

määruse kohaselt sisaldama. 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 e. Põhiteabedokument sisaldab üht 

investeerimisvarianti. 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 f. PEPPi põhiteabedokument peab 

olema lühike ja täpselt sõnastatud, see 

koosneb trükituna võrreldavuse huvides 

kuni kolmest A4-suurusega leheküljest ja 

kui see edastatakse muul püsival 

andmekandjal kui paber, võib seda PEPPi 

põhiteabedokumendi praktilisuse huvides 

liigendada. Põhiteabedokument 

 a) esitatakse ja vormistatakse kergesti 

loetaval kujul, kasutades loetavas 

suuruses tähemärke; 

 b) annab põhiteabe, mida PEPP-

säästja vajab; 

 c) koostatakse kirjalikult ja selges 

keeles, kasutades sõnastust ja 

väljendusviisi, mis aitab teavet mõista, 

eeskätt tähendab see selget, täpset ja 

arusaadavat keelekasutust. 
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Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 g. Kui põhiteabedokumendis 

kasutatakse värve, ei tohi teave nende 

tõttu arusaamatumaks muutuda, kui 

põhiteabedokument trükitakse või 

kopeeritakse must-valgelt. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 h (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 h. Kui põhiteabedokumendis 

kasutatakse PEPPi koostaja või selle 

grupi korporatiivse identiteedi tunnust või 

logo, kuhu PEPPi pakkuja kuulub, ei tohi 

see dokumendis sisalduvat teavet ega 

teksti hägustada. 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

36. Lisaks määruse (EL) nr 1286/2014 

artikli 8 lõike 3 punktis c sätestatud 

teabele sisaldab jaotis pealkirjaga „Mis 

toode see on?“ järgmist teavet: 

välja jäetud 

i) pensionihüvitiste kirjeldus ja 

millises ulatuses need on tagatud; 

 

( ii) PEPP-skeemi kuulumise 

minimaalne ja maksimaalne periood; 

 

iii) pensioniiga;  

iv) üldteave kaasaskantavuse teenuse 

kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta; 
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v) üldine teave pakkuja vahetamise 

teenuse kohta ja viide konkreetsele teabele 

seoses artikli 50 alusel kättesaadava 

pakkuja vahetamise teenusega; 

 

vi) olemasolev teave seoses 

investeerimispoliitika tulemuslikkuse 

kohta keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite seisukohast; 

 

vii) PEPP-lepingu suhtes kohaldatav 

õigus, kui pooltel puudub vaba valik, või 

PEPPi pakkuja soovitatav õigus, kui 

pooled võivad vabalt valida kohaldatava 

õiguse. 

 

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

37. Lisaks PEPPi 

põhiteabedokumendile annavad PEPPi 

pakkujad ja PEPPi turustajad 

potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse 

viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime 

ja finantsseisundi aruannetele ning 

võimaldavad neile kõnealusele teabele 

lihtsa juurdepääsu. 

4. Lisaks PEPPi 

põhiteabedokumendile annavad PEPPi 

pakkujad ja PEPPi turustajad 

potentsiaalsete PEPP-säästjate käsutusse 

viited kõigile PEPPi pakkuja maksevõime 

ja finantsseisundi aruannetele ning 

võimaldavad neile kõnealusele teabele 

hõlpsa tasuta juurdepääsu. 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

38. Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

esitatakse samuti teave seoses PEPP-

skeemiga seotud investeeringute eelmiste 

perioodide tootlusega vähemalt viieaastase 

perioodi kohta või kui skeem on 

tegutsenud vähem kui viis aastat, kõigi 

skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti 

teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste 

5. Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

esitatakse tasuta samuti teave seoses 

PEPP-skeemiga seotud investeeringute 

eelmiste perioodide tootlusega vähemalt 

kümneaastase perioodi kohta või kui 

skeem on tegutsenud vähem kui kümme 

aastat, kõigi skeemi tegutsemisaastate 

kohta, samuti teave PEPP-säästjate ja 

PEPP-hüvitiste saajate kantavate kulude 
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saajate kantavate kulude struktuuri kohta. struktuuri kohta. 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 a 

 Reklaam 

 Reklaamteated peavad olema sellistena 

selgesti äratuntavad. Reklaamteadetes, 

mis sisaldavad PEPPi kohta spetsiifilist 

teavet, ei tohi olla väiteid, mis on 

põhiteabedokumendis esitatud teabega 

vastuolus või mille tõttu muutub 

põhiteabedokument vähem oluliseks. 

Reklaamteadetes märgitakse ära 

põhiteabedokumendi olemasolu ning 

antakse teavet selle kohta, kuidas ja kust 

seda dokumenti saada, sealhulgas PEPPi 

pakkuja veebisaidil. 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 b 

 Põhiteabedokumendi keelenõuded 

 1. Põhiteabedokument on selle 

liikmesriigi ühes või mitmes ametlikus 

keeles, kus PEPPi müüakse. 

 2. Kui PEPPi reklaamitakse 

liikmesriigis reklaamdokumentidega, mis 

on koostatud selle liikmesriigi ühes või 

mitmes ametlikus keeles, peab ka 

põhiteabedokument olema vähemalt 

nendes ametlikes keeltes. 

 3. Taotluse korral tehakse PEPPi 

põhiteabedokument sobivas vormis 
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kättesaadavaks kuulmis- või 

nägemispuudega ning vähese 

kirjaoskusega või kirjaoskamatutele 

PEPP-säästjatele. 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 c 

 Põhiteabedokumendi vorm ja sisu 

 1. Põhiteabedokumendi esilehe 

ülaossa märgitakse selgesti eristatavalt 

pealkiri „Põhiteabedokument“. 

Põhiteabedokumendi sisu esitatakse 

lõigetes 2 ja 3 osutatud järjekorras. 

 2. Kohe põhiteabedokumendi 

pealkirja all esitatakse selgitus, mille 

sõnastus on järgmine: „Käesolevas 

dokumendis esitatakse selle pensionitoote 

põhiteave. See ei ole reklaammaterjal. 

Siin esitatud teave on õigusaktides ette 

nähtud, et aidata mõista käesoleva toote 

laadi, sellega seotud riske ja kulusid, selle 

võimalikku tootlust ja kahjumit ning 

aidata seda võrrelda muude toodetega.“ 

 3. Põhiteabedokument koosneb 

kahest osast. Esimeses, üldises osas 

esitatakse PEPPi kohta üldteave. Teises, 

eriosas esitatakse teave, mis on 

liikmesriigiti erinev. 

 4. Põhiteabedokumendis sisaldub 

järgmine üldteave: 

 a) dokumendi alguses PEPPi nimetus 

ja kas tegemist on standardvariandiga, 

PEPPi koostaja nimi ja kontaktandmed, 

teave PEPPi koostaja pädeva asutuse 

kohta ning dokumendi kuupäev; 

 b) kui tegemist ei ole 

standardtootega, järgmises sõnastuses 

hoiatus: „Olete ostmas keerukat toodet, 
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millest võib olla raske aru saada.“; 

 c) jaotises pealkirjaga „Mis toode see 

on ja mis juhtub, kui ma pensionile 

jään?“ PEPPi laad ja peamised 

omadused, sealhulgas: 

 i) investeerimisvariant, sealhulgas 

standardvariant; 

 ii) kui PEPP pakub 

kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 

üksikasjad, sealhulgas nende 

väljamaksmise tingimused; 

 iii) pensionihüvitiste kirjeldus ja 

millises ulatuses need on tagatud; 

 iv) teave kehtivate maksusoodustuste 

või muude soodustuste kohta; 

 v) vajaduse korral teave selle kohta, 

kas PEPPi puhul on ette nähtud 

järelemõtlemisaeg või lepingust 

taganemise tähtaeg; 

 vi) PEPP-skeemi kuulumise 

minimaalne ja maksimaalne periood; 

 vii) seadusjärgne pensioniiga 

liikmesriigis, mille õigust kohaldatakse; 

 viii) väljamakseviiside kirjeldus ja 

õigus kuni väljamaksete faasi alguseni 

valitud väljamakseviisi muuta;  

 ix) teave kaasaskantavuse teenuse 

kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta;  

 x) teave pakkuja vahetamise teenuse 

kohta ja viide teabele, mis puudutab 

pakkuja vahetamise teenust artikli 50 

alusel; 

 xi) teave investeerimispoliitika 

tulemuslikkuse kohta keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast; 

 xii) jaotises pealkirjaga „Millised on 

riskid ja mis kasu ma saan?“ riski- ja 

tootlusprofiili lühikirjeldus, mis sisaldab 

järgmisi elemente: 

 – riski koondnäitaja, koos kirjeldava 

selgitusega kõnealuse näitaja ja selle 

peamiste piirangute kohta ning selliste 

riskide kirjeldav selgitus, mis on olulised 
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just selle PEPPi puhul ja mida ei ole riski 

koondnäitajas piisavalt arvesse võetud; 

 – investeeritud kapitaliga kaasneda 

võiv maksimaalne kahjum, sealhulgas 

teave 

  selle kohta, kas PEPP-säästja võib 

kaotada kogu investeeritud kapitali, või 

  kas PEPP-säästjal on risk, et talle 

tekib lisaks PEPPi investeeritavale 

kapitalile veel finantskohustusi, 

sealhulgas tingimuslikke kohustusi, ja 

  vajaduse korral, kas PEPP hõlmab 

kapitali kaitset tururiski vastu, selle 

ulatuse ja piiride üksikasjad, eelkõige aeg, 

mil seda kohaldatakse; 

 – tootlusprognoosid ja nende aluseks 

olevad eeldused; 

 – vajaduse korral teave selle kohta, 

millistel tingimustel saavad PEPP-

säästjad tulu, või ettemääratud tootluse 

alam- ja ülempiir; 

 – teave selle kohta, et PEPP-säästja 

päritoluliikmesriigi maksuõigusaktide 

tõttu võib väljamakse tegelik suurus 

muutuda;  

 xiii) jaotises pealkirjaga „Millised on 

kulud?“ otsesed ja kaudsed kulud, mis 

sellesse PEPPi investeerimisega 

kaasnevad, sealhulgas ühekordsed ja 

korduvkulud, mis esitatakse nende kulude 

koondnäitajatena, ning kogukulud, mis 

on võrdlemise eesmärgil esitatud nii 

summana kui ka protsendimäärana, et 

näidata kogukulude tervikmõju 

investeeringule; 

 xiv) selge viide selle kohta, et 

tootenõustajad, turustajad või muud 

isikud, kes PEPPi kohta nõu annavad või 

seda müüvad, annavad üksikasjalikku 

teavet turustuskulude kohta, mis ei ole 

eespool kirjeldatud kuludesse juba sisse 

arvestatud, et PEPP-säästjal oleks 

võimalik mõista kogukulude kumulatiivset 

mõju investeeringu tootlusele; 
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 xv) väljamakseviiside ja väljamaksete 

faasi üksikasjad; 

 xvi) viide selle kohta, et väljamakseviisi 

muutmine võib mõjutada 

maksusoodustusi; 

 xvii) jaotises pealkirjaga „Kuidas 

esitada kaebust?“ antakse teavet selle 

kohta, kuidas ja kellele saab PEPP-

säästja esitada toote kohta või PEPPi 

pakkuja, tootenõustaja või müüja 

käitumise kohta kaebuse; 

 xviii) jaotises pealkirjaga „Muu 

asjakohane teave“ viidatakse lühidalt 

lisateabedokumentidele, mis PEPP-

säästjale tuleb enne ja/või pärast lepingu 

sõlmimist esitada, välja arvatud 

reklaammaterjal. 

 5. PEPPi koostaja vaatab 

põhiteabedokumendis sisalduva teabe 

korrapäraselt läbi ning muudab seda, kui 

läbivaatamisel selgub, et seda tuleb 

muuta. Muudetud versioon tehakse 

PEPP-klientidele kiiresti kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 d 

 Lepingueelsed vastutusnõuded 

 1. Ainuüksi põhiteabedokumendi, 

kaasa arvatud selle tõlgete alusel, PEPPi 

koostaja suhtes tsiviilvastutust ei 

kohaldata, välja arvatud juhul, kui 

põhiteabedokument on eksitav, ebatäpne 

või vastuolus õiguslikult siduvate 

lepingueelsete dokumentide ja 

lepingudokumentide asjaomaste osadega 

või artiklis 23 sätestatud nõuetega. 

 2. PEPP-säästja võib nõuda, et 

PEPPi koostaja hüvitaks talle vastavalt 

riigisisesele õigusele kahju, mis on 
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tekkinud seetõttu, et PEPPi 

investeerimisel tugines PEPP-säästja 

lõikes 1 osutatud asjaoludel selle PEPPi 

kohta koostatud põhiteabedokumendile. 

PEPPi koostaja suhtes ei kohaldata 

tsiviilvastutust, kui ta tõendab, et teave ei 

olnud eksitav, ebatäpne ega vastuoluline, 

ning et PEPP-säästja kantud kahju ei 

tulene põhiteabedokumendile 

tuginemisest. 

 3. Lõikes 2 osutatud, kuid 

määratlemata jäetud mõistet „kahju“ 

tõlgendatakse ja kohaldatakse kooskõlas 

kohaldatava riigisisese õigusega, nagu on 

kindlaks määratud rahvusvahelise 

eraõiguse asjaomaste normidega. 

 4. Käesolev artikkel ei välista 

vastavalt riigisisesele õigusele muude 

tsiviilvastutusest tulenevate nõuete 

esitamist. 

 5. Käesolevast artiklist tulenevaid 

kohustusi ei saa lepinguga piirata ega 

välistada. 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 e 

 Põhiteabedokumendi esitamine 

 1. PEPPi kohta nõu andja või selle 

müüja esitab PEPP-säästjatele 

põhiteabedokumendi tasuta ja piisavalt 

aegsasti enne seda, kui seda PEPPi 

käsitlev leping või pakkumine muutub 

kõnealusele PEPP-säästjale siduvaks. 

 Kui põhiteabedokumenti on artikli 10 

kohaselt muudetud, esitatakse PEPP-

säästja taotlusel talle ka eelmised 

versioonid. 
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Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 f (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 f 

 Turustusteabe avalikustamine PEPP-

säästjatele 

 1. PEPPi pakkujad ja turustajad 

esitavad piisavalt aegsasti enne PEPPiga 

seotud lepingu sõlmimist PEPP-

säästjatele või potentsiaalsetele PEPP-

säästjatele vähemalt järgmise teabe: 

 a) kas tal on asjaomases PEPPi 

pakkujas otsene või kaudne osalus, mis 

moodustab kapitalist või hääleõigusest 

vähemalt 10 %; 

 b) kas seoses lepinguga, mida 

pakutakse või mille kohta nõu antakse, 

 i) on PEPPi pakkujal või PEPPi 

pakkuja emaettevõtjal PEPPi vahendajas 

või turustajas otsene või kaudne osalus, 

mis moodustab hääleõigusest või 

kapitalist vähemalt 10 %; 

 ii) antakse ausal ja individuaalsel 

analüüsil põhinevat nõu; 

 iii) on tal lepinguline kohustus teha 

ostu-müügitehinguid ainult ühe või mitme 

PEPPi pakkujaga, misjuhul peab ta 

esitama nende PEPPi pakkujate nimed, 

või 

 iv) ei ole tal lepingulist kohustust teha 

ostu-müügitehinguid üksnes ühe või 

mitme PEPPi pakkujaga ega anna ausal 

ja individuaalsel analüüsil põhinevat nõu, 

misjuhul esitab ta nende PEPPi pakkujate 

nimed, kellega ta võib tehinguid teha ja 

neid teeb; 

 c) lepinguga seoses saadava tasu liik; 

 d) kas ta töötab seoses lepinguga 

 i) tasu alusel, mida maksab vahetult 

PEPP-säästja, 
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 ii) mis tahes vahendustasu alusel, mis 

sisaldub PEPPi turustamiskuludes ja -

tasudes, 

 iii) muud liiki tasu alusel, mis võib 

olla igasugune majanduslik kasu, mida 

seoses lepinguga pakutakse või antakse, 

või 

 iv) punktides i, ii ja iii loetletud tasu 

liikide kombinatsiooni alusel. 

 2. Vahetult PEPP-säästja makstava 

tasu korral teatab PEPPi turustaja PEPP-

säästjale tasu summa või, kui see ei ole 

võimalik, tasu arvutamise meetodi. 

 3. Kui PEPP-säästja teeb pärast 

lepingu sõlmimist makseid, mis ei ole 

graafikujärgsed maksed, avalikustab 

PEPPi turustaja iga sellise maksega 

seoses käesoleva artikli kohaselt nõutud 

andmed. 

 4. Liikmesriigid tagavad, et PEPPi 

pakkuja teavitab PEPP-säästjat aegsasti 

enne lepingu sõlmimist sellest, millist liiki 

tasu tema töötajad lepinguga seoses 

saavad. 

 5. Kui PEPP-säästja teeb pärast 

lepingu sõlmimist makseid, mis ei ole 

graafikujärgsed maksed, avalikustab 

PEPPi pakkuja iga sellise maksega seoses 

käesoleva artikli kohaselt nõutud andmed. 

 6. PEPP-säästjatele või 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

antakse piisavalt aegsasti enne lepingu 

sõlmimist asjakohast teavet PEPPi 

turustamise ning kõigi sellega seotud 

kulude ja tasude kohta. Teabes sisaldub 

vähemalt järgmine: 

 a) kui toimub nõustamine, siis see, 

kas PEPPi vahendaja või turustaja esitab 

PEPP-säästjatele kindla aja tagant 

hinnangu PEPP-säästjatele soovitatud 

PEPPi sobivuse kohta; 

 b) kõigi kulude ja seotud tasude 

kohta avaldatava teabe raames PEPPi 

turustamist käsitlev teave, sealhulgas 

vajaduse korral nõustamiskulud, PEPP-
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säästjale soovitatud või müüdud PEPPiga 

seotud kulud ja kuidas PEPP-säästja võib 

neid tasuda, hõlmates kooskõlas artikli 32 

lõike 1 punkti e alapunktiga ii kõik 

kolmandate isikute maksed. 

 7. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja 

arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-

säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt 

võimelised selle põhjal mõistma PEPPi 

laadi ja riske ning tegema sellest 

tulenevalt teadlikke investeerimisotsuseid. 

 8. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

62 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

täpsustatakse: 

 a) tingimused, millele teave peab 

vastama, et see oleks aus, selge ja 

mitteeksitav, sealhulgas kriteeriumid 

lõikes 7 osutatud tüüpvormingu 

kriteeriumid; 

 b) PEPP-säästjatele PEPPi 

pakkujate, vahendajate ja PEPPi 

turustajate ning kulude ja tasude kohta 

esitatud teabe sisu ja vormi üksikasjad. 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

40. Aegsasti enne PEPPiga seotud 

lepingu sõlmimist annavad käesoleva 

määruse artikli 19 punktis c osutatud 

PEPPi pakkujad või turustajad PEPP-

säästjate või potentsiaalsete PEPP-säästjate 

käsutusse vähemalt sellise teave PEPP-

lepingute ja nende endi kohta, mis on 

sätestatud direktiivi (EL) 2016/97 

artiklis 19 ning artikli 29 lõike 1 esimese 

lõigu punktides a ja c seoses 

kindlustuslepingute ja 

kindlustusvahendajatega. 

1. Aegsasti enne PEPPiga seotud 

lepingu sõlmimist annavad käesoleva 

määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 

osutatud PEPPi pakkujad või turustajad 

PEPP-säästjate või potentsiaalsete PEPP-

säästjate käsutusse vähemalt 

põhiteabedokumendi ja sellise teabe 

PEPP-lepingute ja nende endi kohta, mis 

on sätestatud direktiivi (EL) 2016/97 

artiklis 19 ning artikli 29 lõike 1 esimese 

lõigu punktides a ja c seoses 

kindlustuslepingute ja 

kindlustusvahendajatega. 
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Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

41. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja 

arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-

säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt 

võimelised selle põhjal mõistma PEPPi 

laadi ja riske ning tegema sellest tulenevalt 

teadlikke investeerimisotsuseid. 

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 

võrdlemist võimaldavas tüüpvormingus ja 

arusaadavalt ning selliselt, et PEPP-

säästjad oleksid kõigi eelduste kohaselt 

võimelised selle põhjal mõistma PEPPi 

laadi ja riske ning sellega seotud kulusid ja 

tegema sellest tulenevalt teadlikke 

investeerimisotsuseid. 

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõustamisel antakse PEPP-säästjale 

ülevaade toote peamistest omadustest.  

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik -1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõustamise eesmärk on hinnata PEPP-

säästja riskivalmidust, arusaamist 

finantsküsimustest ja 

kahjukandmisvõimet ning aidata säästjal 

valida tema riskiprofiilile kõige paremini 

vastav investeerimisvariant. 

 

Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne üleeuroopalise personaalse 

pensionitootega seotud lepingu sõlmimist 

täpsustab käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe 

põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja 

vajadused ning annab PEPP-säästjale 

PEPPi kohta arusaadavas vormis 

objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks 

teha teadliku otsuse. 

Enne üleeuroopalise personaalse 

pensionitootega seotud lepingu sõlmimist 

täpsustab käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi 

pakkuja või turustaja PEPP-säästjalt 

saadud teabe põhjal tema pensionipõlve 

nõudmised ja vajadused ning annab PEPP-

säästjale PEPPi kohta arusaadavas vormis 

objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks 

teha teadliku otsuse, et PEPPi pakkuja, 

vahendaja või turustaja saaks soovitada 

PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-

säästjale PEPPi, mis on talle sobiv ning 

mis vastab eelkõige tema riskitaluvusele ja 

kahjukandmisvõimele. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

43. Kui nõu antakse enne konkreetse 

lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva 

määruse artikli 19 punktis c osutatud 

PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale 

esitatavas personaalses soovituses, miks 

konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja 

nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige 

sobivam. 

2. Kui nõu antakse enne konkreetse 

lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva 

määruse artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 8 

osutatud PEPPi pakkuja või turustaja 

PEPP-säästjale esitatavas personaalses 

soovituses, miks konkreetne PEPP oleks 

PEPP-säästja nõudmisi ja vajadusi 

arvestades kõige sobivam. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

44. PEPPi kohta nõu andmisel järgib 

käesoleva määruse artikli 19 punktis c 

osutatud PEPPi pakkuja või turustaja 

kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega 

on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 

3. PEPPi kohta nõu andmisel järgib 

käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 ja 

artiklis 8 osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja kohaldatavat siseriiklikku õigust, 

millega on jõustatud direktiivi 2014/65/EL 
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25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki 

sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel 

vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid 

õigusakte. 

artikli 25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja 

kõiki sama direktiivi artikli 25 lõike 8 

alusel vastu võetud ELi vahetult 

kohaldatavaid õigusakte. 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

45. Kui käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja teatab PEPP-säästjale, et ta pakub 

sõltumatut nõu, siis lähtub ta nõu andmisel 

turul saadavolevate ja piisaval suurel arvul 

personaalsete pensionitoodete analüüsist, et 

kooskõlas kutsealaste kriteeriumidega 

esitada personaalne soovitus selle kohta, 

milline PEPP-leping sobiks PEPP-säästja 

vajadustega. Selline nõu ei tohi piirduda 

PEPPi pakkuja või turustaja enda või 

temaga lähedalt seotud üksuste või muude 

üksuste, kellega sellel PEPPi pakkujal või 

turustajal on lähedased õiguslikud või 

majanduslikud sidemed, sh lepingulised 

sidemed, pakutavate PEPP-lepingute 

soovitamisega, sest see võib seada ohtu 

pakutava nõu sõltumatuse. 

4. Kui käesoleva määruse artikli 5 

lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi 

pakkuja või turustaja teatab PEPP-

säästjale, et ta pakub sõltumatut nõu, siis 

lähtub ta nõu andmisel turul saadavolevate 

ja piisaval suurel arvul personaalsete 

pensionitoodete analüüsist, et kooskõlas 

kutsealaste kriteeriumidega esitada 

personaalne soovitus selle kohta, milline 

PEPP-leping sobiks PEPP-säästja 

vajadustega. Selline nõu ei tohi piirduda 

PEPPi pakkuja või turustaja enda või 

temaga lähedalt seotud üksuste või muude 

üksuste, kellega sellel PEPPi pakkujal või 

turustajal on lähedased õiguslikud või 

majanduslikud sidemed, sh lepingulised 

sidemed, pakutavate PEPP-lepingute 

soovitamisega, sest see võib seada ohtu 

pakutava nõu sõltumatuse. 

 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

46. Käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja 

turustajad tagavad ning nõudmise korral 

tõendavad pädevatele asutustele, et 

PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel 

isikutel on käesolevast peatükist tulenevate 

kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised 

ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad 

5. Käesoleva määruse artikli 5 lõikes 

1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi pakkujad ja 

turustajad tagavad ning nõudmise korral 

tõendavad pädevatele asutustele, et 

PEPPide kohta nõu andvatel füüsilistel 

isikutel on käesolevast peatükist tulenevate 

kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised 

ja vajalik pädevus. Liikmesriigid avaldavad 
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selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks 

kasutatavad kriteeriumid. 

selliste teadmiste ja pädevuste hindamiseks 

kasutatavad kriteeriumid. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 25 a 

 Otsustamisskeem 

 1. PEPPi pakkuja või turustaja esitab 

PEPP-kliendile EIOPA koostatud 

standardse otsustamisskeemi, mille abil 

on potentsiaalsetel PEPP-säästjatel 

võimalik esmases huvi üles näitamise 

etapis hinnata, milline PEPP, 

standardvariant või alternatiivne 

investeerimisvariant talle sobib. 

Otsustamisskeem hõlmab PEPPi peamisi 

omadusi ja selle otstarve on selgitada, et 

selle pakkuja pakutav standardvariant 

võib olla teiste pakkujate 

standardivariantidest erinev, et PEPP-

klient saaks seda teavet PEPP-lepingu 

sõlmimisel arvesse võtta. 

 2. Otsustamisskeem on saadaval 

paberkandjal või muul püsival 

andmekandjal ja PEPPi pakkuja või 

turustaja peab veenduma, et PEPP-klient 

on enne lepingu sõlmimist 

otsustamisskeemi läbi töötanud. 

 3. Otsustamisskeem ei ole 

samaväärne personaalse soovitusega ning 

sellega ei saa asendada nõu andmist 

muude investeerimisvõimaluste kohta kui 

standardvariant. 

 4. Et tagada lõike 1 kohase 

standardse otsustamisskeemi ühtne 

kasutamine, töötab EIOPA välja 

regulatiivsed tehnilised standardid, milles 

 a) täpsustatakse standardse 

otsustamisskeemi sisu ja esitusviis, 

sealhulgas määratakse kindlaks PEPPide 
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peamised omadused ja standardvariantide 

liigid, mida eri pakkujad kooskõlas 

otsustamisskeemi lisatavate regulatiivsete 

standarditega pakuvad; 

 b) määratakse kindlaks, millistel 

tingimustel esitatakse standardne 

otsustamisskeem püsival andmekandjal 

või paberkandjal ja kuidas seda võib 

andmekandja jaoks kohandada. 

Regulatiivsete tehniliste standardite 

eelnõu koostamisel teeb EIOPA 

tarbijateste ja võtab arvesse järgmist: 

 i) PEPPide eri liigid; 

 ii) PEPPide erinevused; 

 iii) PEPP-säästjate pädevus ja 

PEPPide omadused; 

 iv) interaktiivsed tehnilised 

rakendused, sealhulgas veebisaitide 

kasutamine ja mobiilirakendused või 

muud vormid, mille abil otsustamisskeemi 

esitada ja täiendada, ning 

 v) vajadus tagada, et oleks selge, et 

otsustamisskeem ei sisalda personaalseid 

soovitusi. 

 EIOPA esitab kõnealuste regulatiivsete 

tehniliste standardite eelnõu pärast 

avaldamist komisjonile. Komisjonile 

antakse õigus võtta vastu käesolevas 

lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised 

standardid kooskõlas määruse (EL) nr 

1094/2010 artikliga 15. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike 1 

kohaldamist, võib PEPP-säästja 

investeerimise standardvariandi lepingut 

sõlmides loobuda nõu saamise õigusest. 

Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike 1 

kohaldamist, võib PEPP-säästja 

investeerimise standardvariandi lepingut 

sõlmides pärast otsustamisskeemi läbi 

töötamist nõu saamise õigusest loobuda, 

kui ta kinnitab, et talle pakuti nõustamist, 
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kuid ta loobus selle õiguse kasutamisest. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise 

õigusest, küsivad käesoleva määruse artikli 

19 punktis c osutatud PEPPi pakkujad ja 

turustajad PEPPi turustamisega seotud 

teenuste osutamisel PEPP-säästja või 

potentsiaalse PEPP-säästja käest teavet 

tema teadmiste ja kogemuste kohta 

pakutud või nõutud PEPPi jaoks 

asjakohases investeerimisvaldkonnas, et 

PEPPi pakkuja või turustaja saaks hinnata, 

kas kavandatud PEPP on PEPP-säästja 

jaoks sobiv. 

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise 

õigusest, küsivad käesoleva määruse artikli 

5 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud PEPPi 

pakkujad ja turustajad PEPPi turustamisega 

seotud teenuste osutamisel PEPP-säästja 

või potentsiaalse PEPP-säästja käest teavet 

tema teadmiste ja kogemuste kohta 

pakutud või nõutud PEPPi jaoks 

asjakohases investeerimisvaldkonnas, et 

PEPPi pakkuja või turustaja saaks hinnata, 

kas kavandatud PEPP on PEPP-säästja 

jaoks sobiv. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui käesoleva määruse artikli 19 punktis c 

osutatud PEPPi pakkuja või turustaja leiab 

esimese lõigu kohaselt saadud teabe alusel, 

et toode PEPP-säästjale või potentsiaalsele 

PEPP-säästjale ei sobi, siis esitab PEPPi 

pakkuja või turustaja PEPP-säästjale või 

potentsiaalsele PEPP-säästjale sellekohase 

hoiatuse. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 

standardvormis. 

Kui käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 

või lõikes 8 osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja leiab esimese lõigu kohaselt 

saadud teabe alusel, et toode PEPP-

säästjale või potentsiaalsele PEPP-säästjale 

ei sobi, siis esitab PEPPi pakkuja või 

turustaja PEPP-säästjale või potentsiaalsele 

PEPP-säästjale sellekohase hoiatuse. 

Kõnealuse hoiatuse võib esitada 

standardvormis. 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV peatükk – III a jagu (uus) – artikkel 26 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 III a jagu 

 PEPP-leping 

 Artikkel 26 a 

 Lepingus sisalduv kohustuslik teave 

 PEPP-leping sisaldab PEPPi 

põhiteabedokumenti ja järgmist teavet: 

 a) PEPPi liik; 

 b) PEPP-säästja isikuandmed, tema 

nimi ja aadress; 

 c) üksikasjad valitud 

investeerimisvariandi hüvitiste kohta: 

standardvariandi kohaselt makstakse 

hüvitisi pensionile mineku kuupäevast 

alates eluaegse annuiteedina; selle asemel 

võib esimese makse tegemise tähtajaks 

valida 30 % kapitalimakse. Sellise 

kapitalimakse puhul arvutatakse 

annuiteedisummad ülejäänud kapitali 

alusel; 

 d) standardvariandi kohased 

hüvitised surmajuhtumi korral enne 

pensioniea algust: kui PEPP-säästja enne 

kokkulepitud pensioniea algust sureb, 

tagastatakse kõik tehtud sissemaksed 

tasuta pärijatele. PEPP-säästja võib oma 

eluajal sõlmida lepingu kolmandate 

isikute kasuks; 

 e) sissemaksete suurus ja 

maksetähtaeg ning teave selle kohta, kas 

ja kuidas on võimalik sissemaksete 

tegemist peatada ja kas on võimalik teha 

lisasissemakseid; 

 f) kord, mille alusel kasutada lepingu 

ülesütlemise õigust; 

 g) kas lepingu ülesütlemise õigus on 

olemas või mitte; 

 h) teave investeerimisvariantide 

muutmise kohta; 

 i) teave, mis keeles peab PEPPi 

pakkuja esitama PEPP-hüvitise teatise; 
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 j) teave vaidluste kohtuvälise 

lahendamise korra kohta; 

 k) teave selle kohta, mis on 

liikmesriigiti erinev, näiteks pensioniiga 

ja maksusoodustused; 

 l) üksikasjalik teave kõikide 

PEPPiga seotud kulude kohta, 

 m) teave uue riikliku jaotise avamise 

kohta ja uue riikliku jaotise avamise kord; 

 n) lisasätetega seotud tingimused, mis 

puudutavad näiteks biomeetrilisi riske; 

 o) pakkuja vahetamise tingimused. 

Selgitus 

Õiguskindluse tagamiseks tuleb määrusega sätestada kõik kohustusliku teabe elemendid, 

mida personaalse pensionitoote leping peab sisaldama. 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Hüvitise teatis esitatakse PEPP-

säästjale vähemalt kord aastas ning 

tasuta. 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teave selle kohta, kuidas 

investeerimispoliitikas võetakse arvesse 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid. 

d) teave PEPPi pakkuja 

investeerimispoliitika põhimõtete ja 

eelkõige selle kohta, kuidas võetakse 

investeerimispoliitikas arvesse keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimistegureid, muu hulgas 

selle kohta, mis osa on neil 

investeerimisprotsessis, aga ka 

investeerimisotsuste pikaajalise mõju ja 
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välismõjude kohta. 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi 

pakkuja nimi, teave pensionihüvitise 

prognooside kohta, teave kogutud 

nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, 

PEPP-säästja või kolmanda isiku 

sissemaksed ning teave PEPP-skeemi 

rahastamistaseme kohta, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL 

artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, 

kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendab „liige“ PEPP-säästjat, 

„pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, 

„pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja 

„sponsorettevõtja“ kolmandat isikut; 

a) PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi 

pakkuja ja turustajate nimi, aadress ja 

kontaktandmed, teave pensionihüvitise 

prognooside kohta, teave kogutud 

nõudeõiguste või jaotise kaupa kogutud 

kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda 

isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi 

rahastamistaseme kohta, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL 

artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, 

kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendab „liige“ PEPP-säästjat, 

„pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, 

„pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja 

„sponsorettevõtja“ kolmandat isikut; teave 

kogutud kapitali või tehtud sissemaksete 

kohta tuleks esitada iga jaotise kohta 

eraldi. 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) selge märge PEPP-säästja 

seadusjärgse pensioniea, pensioniskeemis 

sätestatud või PEPPi pakkuja 

prognoositud pensioniea või vajaduse 

korral PEPP-säästja määratud pensioniea 

kohta; 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) üksikasjalikud andmed 

pensioniskeemi portfelli kohta, sh selle 

koosseisu kuuluvate varade ja nende 

väärtuse kohta; 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) klausel, mille kohaselt need 

prognoosid võivad saadavate 

pensionihüvitiste lõplikust väärtusest 

erineda; 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) PEPPi pakkuja poolt maha arvatud 

kulude jaotus vähemalt viimase 

kaheteistkümne kuu jooksul, märkides 

halduskulud, varade hoidmise kulud, 

portfellitehingutega seotud kulud ja muud 

kulud, samuti kulude hinnangulise mõju 

saadava hüvitise lõppväärtusele. 

e) jaeinvestori poolt viimase 12 kuu 

jooksul kantud kulud (osakaaluna 

kogukuludest), PEPPi pakkuja poolt maha 

arvatud kulude jaotus vähemalt viimase 

kaheteistkümne kuu kohta, milles on ära 

märgitud halduskulud, varade hoidmise 

kulud, portfellitehingutega seotud kulud ja 

muud kulud, samuti kulude hinnanguline 

mõju saadava hüvitise lõppväärtusele; 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) investeeringud varasse, millega ei 

ole lubatud kaubelda reguleeritud 
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finantsturul. 

 

Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

56. PEPP-hüvitise teatises 

täpsustatakse, kust ja kuidas saada 

lisateavet, sh järgmist teavet: 

1. PEPP-hüvitise teatises 

täpsustatakse, kust ja kuidas saada 

lisateavet. See tehakse elektrooniliste 

vahendite abil hõlpsasti tasuta 

kättesaadavaks ja selle hulka kuuluvad 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) PEPPi pakkuja kirjalik 

investeerimispõhimõtete ülevaade, mis 

sisaldab vähemalt investeerimisriski 

hindamismeetodeid, rakendatud 

riskijuhtimisprotsesse ja strateegiat, mille 

alusel on pensioniasutus oma varad 

jaotanud, võttes arvesse PEPPi kohustuste 

iseloomu ja ajalist kehtivust, ning seda, 

kuidas investeerimispoliitikas võetakse 

arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegureid; 

c) direktiivi 2016/2341/EL artiklis 30 

ette nähtud PEPPi pakkuja kirjalik 

investeerimispõhimõtete ülevaade, mis 

sisaldab vähemalt investeerimisriski 

hindamismeetodeid, rakendatud 

riskijuhtimisprotsesse ja strateegiat, mille 

alusel on pensioniasutus oma varad 

jaotanud, võttes arvesse PEPPi kohustuste 

iseloomu ja ajalist kehtivust, ning seda, 

kuidas investeerimispoliitikas võetakse 

arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegureid; 

 

Muudatusettepanek  149 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 

„EIOPA“) töötab pärast liikmesriikide 

ametiasutustega konsulteerimist ja 

Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 

„EIOPA“) töötab pärast liikmesriikide 

ametiasutustega ja 
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tarbijauuringute korraldamist välja 

rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, 

millega täpsustatakse artiklis 28 ja 

käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist. 

tarbijaorganisatsioonidega konsulteerimist 

ja tarbijauuringute põhjal välja 

rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, 

millega täpsustatakse artiklis 28 ja 

käesolevas artiklis osutatud teabe esitamist. 

 

Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste 

standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 

[üheksa kuud pärast määruse jõustumist]. 

EIOPA esitab need rakenduslike tehniliste 

standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 

[kuus kuud pärast määruse jõustumist]. 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PEPP-säästjatele antakse 

pensionieelses faasis teavet kooskõlas 

direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. 

1. PEPP-säästjatele antakse 

pensionieelses faasis teavet kooskõlas 

direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. Üks 

aasta enne pensionifaasi toimub 

kohustuslik nõustamine. 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Üks aasta enne pensionile jäämist 

teavitatakse PEPP-säästjat väljamaksete 

faasi peatsest algusest ning talle 

tutvustatakse võimalikke eri 

väljamakseviise. 

Selgitus 

PEPP-säästjat tuleks aasta enne pensionile jäämist teavitada väljamakseviisidest ning tal 
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peaks olema võimalik valitud meelepärane väljamakseviis (või -viisid) uuesti kinnitada. 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

65. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

62 vastu delegeeritud õigusaktid, milles 

täpsustatakse lõigetes 1–4 osutatud teave, 

et tagada järelevalvelise aruandluse piisav 

ühtlustatus. 

välja jäetud 

EIOPA töötab pärast liikmesriikide 

ametiasutustega konsulteerimist ja 

tarbijauuringute korraldamist välja 

järelevalvelise aruandluse vormi 

käsitlevate rakenduslike tehniliste 

standardite eelnõu. 

 

EIOPA esitab need rakenduslike 

tehniliste standardite eelnõud komisjonile 

hiljemalt [üheksa kuud pärast määruse 

jõustumist]. 

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

teises lõigus osutatud rakenduslikud 

tehnilised standardid kooskõlas määruse 

(EL) nr 1094/2010 artikliga 15. 

 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) varad investeeritakse peamiselt 

reguleeritud turgudel. Investeerimist 

varadesse, millega ei ole reguleeritud 

finantsturul lubatud kaubelda, peab igal 

juhul hoidma konservatiivsel tasemel; 

c) varad investeeritakse peamiselt 

reguleeritud turgudel. Investeeringud 

varadesse, millega ei ole reguleeritud 

finantsturul lubatud kaubelda, ei tohi 

ületada 20 %. 
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Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

68. PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-

säästjatele kuni viit investeerimisvarianti. 

1. PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-

säästjatele vähemalt standardvarianti. 

Peale selle võivad nad pakkuda veel 

investeerimisvariante. 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

69. Investeerimisvariantidest 

pakutakse investeerimise 

standardvarianti, mille kõrval võib 

pakkuda alternatiivseid 

investeerimisvariante. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Investeerimisvariandist sõltumata 

peab PEPP olema kulutõhus. 

 

Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPP-säästja langetab 

investeerimisvariandi valiku PEPP-lepingu 

sõlmimisega. 

PEPP-säästja teeb investeerimisvariandi 

valiku PEPP-lepingu sõlmimisega pärast 

teabe, nõu ja otsuse tugivahendi saamist. 
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Selgitus 

PEPP-säästjad peaksid saama otsustada teadlikult. 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

71. PEPP-säästjal on võimalik PEPPi 

kogumisel iga viie aasta tagant valida 

mõni muu investeerimisvariant. 

1. Pärast PEPP-lepingu sõlmimist 

võib PEPP-säästja valida kogumisfaasi 

vältel iga viie aasta tagant mõne muu 

investeerimisvariandi. Pärast viimast 

investeerimisvariandi muutmist võib seda 

uuesti teha alles 5 aasta pärast. PEPPi 

pakkuja võib lubada investeerimisvarianti 

muuta ka sagedamini. 

 

Muudatusettepanek  160 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. PEPP-säästja palvel valmistab 

PEPPi pakkuja muutmise ette ja teavitab 

PEPP-säästjat sellest, mida muutmine 

võib kaasa tuua, nt kapitaligarantiist 

ilmajäämine ja biomeetrilised riskid. 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Investeerimise standardvariant Standardvariant 
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Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

73. Investeerimise standardvariandiga 

tagatakse PEPP-säästja kapitali kaitse, 

milleks kasutatakse riski maandamise 

tehnikaid, et saavutada turvaline 
investeerimisstrateegia. 

1. Standardvariandi korral tagab 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale riski 

maandamise tehnika abil, et väljamaksete 

faasi alguseks kogunenud kapital on 

vähemalt sama suur kui tehtud 

sissemakse, mis sisaldab kõiki kulusid ja 

tasusid ning mille puhul on arvesse 

võetud inflatsiooni, olenemata sellest, 

millist investeerimisstrateegiat PEPPi 

pakkuja oma standardvariandi jaoks 

kasutab. Riski maandamise tehnika tagab 

kooskõlas EIOPA koostatud regulatiivsete 

tehniliste standarditega turvalise 
investeerimisstrateegia. 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

74. Kapitalikaitse korral PEPP-säästja 

investeeritud kapitali ei kaota. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 1 tingimuste täitmiseks võib 

PEPPi pakkuja sõlmida PEPPi 

tootepartnerlusi. 

 

Muudatusettepanek  165 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Artikkel 37 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kulud ja tasud ei tohi kokku olla 

suuremad kui 0,75 % kogunenud 

kapitalist. 

 

Muudatusettepanek  166 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

75. Kui PEPPi pakkujad pakuvad 

alternatiivseid investeerimisvariante, siis 

peab vähemalt üks neist variantidest 
võimaldama PEPP-säästjatel kulutõhusat 

investeerimist. 

1. Kui PEPPi pakkujad pakuvad 

alternatiivseid investeerimisvariante, 

peavad need kõik võimaldama PEPP-

säästjatel kulutõhusat investeerimist. 

 

Muudatusettepanek  167 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

76. Alternatiivsed 

investeerimisvariandid hõlmavad PEPPi 

pakkujate poolt kindlaks määratavaid riski 

maandamise tehnikad. 

2. Alternatiivsed 

investeerimisvariandid hõlmavad PEPPi 

pakkujate poolt kindlaks määratavaid riski 

maandamise tehnikad, mis on kooskõlas 

EIOPA koostatud regulatiivsete tehniliste 

standarditega. 

 

Muudatusettepanek  168 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) investeerimise standardvariandi 

raames kapitalikaitset tagav riski 

maandamise tehnika; 

a) riski maandamise tehnika, millega 

kaitstakse kapitali investeerimise 

standardvariandi raames; 
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Muudatusettepanek  169 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EIOPA annab koostöös teiste Euroopa 

järelevalveasutustega komisjonile 

käesolevas artiklis sätestatud ülesannete 

täitmiseks tehnilist abi. 

 

Muudatusettepanek  170 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 39 – lõik 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Et kehtestada kriteeriumid mõjusate riski 

maandamise tehnikate kohta, mida saaks 

järjepidevalt kohaldada, töötab EIOPA 

välja regulatiivsete tehniliste standardite 

eelnõu, milles täpsustatakse riski 

maandamise tehnikate üksikasjad. 

EIOPA esitab selle regulatiivsete 

tehniliste standardite eelnõu komisjonile 

hiljemalt … [xxx pärast käesoleva 

määruse jõustumise kuupäeva]. 

Komisjonile antakse õigus võtta esimeses 

lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised 

standardid vastu vastavalt määruse (EL) 

nr 1094/2010 artiklitele 10–14. 

 

Muudatusettepanek  171 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

77. Kooskõlas artikli 3 punktiga b 

määravad liikmesriigid kindlaks PEPPi 

kogumisfaasiga seotud tingimused, kui 

neid ei ole juba sätestatud käesolevas 

1. Kui PEPPi kogumisfaasiga seotud 

tingimusi ei ole käesolevas määruses 

sätestatud, määravad need kindlaks 

liikmesriigid ja need ei tohi olla vähem 
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määruses. soodsad kui kohaldatavad riigisisesed 

nõuded; 

 

Muudatusettepanek  172 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

78. Sellised tingimused võivad eelkõige 

hõlmata kogumisfaasiga alustamise 

vanusepiiri, kogumisfaasi minimaalset 

kestust, sissemaksete minimaalset ja 

maksimaalset suurust ning järjepidevust, 

samuti eriliste raskuste korral enne 

pensioniiga tagasivõtmise tingimusi. 

2. Sellised tingimused võivad eelkõige 

hõlmata kogumisfaasiga alustamise 

vanusepiiri, kogumisfaasi minimaalset 

kestust, sissemaksete minimaalset ja 

maksimaalset suurust, järjepidevust ning 

pensionile jäämise vanuse alampiiri, 

samuti eriliste raskuste korral enne 

pensioniiga tagasivõtmise tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  173 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 40 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid kohaldavad PEPPi 

suhtes kogumisfaasis samasuguseid 

tingimusi nagu samalaadsetele 

riigisisestele toodetele. 

 

Muudatusettepanek  174 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi pakkujad võivad PEPPide 

pakkumisel võimaldada varianti, mille 

puhul on tagatud biomeetriliste riskide 

katmine. Käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendavad „biomeetrilised riskid“ 

üleelamise, töövõimetuse ja surmaga 

seotud riske. 

PEPPi pakkujad võivad PEPPide 

pakkumisel võimaldada varianti, mille 

puhul on tagatud biomeetriliste riskide 

katmine. Selleks võivad PEPPi pakkujad 

sõlmida PEPPi tootepartnerlusi. 
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Muudatusettepanek  175 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

85. PEPPi pakkujad ja turustajad 

teevad kõik võimaliku, et PEPP-kliendi 

kaebustele vastata paberkandjal, või kui 

PEPPi pakkuja või turustaja ja PEPP-klient 

on nii kokku leppinud, muul püsival 

andmekandjal. Vastus esitatakse mõistliku 

tähtaja, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul 

alates kaebuse kättesaamisest ning selles 

käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. 

Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või 

turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa 

vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on 

makseteenuse pakkuja kohustatud saatma 

vahevastuse, esitades selgelt kaebusele 

vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja 

konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPP-

klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei 

ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem 

kui 35 tööpäeva. 

3. PEPPi pakkujad ja turustajad 

teevad kõik võimaliku, et PEPP-kliendi 

kaebustele vastata paberkandjal või e-

kirjaga, või kui PEPPi pakkuja või 

turustaja ja PEPP-klient on nii kokku 

leppinud, muul püsival andmekandjal. 

Vastus esitatakse mõistliku tähtaja, kuid 

hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates 

kaebuse kättesaamisest ning selles 

käsitletakse kõiki tõstatatud küsimusi. 

Erandjuhtudel, kui PEPPi pakkujast või 

turustajast mitteolenevatel põhjustel ei saa 

vastust esitada 15 tööpäeva jooksul, on 

makseteenuse pakkuja kohustatud saatma 

vahevastuse, esitades selgelt kaebusele 

vastamisel tekkinud viivituse põhjused ja 

konkreetse tähtaja, mille jooksul PEPP-

klient saab lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei 

ole lõpliku vastuse saamise tähtaeg pikem 

kui 35 tööpäeva. 

 

Muudatusettepanek  176 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

86. PEPPi pakkujad ja turustajad 

teavitavad PEPP-klienti vähemalt ühest 

vaidluste kohtuvälise lahendamise 

üksusest, kes on pädev lahendama PEPP-

klientidele käesolevast määrusest 

tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevaid 

vaidlusi. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  177 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

87. Lõikes 3 osutatud teave esitatakse 

selgelt, põhjalikult ja hõlpsalt 

juurdepääsetavalt PEPPi pakkuja või 

turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi 

pakkuja või turustaja ja PEPP-kliendi 

vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. 

Selles selgitatakse, kuidas saada lisateavet 

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 

ja selle poole pöördumise tingimuste 

kohta. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  178 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

89. Käesolevast määrusest tulenevate 

õiguste ja kohustuste üle PEPP-klientide ja 

PEPPi pakkujate või turustajate vahel 

tekkinud vaidluste lahendamiseks 

kehtestatakse, vajaduse korral 

olemasolevaid pädevaid asutusi kasutades, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2013/11/EL49 kohane mõistlik, sõltumatu, 

erapooletu, läbipaistev ja tulemuslik 

vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. 

Sellist vaidluste kohtuvälise lahendamise 

korda kohaldatakse ja asjaomase vaidluste 

kohtuvälise lahendamise üksuse pädevust 

laiendatakse ka PEPPi pakkujate või 

turustajate suhtes, kelle vastu on menetlus 

algatatud. 

1. Käesolevast määrusest tulenevate 

õiguste ja kohustuste üle PEPP-klientide ja 

PEPPi pakkujate või turustajate vahel 

tekkinud vaidluste lahendamiseks 

kehtestatakse, vajaduse korral 

olemasolevaid pädevaid asutusi kasutades, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2013/11/EL49 kohane mõistlik, sõltumatu, 

erapooletu, läbipaistev ja tulemuslik 

vaidluste kohtuvälise lahendamise kord. 

Sellist vaidluste kohtuvälise lahendamise 

korda kohaldatakse ja asjaomase vaidluste 

kohtuvälise lahendamise üksuse pädevust 

laiendatakse ka PEPPi pakkujate või 

turustajate suhtes, kelle vastu on menetlus 

algatatud. PEPPi pakkujad või turustajad 

peavad vaidluste kohtuvälise lahendamise 

korras osalema. 

__________________ __________________ 

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta direktiiv 2013/11/EL 

tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta direktiiv 2013/11/EL 

tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
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kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(ELT L 165, 18.6.2013, lk 63). 

kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(ELT L 165, 18.6.2013, lk 63). 

 

Muudatusettepanek  179 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. PEPPi pakkujad ja turustajad 

teavitavad kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiiviga 2013/11/EL 

PEPP-klienti vähemalt ühest vaidluste 

kohtuvälise lahendamise üksusest, kes on 

pädev lahendama vaidlusi, mis 

puudutavad PEPP-klientidele käesolevast 

määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  180 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Eelmises lõikes osutatud teave 

esitatakse selgelt, põhjalikult ja hõlpsasti 

kättesaadavana PEPPi pakkuja või 

turustaja veebisaidil, filiaalis ning PEPPi 

pakkuja või turustaja ja PEPP-kliendi 

vahel sõlmitava lepingu üldtingimustes. 

Selles selgitatakse, kuidas saada vaidluste 

kohtuvälise lahendamise üksuse ja selle 

poole pöördumise tingimuste kohta 

lisateavet. 

 

Muudatusettepanek  181 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 2 c (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. PEPPi pakkujad ja turustajad 

kehtestavad kohtuvälise vaidluste 

lahendamise korra. 

 

Muudatusettepanek  182 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 2 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 d. Liikmesriigid tagavad, et 

kehtestatakse piiriülesed kaebuste 

lahendamise ja kahju hüvitamise 

mehhanismid, mis võimaldavad kooskõlas 

ELi õigusega nii individuaalset kui ka 

kollektiivset piiriülest hüvitamist. 

 

Muudatusettepanek  183 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Standardvariandi puhul võib 

vahetamisteenust kasutada ainult 

kogumisfaasis. 

 

Muudatusettepanek  184 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

92. PEPP-säästja võib pärast PEPP-

lepingu sõlmimist PEPPi pakkujat 

vahetada kõige enam korra viie aasta 

jooksul. 

2. PEPP-säästja võib pärast PEPP-

lepingu sõlmimist PEPPi pakkujat tasuta 

vahetada kõige enam korra viie aasta 

jooksul. PEPPi pakkuja ja PEPP-säästja 

võivad kokku leppida, et vahetada võib 

sagedamini. Vahetamise tingimused 
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fikseeritakse kirjalikult PEPP-lepingus. 

 

Muudatusettepanek  185 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tasuta vahetus on lubatud igal 

ajal, kui PEPPi pakkuja või turustaja 

rikub artikli 18 kohast üldpõhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  186 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

93. PEPP-säästja taotlusel algatab 

vastuvõttev PEPPi pakkuja 

vahetamisteenuse. Vahetamisteenus peab 

vastama vähemalt lõigete 2–5 nõuetele. 

1. PEPP-säästja palvel valmistab 

vastuvõttev PEPPi pakkuja 

vahetamisteenuse ette. 

 PEPP-säästja taotlus tuleb koostada selle 

liikmesriigi ametlikus keeles, kus 

vahetamisteenus on algatatud, või mis 

tahes muus poolte vahel kokku lepitud 

keeles. 

 Kui PEPP-säästjal on mitu jaotist, 

märgitakse taotluses, milliste jaotiste 

kohta vahetamisteenust taotletakse.  

 Piiriülese vahetamise korral teavitatakse 

PEPP-säästjat kõigest, mis vahetamisega 

kaasneb. See teave hõlmab eelkõige 

muudatusi, mis puudutavad nt 

kapitaligarantiist ilmajäämist ja 

biomeetrilisi riske, teavet 

maksusoodustustest või muudest 

soodustustustest ilmajäämist ning makse, 

mida säästja peab tasuma. 
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Muudatusettepanek  187 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

102. Üleandva PEPPi pakkuja poolt 

PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale 

kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus 

on piiratud ega ületa 1,5 % vastuvõtva 

PEPPi pakkuja juurde üleviidavast 

järelejäänud positiivsest kontojäägist. 

3. Ilma et see piiraks artikli 45 lõike 

2 kohaldamist, on üleandva PEPPi 

pakkuja poolt PEPP-konto sulgemise eest 

PEPP-säästjale kehtestatud tasude ja 

lõivude kogusuurus piiratud ega ületa 0,5 

% vastuvõtva PEPPi pakkuja juurde 

üleviidavast järelejäänud positiivsest 

kontojäägist. Lisatasusid, kulusid ja lõive 

ei kohaldata. 

 

Muudatusettepanek  188 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

103. Mis tahes võimalikud tasud ja 

lõivud, mida üleandev või vastuvõttev 

PEPPi pakkuja nõuab PEPP-säästjalt 

artikli 46 kohase mis tahes teenuse eest, 

välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 1, 

2 ja 3 osutatud teenuste eest, on 

mõistlikud ja kooskõlas kõnealuse PEPPi 

pakkuja tegelike kuludega. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  189 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

105. Lõikest 1 tulenevat vastutust ei 

kohaldata selliste ebatavaliste ja 

ettenägematute asjaolude korral, mille üle 

PEPPi pakkujal, kes nendele asjaoludele 

viitab, ei ole kontrolli ning mille 

tulemused oleksid kõigile jõupingutustele 

vaatamata olnud vältimatud, või kui 

2. Lõikest 1 tulenevat vastutust ei 

kohaldata, kui PEPPi pakkuja on 

kohustatud täitma liidu või liikmesriigi 

seadusandlikes aktides sätestatud muid 

kohustusi. 
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PEPPi pakkuja on kohustatud täitma liidu 

või liikmesriigi seadusandlikes aktides 

sätestatud muid kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  190 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Piiriülese vahetamise korral teavitatakse 

PEPP-säästjat kõigest, mis vahetamisega 

kaasneb. See hõlmab peamiselt 

muudatusi, mis puudutavad nt 

kapitaligarantiist ilmajäämist ja 

biomeetrilisi riske, ning teavet maksude 

kohta, mille säästja peab tasuma. 

 

Muudatusettepanek  191 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui liikmesriigid kehtestavad 

kogumisfaasiga seotud tingimusi, tuleb 

PEPPide suhtes kohaldada samu 

tingimusi kui võrreldavate riigisiseste 

toodete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  192 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Standardvariandi korral toimub 

väljamaksmine annuiteedina, kuid 

väljamaksete faasi alguses on võimalik 

saada ühekordse 30 % makse. 
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Muudatusettepanek  193 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

114. Väljamaksete faasis kasutatava 

väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad 

PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad 

vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta 

iga viie aasta tagant. 

2. Väljamaksete faasis kasutatava 

väljamakseviisi valivad PEPP-säästjad 

PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad 

vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta 

iga viie aasta tagant ja üks aasta enne 

väljamaksete faasi algust. 

 

Muudatusettepanek  194 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

116. EIOPA kontrollib liidu 

territooriumil loodud või turustatavaid 

pensioniskeeme, et nimetust „PEPP“ 

kasutaksid ja end PEPPna esitleksid ainult 

käesoleva määruse alusel lubatud ja sellele 

vastavad pensioniskeemid. 

2. EIOPA kontrollib liidu 

territooriumil loodud või turustatavaid 

pensionitooteid, et „PEPP“-iks 

nimetataks ja PEPPina pakutaks ainult 

käesoleva määruse alusel lubatud 

pensionitooteid. 

 

Muudatusettepanek  195 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 57 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) juriidilise isiku puhul võib punktis 

d osutatud maksimaalne haldustrahv olla 

kuni 10 % aastasest kogukäibest, mis on 

näidatud viimases kättesaadavas 

raamatupidamisaruandes, mille juhtorgan 

on kinnitanud; kui juriidiline isik on 

emaettevõtja või selle emaettevõtja 

tütarettevõtja, kes peab koostama 

konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2013/34/EL, siis on asjakohane 

aastane kogukäive asjakohaste 

e) juriidilise isiku puhul võib punktis 

d osutatud maksimaalne haldustrahv olla 

kuni 5 % aastasest kogukäibest, mis on 

näidatud viimases kättesaadavas 

raamatupidamisaruandes, mille juhtorgan 

on kinnitanud; kui juriidiline isik on 

emaettevõtja või selle emaettevõtja 

tütarettevõtja, kes peab koostama 

konsolideeritud finantsaruandeid kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2013/34/EL, siis on asjakohane 

aastane kogukäive asjakohaste 
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raamatupidamisõigusnormide kohaselt 

aastane kogukäive või vastav tululiik 

uusima kättesaadava konsolideeritud 

raamatupidamisaruande järgi, mille on 

heaks kiitnud kõrgeima taseme 

emaettevõtja juhtorgan; 

raamatupidamisõigusnormide kohaselt 

aastane kogukäive või vastav tululiik 

uusima kättesaadava konsolideeritud 

raamatupidamisaruande järgi, mille on 

heaks kiitnud kõrgeima taseme 

emaettevõtja juhtorgan; 

__________________ __________________ 

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 

teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 

finantsaruannete, konsolideeritud 

finantsaruannete ja nendega seotud 

aruannete kohta ja millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 

83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 

19). 

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 

teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 

finantsaruannete, konsolideeritud 

finantsaruannete ja nendega seotud 

aruannete kohta ja millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 

83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 

19). 

 

Muudatusettepanek  196 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse raames isikuandmete 

töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad ja 

pädevad asutused käesoleva määruse 

kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas 

määrusega (EL) 2016/679. EIOPA järgib 

käesoleva määruse raames isikuandmete 

töötlemisel määrust (EÜ) nr 45/2001. 

Käesoleva määruse raames isikuandmete 

töötlemisel täidavad PEPPi pakkujad ja 

pädevad asutused käesoleva määruse 

kohaldamisel oma ülesandeid kooskõlas 

määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 

95/46/EÜ ning määrusega, milles 

käsitletakse eraelu austamist ja 

isikuandmete kaitset elektroonilise side 

puhul ning millega tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (eraelu 

puutumatuse austamist ja elektroonilist 

sidet käsitlev määrus). EIOPA järgib 

käesoleva määruse raames isikuandmete 

töötlemisel määrust (EÜ) nr 45/2001.  
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