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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot Viseiropas privāto pensiju 

produktu un mudināt Eiropas iedzīvotājus rūpēties par privātās pensijas uzkrāšanu. Visas 

sabiedrības interesēs ir novērst demogrāfisko pārmaiņu ietekmi uz dalībvalstu pensiju politiku 

un laikus sākt privātu pensijas uzkrājumu veidošanu. Jo īpaši svarīgi tas ir jaunākiem 

cilvēkiem un cilvēkiem ar niecīgiem ienākumiem. 

Patlaban privāto pensiju iekšējais tirgus vēl nav izveidots. Atsevišķās dalībvalstīs ir pieejami 

daži privāto pensiju produkti, vai arī tādi netiek piedāvāti nemaz, turklāt pašreizējie valstu 

tirgi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Pensiju produktu nav iespējams pārvest uz citu dalībvalsti vai 

līgumu par pensiju produkta sniegšanu noslēgt citā dalībvalstī, lai iegūtu nodokļu 

priekšrocības. Šādu situāciju varētu atrisināt ar standartizētu Viseiropas produktu. Regulas 

priekšlikumā ir ierosināti piemēroti un samērīgi līdzekļi, lai novērstu pašreizējos šķēršļus 

attiecībā uz līgumu noslēgšanu par pensiju produkta sniegšanu pārrobežu līmenī un to 

pārnesamību. Priekšlikums ir samērīgs, jo, lai gan privāto pensiju tirgus regulē valstu tiesību 

akti, dalībvalsts viena pati nevar likvidēt šķēršļus produkta pārnesamībai uz citu dalībvalsti. 

Priekšlikuma mērķis ir brīvprātīgs, vienkāršs, drošs, pārredzams, patērētājiem ērti lietojams 

pensiju produkts par pieņemamu cenu. 

Tikai tad, ja tiks nodrošināti minētie faktori, pārnesama Viseiropas pensiju produkta 

koncepcija būs sekmīga. 

PEPP ir vecuma pensijas produkts. Šo nosacījumu var izpildīt tikai tad, ja izmaksu posmā 

pensiju izmaksās kā pabalstu līdz dzīves beigām. 

PEPP sekmīgas ieviešanas obligāts priekšnosacījums ir dalībvalstu atbalsts, jo tikai 

dalībvalstis var PEPP paredzēt tādus pašus stimulus un priekšrocības, kādus piedāvā 

līdzvērtīgi valstu produkti. 

Lai nodrošinātu patērētāju aizsardzības augstu līmeni, tiek ierosināti dažādi grozījumi un 

precizējumi. 

Informēšanas prasības: tiek ierosināts noteikumus attiecībā uz reklāmu un pirmslīguma 

informāciju (PEPP pamatinformācijas dokuments) iekļaut regulas tekstā un svītrot atsauci uz 

Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (PRIIP regula). Tādējādi tiks panākta lielāka juridiskā skaidrība 

un noteiktība. 

Pārnesamība: atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vērienīgo mērķi panākt, ka PEPP ir 

pieejams visās dalībvalstīs. Tomēr paredzētais termiņš šķiet pārāk īss, tāpēc nodalījumu 

nodrošināšanas termiņš jāpagarina līdz 5 gadiem. Turklāt tiek ieviestas nodalījumu 

partnerības, kas PEPP sniedzējiem palīdzēs piedāvāt PEPP visās dalībvalstīs.  

Ieguldījumu iespējas: atzinuma sagatavotāja atbalsta ierosinājumu izveidot vienkāršu, drošu, 

pārredzamu, patērētājiem ērti lietojamu un izdevīgu pensiju produktu. Izvēloties 

standartiespēju, būs iespējams noslēgt līgumu bez iepriekšējas konsultācijas. Daudziem 

patērētājiem nav pietiekamu zināšanu, lai spētu pieņemt tik nozīmīgus finansiālus lēmumus. 

Tomēr, lai nodrošinātu, ka patērētāji lēmumus pieņem, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, 
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šādam nolūkam tiek ieviesta lēmuma pieņemšanas shēma. Šajā shēmā, ko izstrādās EAAPI, 

netiks sniegti ieteikumi; izmantojot šo shēmu, būs jāizvērtē, vai PEPP līguma noslēgšana 

kopumā ir pareizais lēmums attiecībā uz PEPP klienta vecuma pensiju. Notiks iepazīstināšana 

ar standarta produkta dažādiem modeļiem, lai klients varētu izprast to atšķirības un pieņemt 

pamatotu lēmumu.  

Ieguldījumu iespējas izstrāde nodrošinās, ka izmaksu posmā noguldītāja uzkrātais kapitāls ir 

vismaz vienāds ar iemaksātajām summām, ieskaitot visas izmaksas un maksas. 

GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 

un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Vecuma pensijas veido būtisku 

pensionāra ienākumu daļu, un daudziem 

cilvēkiem pienācīgs pensijas 

nodrošinājums nozīmē komfortablas 

vecumdienas, nevis nabadzību. Tas ir 

priekšnoteikums, lai īstenotu 

pamattiesības, kas noteiktas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tās 

25. pantā par vecu cilvēku tiesībām, kurā 

noteikts, ka “Savienība atzīst un ievēro 

vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot 

cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē”, kā arī 

lai īstenotu tiesības, kas ir nostiprinātas 

Eiropas Padomes Ministru komitejas 

Ieteikumā dalībvalstīm par vecāka 

gadagājuma cilvēku tiesību veicināšanu1a. 

 _________________ 

 1a Eiropas Padomes Ministru komitejas 

Ieteikums CM/Rec(2014)2 dalībvalstīm 

par vecāka gadagājuma cilvēku tiesību 

veicināšanu. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
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1.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Ievērojami lielu vecuma pensiju 

daļu nodrošina saskaņā ar publiskām 

sistēmām, tādējādi valstu pensiju 

sistēmām ir tieša saikne ar valstu finanšu 

sistēmas ilgtspēju. Neatkarīgi no 

dalībvalstu ekskluzīvās kompetences 

attiecībā uz pensiju sistēmas 

organizēšanu, kā noteikts Līgumos, 

ienākumu pietiekamība un valsts pensiju 

sistēmas finanšu stabilitāte ir ārkārtīgi 

svarīga visas Savienības stabilitātei. 

Panākot, ka vairāk Eiropas iedzīvotāju 

skaidras naudas ietaupījumus un 

noguldījumus bankās novirza uz 

ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, 

piemēram, brīvprātīgiem pensiju plāniem, 

labumu gūtu gan personas (no lielākas 

peļņas un uzlabotas pensiju atbilstības), 

gan ekonomika kopumā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Savienība saskaras ar vairākām 

problēmām, tostarp demogrāfiskām 

problēmām, jo Eiropa ir kontinents, kas 

noveco. Turklāt karjeras modeļos, darba 

tirgū un bagātības sadalījumā notiek 

būtiskas pārmaiņas ne tikai saistībā ar 

digitālo revolūciju. Vienlaikus kļūst 

aizvien skaidrāks, ka valsts 

nodrošinājuma sistēmas nav pielāgotas 

globalizētai zināšanu ekonomikai, kurai 

raksturīgas atvērtas robežas, darbaspēka 

mobilitāte un migrācija. Tradicionālās 

valsts pensiju sistēmas nepiemēro pārāk 

daudzām personām, tostarp sievietēm, 

jauniešiem, migrantiem, mazkvalificētiem 

darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un 

darba ņēmējiem, ar kuriem noslēgti 
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nestandarta darba līgumi. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1.d apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1d) Ir paredzams, ka pirmā pīlāra 

paaudžu solidaritātes publisko pensiju 

īpatsvars ar laiku samazināsies. To varētu 

daļēji kompensēt ar uzkrātajām pensiju 

tiesībām otrā pīlāra finansētajās shēmās. 

Tomēr pareizi izveidots trešais pīlārs 

ievērojami uzlabos pašreizējo valsts 

pensiju shēmu atbilstību un ilgtspēju. 

Tādēļ Viseiropas privāto pensiju produkts 

(PEPP) papildinās un stiprinās privāto 

pensiju produktu tirgu visā Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Pensiju produktu iekšējā tirgus 

padziļināšana, novēršot pārrobežu 

šķēršļus, palielinātu konkurenci, ļaujot 

patērētājiem saņemt kvalitatīvākus 

produktus par zemākām cenām, savukārt 

to piedāvātāji varētu gūt labumu no 

apjomradītiem ietaupījumiem. Pat 

dalībvalstis, kurās demogrāfiskās 

tendences ir labvēlīgas un kuru pensiju 

sistēmas ir labi finansētas, iegūtu no 

efektīvāka pensiju produktu iekšējā tirgus. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Ar regulas priekšlikumu paredzēts 

izveidot maksimāli vienkāršu, drošu, 

pārredzamu, patērētājiem ērti lietojamu 

un visā Eiropā pārnesamu pensiju 

produktu par pieņemamu cenu, lai 

papildinātu dalībvalstīs pastāvošās 

sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik privāto pensiju iekšējā 

tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība 

starp valstu tirgiem un ierobežota privāto 

pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā 

privātpersonām var būt sarežģīti izmantot 

savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var 

būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā 

dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu 

sniedzējiem izmantot brīvību veikt 

uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 

pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti 

esošie privāto pensiju produkti. 

(3) Pašlaik privāto pensiju iekšējais 

tirgus nedarbojas labi. Dažās dalībvalstīs 

vēl nav izveidots privāto pensiju produktu 

tirgus. Citās dalībvalstīs ir pieejami 

privāto pensiju produkti, taču valstu tirgi 

ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Tāpēc privāto 

pensiju produktu pārnesamība ir 

ierobežota. Tā rezultātā privātpersonām var 

būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. 

Piemēram, tām var būt liegts sākt strādāt 

vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt 

iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot 

brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 

sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav 

standartizēti esošie privāto pensiju 

produkti. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Kā tas tika norādīts Komisijas 

2015. gada septembra Rīcības plānā 

kapitāla tirgu savienības28 izveidei, 

“Komisija izvērtēs politikas iespējas 

izveidot sekmīgu Eiropas mēroga tirgu 

svītrots 
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vienkāršām, efektīvām un 

konkurētspējīgām privātajām pensijām un 

konstatēs, vai, lai atbalstītu šo tirgu, ir 

nepieciešamas ES mēroga likumdošanas 

darbības.” 

__________________  

28“Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības 

izveidei”, Eiropas Komisija, 2015. gada 

30. septembris (COM(2015) 468 final). 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Eiropadome savos 2016. gada 

28. jūnija30 secinājumos aicināja “panākt 

ātru un pārliecinošu progresu, lai 

uzņēmumiem nodrošinātu vieglāku 

piekļuvi finansējumam un atbalstītu 

investīcijas reālajā ekonomikā, virzot uz 

priekšu kapitāla tirgu savienības 

programmu”. 

svītrots 

__________________  

30Eiropadomes 2015. gada 28. jūnija 

secinājumi EUCO 26/16, 11. punkts. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) 2016. gada 14. septembra 

paziņojumā Kapitāla tirgu savienība – 

reformu paātrināšana31, Komisija 

norādīja, ka tā “apsvērs iespēju nākt klajā 

ar priekšlikumiem par privāto pensiju ES 

produktu, kas būtu vienkāršs, efektīvs un 

konkurētspējīgs [..] Apsvērtie risinājumi 

ietver iespēju sagatavot tiesību akta 

priekšlikumu, ar kuru varētu nākt klajā 

svītrots 
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2017. gadā.” 

__________________  

31COM(2016) 601 final, 2. lpp.  

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Paziņojumā par kapitāla tirgu 

savienības rīcības plāna32 vidusposma 

pārskatīšanu Komisija paziņoja tiesību 

akta priekšlikumu “par Eiropas mēroga 

privāto pensiju produktu (PEPP) – līdz 

2017. gada jūnija beigām. Tas veidos 

pamatu drošākam, rentablākam un 

pārredzamākam pieejamu un brīvprātīgu 

privātās pensijas uzkrājumu tirgum, ko 

var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Tas 

apmierinās to cilvēku vajadzības, kuri 

vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu 

adekvātumu, risinās demogrāfiskās 

problēmas, papildinās esošos pensiju 

produktus un plānus un atbalstīs privāto 

pensiju izmaksu efektivitāti, piedāvājot 

labas iespējas saistībā ar pensiju 

uzkrājumu ilgtermiņa ieguldījumiem”. 

svītrots 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, 7. lpp.  

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) PEPP kā viena no privāto pensiju 

produktiem izstrāde palīdzēs palielināt 

izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES 

tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās 

mājsaimniecībām labākas iespējas to 

pensijas mērķu īstenošanai. 

(10) PEPP kā viena no privāto pensiju 

produktiem izstrāde palīdzēs palielināt 

izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES 

tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās 

mājsaimniecībām papildu iespējas to 

pensijas mērķu īstenošanai. 



 

PE618.145v03-00 10/92 AD\1158463LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Nedrošu darba attiecību un tiesību 

aktu izmaiņu dēļ pensiju līmenis pastāvīgi 

samazinās. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir, lai 

tieši jaunākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar 

zemiem ienākumiem tiktu radīta iespēja 

nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni 

vecumdienās. Tādēļ PEPP jābūt 

pievilcīgam un pieejamam jo īpaši 

minētajām grupām. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

10.b apsvērums(jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Finanšu izglītība var uzlabot 

izpratni par mājsaimniecību noguldījumu 

izvēli brīvprātīgo privāto pensiju plānu 

jomā. Noguldītājiem jābūt arī atbilstīgām 

iespējām pilnībā apzināt ar Viseiropas 

produktu saistītos riskus un tā īpatnības. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tiesiskais regulējums attiecībā uz 

PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā 

pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu 

ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas 

Eiropas mērogā. Papildinot esošos pensiju 

produktus un plānus, tas palīdzēs 

apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas 

(11) Tiesiskais regulējums attiecībā uz 

PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā 

pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu 

ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas 

Eiropas mērogā. Papildinot esošos valsts 

pensiju un arodpensiju plānus un 

produktus, tas palīdzēs apmierināt to 
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uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, 

risinot demogrāfisko problēmu un 

nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla 

avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma 

neaizstās un nesaskaņos esošos valsts 

privāto pensiju plānus. 

cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu 

pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot 

demogrāfisko problēmu un nodrošinot 

spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu 

ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma 

neaizstās un nesaskaņos esošos valsts 

privāto pensiju plānus un arī neietekmēs 

pašreizējos valsts pensiju un arodpensiju 

plānus un produktus. PEPP nebūs ne 

tieši, ne netieši saistīts ar PEPP 

noguldītāja profesionālo vai 

nodarbinātības statusu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Šis tiesiskais regulējums nekādā 

veidā nedrīkst ierobežot dalībvalstu 

pienākumu izpildīt savas saistības 

attiecībā uz pietiekamas valsts pensijas 

nodrošināšanu. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ar regulu saskaņo PEPP 

pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem 

pamatelementiem kā izplatīšana, 

ieguldījumu politika, pakalpojumu 

sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu 

sniegšana un pārnesamība. Šo 

pamatiezīmju saskaņošana uzlabos 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto 

pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs 

KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā 

tirgus integrāciju. Tā rezultāta tiks 

izveidots lielā mērā standartizēts un visās 

dalībvalstīs pieejams Viseiropas produkts, 

kas dod patērētājiem iespēju pilnībā 

(12) Ar regulu saskaņo PEPP 

pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem 

pamatelementiem kā izplatīšana, līgumi, 

ieguldījumu politika, pakalpojumu 

sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu 

sniegšana un pārnesamība. Šo 

pamatiezīmju saskaņošana uzlabos 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto 

pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs 

KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā 

tirgus integrāciju. Tā rezultāta tiks 

izveidots lielā mērā standartizēts un visās 

dalībvalstīs pieejams Viseiropas produkts, 

kas dod patērētājiem iespēju pilnībā 
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izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, 

pārvedot savas pensiju tiesības uz 

ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp 

dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, 

tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs 

mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu 

sniegšanai pāri robežām, Viseiropas 

privāto pensiju produkts palielinās 

konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem 

visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus 

ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu 

pensiju saņēmējiem. 

izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, 

pārvedot savas pensiju tiesības uz 

ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp 

dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, 

tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs 

mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu 

sniegšanai pāri robežām, Viseiropas 

privāto pensiju produkts palielinās 

konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem 

visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus 

ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu 

pensiju saņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

13.a apsvērums(jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) EAAPI būtu jāpiešķir PEPP 

atļauja saskaņā ar šo regulu. Atļauju 

nekādā gadījumā nedrīkst piešķirt ar 

atpakaļejošu spēku. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) PEPP sniedzējiem vajadzētu būt 

piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu 

vienotu produkta atļauju, ko izdevusi 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 

iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz 

vienotu noteikumu kopumu. 

(14) PEPP sniedzējiem vajadzētu būt 

piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu 

vienotu produkta atļauju, ko izdevusi 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 

iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz 

vienotu noteikumu kopumu un sadarbībā 

ar valstu kompetentajām iestādēm. 

Atļaujas piešķiršana nodrošinās, ka 

produkti, ko tirgū piedāvā kā PEPP, ir 

tikai droši un pārbaudīti ieguldījumu 

produkti. EAAPI attiecīgi pārbauda PEPP 

līgumu nosacījumus, lai nodrošinātu šīs 

regulas prasību ievērošanu. 
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Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai nodrošinātu augstu 

pakalpojumu kvalitātes un patērētāju 

tiesību aizsardzības līmeni, piederības 

dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu 

cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto 

pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un 

izplatītāji veic darījumdarbību dažādās 

dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu 

sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts 

kompetentajai iestādei vajadzētu būt 

atbildīgai par to, lai nodrošinātu atbilstību 

šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo 

tai ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai 

nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali 

starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par 

tās teritorijā notikušiem pienākumu 

pārkāpumiem, tai būtu jāinformē 

piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, 

kurai tad vajadzētu būt pienākumam veikt 

attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentajai iestādei 

vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja 

piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus 

pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav 

pietiekami. 

(16) Lai nodrošinātu augstu 

pakalpojumu kvalitātes un patērētāju 

tiesību aizsardzības līmeni, PEPP 

sniedzēja un izplatītāju piederības 

dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu 

cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto 

pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un 

izplatītāji veic darījumdarbību dažādās 

dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu 

sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts 

kompetentajai iestādei vajadzētu būt 

atbildīgai par to, lai nodrošinātu atbilstību 

šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo 

tai ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai 

nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali 

starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par 

tās teritorijā notikušiem pienākumu 

pārkāpumiem, tai būtu jāinformē 

piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, 

kurai tad vajadzētu būt pienākumam veikt 

attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentajai iestādei 

vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja 

piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus 

pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav 

pietiekami. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Ja citā dalībvalstī ir izveidota filiāle 

vai pastāvīga klātbūtne, ir atbilstīgi, ka 

pienākumu izpildes atbildība tiek dalīta 

starp piederības dalībvalsti un uzņēmēju 

dalībvalsti. Par tādu pienākumu izpildes 

(17) Ja citā dalībvalstī ir izveidota filiāle 

vai pastāvīga klātbūtne, ir atbilstīgi, ka 

pienākumu izpildes atbildība tiek dalīta 

starp piederības dalībvalsti un uzņēmēju 

dalībvalsti. Par tādu pienākumu izpildes 
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ievērošanu, kuri skar darījumdarbību 

kopumā un kuri ir, piemēram, noteikumi 

par profesionālām prasībām, vajadzētu būt 

atbildīgai piederības dalībvalsts 

kompetentajai iestādei saskaņā ar tādu pašu 

režīmu kā pakalpojumu sniegšanas 

gadījumā, savukārt uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentajai iestādei vajadzētu būt 

atbildīgai par informācijas sniegšanas un 

darījumdarbības veikšanas noteikumu 

īstenošanu attiecībā uz tās teritorijā 

sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja 

uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 

uzzina par tādu pienākumu izpildes 

pārkāpumiem tās teritorijā, par kuriem šajā 

direktīvā tai nav paredzēta atbildība, cieša 

sadarbība paredz, ka minētajai iestādei 

informē piederības dalībvalsts kompetentā 

iestādi, lai tā veiktu attiecīgos pasākumus. 

Šādi gadījumi jo īpaši ietver nevainojamas 

reputācijas, profesionālo zināšanu un 

kompetences prasību noteikumu 

pārkāpumus. Turklāt, ņemot vērā 

patērētāju tiesību aizsardzību, uzņēmējas 

dalībvalsts kompetentajai iestādei 

vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja 

piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus 

pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav 

pietiekami. 

ievērošanu, kuri skar darījumdarbību 

kopumā un kuri ir, piemēram, noteikumi 

par profesionālām prasībām, vajadzētu būt 

atbildīgai piederības dalībvalsts 

kompetentajai iestādei saskaņā ar tādu pašu 

režīmu kā pakalpojumu sniegšanas 

gadījumā, savukārt uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentajai iestādei vajadzētu būt 

atbildīgai par informācijas sniegšanas, 

reklāmas un darījumdarbības veikšanas 

noteikumu īstenošanu attiecībā uz tās 

teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. 

Tomēr, ja uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentā iestāde uzzina par tādu 

pienākumu izpildes pārkāpumiem tās 

teritorijā, par kuriem šajā regulā tai nav 

paredzēta atbildība, cieša sadarbība paredz, 

ka minētajai iestādei informē piederības 

dalībvalsts kompetentā iestādi, lai tā veiktu 

attiecīgos pasākumus. Šādi gadījumi jo 

īpaši ietver nevainojamas reputācijas, 

profesionālo zināšanu un kompetences 

prasību noteikumu pārkāpumus. Turklāt, 

ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzību, 

uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai 

iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, 

ja piederības dalībvalsts neīsteno 

piemērotus pasākumus vai ja īstenotie 

pasākumi nav pietiekami. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) PEPP noguldītājiem vajadzētu būt 

tiesībām iegūt vai iegādāties PEPP citā 

dalībvalstī nekā savas dzīvesvietas 

dalībvalsts un tiesībām vienlaikus 

saglabāt vairāk nekā vienu nodalījumu, 

savukārt PEPP produktam piemērotajiem 

nodokļu atvieglojumiem vajadzētu būt tās 

dalībvalsts nodokļu atvieglojumiem, kurā 

PEPP noguldītājs dzīvo, lai novērstu 

jebkādu nodokļu ļaunprātīgu 

izmantošanu atšķirīgu valstu nodokļu 
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sistēmu dēļ. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Ja EAAPI atsauc PEPP piešķirto 

atļauju, tas neietekmē PEPP sniedzēja 

saistības pret PEPP noguldītāju vai 

PEPP saņēmēju. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju 

PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt 

PEPP, kas ietver nodalījumus katrai 

dalībvalstij, piemēros trīs gadus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. Tomēr, ieviešot 

PEPP, tā sniedzējam būtu jānodrošina 

informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir 

nekavējoties pieejami, lai izvairītos no 

iespējamas patērētāju maldināšanas. 

(21) Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju 

PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt 

PEPP, kas ietver nodalījumus katrai 

dalībvalstij, piemēros piecus gadus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. Lai šo prasību 

izpildītu, PEPP sniedzējiem vajadzētu spēt 

veidot nodalījumu partnerības. Tomēr, 

ieviešot PEPP, tā sniedzējam līgumā būtu 

jānodrošina informācija par to, kuri valstu 

nodalījumi ir nekavējoties pieejami, lai 

izvairītos no iespējamas patērētāju 

maldināšanas. Ja PEPP vēl nav iespējams 

pārnest, PEPP noguldītājam vajadzētu 

būt iespējai bez maksas mainīt sniedzēju, 

lai nodrošinātu pārnesamību. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) Ja PEPP noguldītājs pārceļas uz 

citu dalībvalsti un izmanto pārnesamības 



 

PE618.145v03-00 16/92 AD\1158463LV.docx 

LV 

pakalpojumu jauna nodalījuma 

atvēršanai, viņam būtu jāsaņem fiskālās 

priekšrocības, kas ir līdzvērtīgas vietējiem 

PEPP noguldītājiem piemērotajām 

priekšrocībām. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

21.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21b) Ja pārejas periodā, kas ilgst piecus 

gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 

PEPP noguldītājs maina dzīvesvietu un 

pārceļas uz citu dalībvalsti, kurā 

PEPP sniedzējs nevar piedāvāt 

nodalījumu, PEPP noguldītājs var bez 

maksas mainīt PEPP sniedzēju. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna 

būtību un ar to saistīto administratīvo 

slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem 

būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra 

un atbilstīga informācija, lai palīdzētu 

viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. 

Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un 

izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta 

līmeņa pārredzamība dažādos plāna 

posmos, kas ietver iepriekšēju 

pieteikšanos, dalību (tostarp pirms 

aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas 

pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz 

informācija par uzkrātajām pensijas 

tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu 

aplēstajiem līmeņiem, riskiem un 

garantijām, kā arī izmaksām. Ja pensijas 

kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir 

(22) Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna 

būtību un ar to saistīto administratīvo 

slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem 

būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra, 

viegli saprotama un atbilstīga informācija, 

lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par 

viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP 

sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī 

jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība 

dažādos plāna posmos, kas ietver 

iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp 

pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc 

aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz 

informācija par uzkrātajām pensijas 

tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu 

aplēstajiem līmeņiem, riskiem un 

garantijām, tostarp riskiem, kas saistīti ar 

vides, sociālajiem un pārvaldības 
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ekonomiski scenāriji, minētajai 

informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs 

scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet 

ticamam. 

faktoriem, kā arī izmaksām. Ja pensijas 

kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir 

ekonomiski scenāriji, minētajai 

informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs 

scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet 

ticamam. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Pirms pievienošanās PEPP plānam, 

potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu 

jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai 

viņi varētu izdarīt informētu izvēli. 

(23) Pirms pievienošanās PEPP plānam, 

potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu 

jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai 

viņi varētu izdarīt informētu izvēli. 

Izvēloties standartiespēju, PEPP 

noguldītājiem būtu jāizmanto lēmumu 

pieņemšanas shēma, kas palīdz izdarīt 

šādu izvēli. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu optimālu produkta 

pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu 

jāsagatavo PEPP pamatinformācijas 

dokuments par viņu veidotajiem PEPP, 

pirms šo produktu var izplatīt PEPP 

noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt 

atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas 

dokumenta pareizību. Ar PEPP 

pamatinformācijas dokumentu būtu 

jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas 

ieguldījumu produktu pamatinformācijas 

dokuments saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1286/201433, kas nebūtu jāiesniedz 

par PEPP. 

(24) Lai nodrošinātu optimālu produkta 

pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu 

jāsagatavo PEPP pamatinformācijas 

dokuments par viņu veidotajiem PEPP, 

pirms šo produktu var izplatīt PEPP 

noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt 

atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas 

dokumenta pareizību. 
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__________________ __________________ 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. novembra Regula (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 

1. lpp. 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. novembra Regula (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 

1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Sīkākas norādes par informāciju, 

kas jāiekļauj PEPP pamatinformācijas 

dokumentā papildus tiem elementiem, kas 

jau paredzēti komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas 

ieguldījumu produktu pamatinformācijas 

dokumentā saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 1286/2014, un šīs informācijas izklāsts 

būtu sīkāk jāsaskaņo ar regulatīviem 

tehniskiem standartiem, kuri papildina 

regulatīvos tehniskos standartus, kas 

noteikti ar Komisijas 2017. gada 8. marta 

Deleģēto regulu, ņemot vērā esošos un 

turpmākos patērētāju uzvedības pētījumus, 

tostarp rezultātus, kas gūti, pārbaudot 

patērētāju dažādu informēšanas veidu 

efektivitāti. 

(27) Sīkākas norādes par informāciju, 

kas jāiekļauj PEPP pamatinformācijas 

dokumentā, un šīs informācijas izklāsts 

būtu sīkāk jāsaskaņo ar regulatīviem 

tehniskiem standartiem, ņemot vērā esošos 

un turpmākos patērētāju uzvedības 

pētījumus, tostarp rezultātus, kas gūti, 

pārbaudot patērētāju dažādu informēšanas 

veidu efektivitāti. 

__________________  

34 Komisijas 2017. gada 8. marta Deleģētā 

regula, ar ko papildina Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2014. gada 

26. novembra Regulu (ES) Nr. 1286/2014 

par komplektētu privāto ieguldījumu un 

apdrošināšanas ieguldījumu produktu 

(PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, 

nosakot regulatīvos tehniskos standartus 

attiecībā uz pamatinformācijas 

dokumentu noformējumu, saturu, 

pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu 

dokumentu iesniegšanas prasību izpildes 
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nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

27.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) Pamatinformācijas dokuments 

būtu jāveido ar divām daļām. Pirmajā, 

vispārīgajā daļā būtu jāizklāsta vispārīga 

informācija par PEPP. Otrajā, speciālajā 

daļā būtu jāizklāsta konkrēta, katrai 

dalībvalstij raksturīga informācija, 

piemēram, pensionēšanās vecums. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā 

pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts 

PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar 

būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem 

un vispārējiem datiem un nodrošinātu 

regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla 

pārskatam vajadzētu būt skaidram un 

saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu 

informāciju, lai atvieglotu izpratni par 

pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos 

plānos, kā arī jāveicina darbaspēka 

mobilitāte. 

(29) PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā 

pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts 

PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar 

būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem 

un vispārējiem datiem un nodrošinātu 

regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla 

pārskatam vajadzētu būt skaidram un 

saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu 

informāciju, lai atvieglotu izpratni par 

pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos 

plānos, kā arī jāveicina darbaspēka 

mobilitāte. PEPP noguldītājam katru 

gadu sniedz pensijas kapitāla pārskatu. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

29.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (29a) PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā 

PEPP ieguldītāju informēšanai paredzēti 

iemaksu plāni un prognozes, vēršot 

uzmanību uz fondu vērtību, peļņu no 

ieguldījumiem, inflācijas aplēsēm un 

ekonomikas izaugsmi. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) PEPP sniedzējiem būtu pietiekami 

laicīgi pirms PEPP noguldītāju aiziešanas 

pensijā jāinformē viņus par viņu pensijas 

izmaksu iespējām. Ja pensijas pabalstu 

neizmaksā kā mūža renti, dalībniekiem, kas 

tuvojas pensijas vecumam, būtu jāsaņem 

informācija par pieejamajiem pabalstu 

maksājumu produktiem, lai atvieglotu 

finanšu plānošanu aiziešanai pensijā. 

(30) PEPP sniedzējiem būtu pietiekami 

laicīgi pirms PEPP noguldītāju aiziešanas 

pensijā jāinformē viņus par viņu pensijas 

izmaksu iespējām. PEPP noguldītājiem 

arī būtu jāsaņem atgādinājums par 

iespēju nomainīt izmaksu iespēju. 

Standartiespējas gadījumā vienreizējs 

maksājums nedrīkstētu būt lielāks par 

30 %, atlikušo summu izmaksājot kā 

pabalstu līdz dzīves beigām. Pēdējais 

atgādinājums būtu jāsaņem vienu gadu 

pirms pensionēšanās. Ja pensijas pabalstu 

neizmaksā kā mūža renti, dalībniekiem, kas 

tuvojas pensijas vecumam, būtu jāsaņem 

informācija par pieejamajiem pabalstu 

maksājumu produktiem, lai atvieglotu 

finanšu plānošanu aiziešanai pensijā. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

31. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(31) Posmā, kad tiek izmaksāti pensiju 

pabalsti, PEPP saņēmējiem būtu jāturpina 

saņemt informācija par saviem pensiju 

pabalstiem un attiecīgajām izmaksas 

iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP 

saņēmēji izmaksāšanas posmā sedz būtisku 

ieguldījumu risku. PEPP saņēmēji būtu arī 

jāinformē par visiem izmaksājamo pabalstu 

(31) Posmā, kad tiek izmaksāti pensiju 

pabalsti, PEPP saņēmējiem būtu jāturpina 

saņemt informācija par saviem pensiju 

pabalstiem un attiecīgajām izmaksas 

iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP 

saņēmēji izmaksāšanas posmā sedz būtisku 

ieguldījumu risku. PEPP saņēmēji būtu arī 

jāinformē par visiem izmaksājamo pabalstu 
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līmeņa samazinājumiem pirms jebkādu 

šādu samazinājumu piemērošanas pēc tam, 

kad lēmums par samazinājumu ir pieņemts. 

Paraugprakse paredz ieteikumu PEPP 

sniedzējiem apspriesties ar PEPP 

saņēmējiem pirms jebkādu šādu lēmumu 

pieņemšanas. 

līmeņa samazinājumiem pirms jebkādu 

šādu samazinājumu piemērošanas pēc tam, 

kad lēmums par samazinājumu ir pieņemts. 

PEPP sniedzējiem ir ieteicams apspriesties 

ar PEPP saņēmējiem pirms jebkādu šādu 

lēmumu pieņemšanas. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai pienācīgi aizsargātu PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, 

PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja 

izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi 

atbilst to saistību veidam un termiņam. 

Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā 

arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu 

noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem 

nodrošina pietiekamu elastīgumu, 

pieņemot lēmumu par visdrošāko un 

efektīvāko ieguldījumu politiku, un 

vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi. 

Piesardzības principa ievērošana tālab 

prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu 

konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai. 

(32) Lai pienācīgi aizsargātu PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, 

PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja 

izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi 

atbilst to saistību, tostarp ilgtermiņa 

saistību, veidam un termiņam. Tādēļ ir 

vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja 

attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas 

PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu 

elastīgumu, pieņemot lēmumu par 

visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu 

politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties 

piesardzīgi, ļaujot pielāgoties PEPP 

noguldītāja ilgtermiņa saistībām. 

Piesardzības principa ievērošana tālab 

prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu 

konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Nosakot, ka kapitālieguldījumu 

pamatā ir piesardzības princips, un dodot 

PEPP sniedzējiem iespēju darboties 

pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu 

novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla 

uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot 

(33) Nosakot, ka kapitālieguldījumu 

pamatā ir piesardzības princips, un dodot 

PEPP sniedzējiem iespēju darboties 

pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu 

novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla 

uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot 

ekonomikas un sociālo attīstību. 
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ekonomikas un sociālo attīstību. Piesardzības principa īstenošanā ņem 

vērā arī nozīmi, kāda ieguldījumu procesā 

ir vides, sociālajiem un pārvaldības 

faktoriem. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Vides, sociālie un vadības faktori, 

kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas 

principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju 

Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu 

politikai un PEPP sniedzēju riska 

pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus 

būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, 

pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt 

vērā to, ka tie ir daļa no to riska 

pārvaldības sistēmas. 

(36) Vides, sociālie un vadības faktori, 

kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas 

principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju 

Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu 

politikai un PEPP sniedzēju riska 

pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus 

būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, 

pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt 

vērā to, ka tie ir daļa no to riska 

pārvaldības sistēmas. Minētais riska 

novērtējums būtu arī jādara pieejams 

EAAPI un kompetentajām iestādēm, kā 

arī PEPP noguldītājiem. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

38.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (38a) Ja pakalpojuma sniedzējs pats 

nevar piedāvāt ieguldījumu iespēju, jo 

viņš šādu iespēju nevar nodrošināt vai 

nevar to piedāvāt tikai vienā dalībvalstī, 

viņam būtu jāspēj šo iespēju piedāvāt, 

izmantojot produktu partnerību. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

39. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Ieguldījumu standartiespējai būtu 

jāļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto 

kapitālu. PEPP sniedzēji varētu ietvert arī 

inflācijas indeksācijas mehānismu, lai 

vismaz daļēji segtu inflāciju. 

(39) Ieguldījumu standartiespējai būtu 

jāļauj PEPP noguldītājam atgūt faktisko 

ieguldīto kapitālu pirms uzkrāto maksu un 

izmaksu atskaitīšanas un pēc inflācijas 

ņemšanas vērā. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

39.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (39a) Gadījumos, kad pastāv pamatoti 

iemesli, piemēram, pierādīta nolaidība, 

tiesību aktu pārkāpumi vai izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas, vai gadījumos, kad 

PEPP atļauja atsaukta, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt iespējai 

jebkurā laikā un bez maksas mainīt 

sniedzēju, neturpinot līguma izpildi. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

42. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Izmaksu un maksu pārredzamībai ir 

būtiska nozīme, lai vairotu PEPP 

noguldītāju uzticēšanos un ļautu tiem 

izdarīt informētu izvēli. Tādēļ 

nepārredzamu cenu noteikšanas metožu 

izmantošana būtu jāaizliedz. 

(42) Izmaksu un maksu pārredzamībai 

un taisnīgumam ir būtiska nozīme, lai 

vairotu PEPP noguldītāju uzticēšanos un 

ļautu tiem izdarīt informētu izvēli. Tādēļ 

nepārredzamu cenu noteikšanas metožu 

izmantošana būtu jāaizliedz. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

44. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(44) Komisijai būtu jāpieņem EUI 

apvienotajā komitejā izstrādātais 

īstenošanas tehnisko standartu projekts 

attiecībā uz tādu PEPP 

pamatinformācijas dokumenta konkrētu 

elementu izklāstu un saturu, kas nav 

iekļauti [PRIIP pamatinformācijas 

dokumenta regulatīvajos tehniskajos 

standartos] saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 1093/201035 10.–14. pantu, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1094/201036 un Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1095/201037. Komisijai būtu 

jāpapildina EUI tehniskais darbs, veicot 

pārbaudi par to, kā patērētājiem tiek 

izsniegts pamatinformācijas dokuments, 

kā to ierosinājušas EUI. 

svītrots 

__________________  

35Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 

24. novembris), ar ko izveido Eiropas 

Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku 

iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK 

un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK 

(OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.). 

 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 

24. novembris), ar ko izveido Eiropas 

Uzraudzības iestādi (Eiropas 

Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 

groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ 

Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 

331, 15.12.2010., 48. lpp.). 

 

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 

24. novembris), ar ko izveido Eiropas 

Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 

un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 

716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 

2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. 

lpp.). 
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Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

46.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (46a) Profesionālajām struktūrām 

vajadzētu būt tiesībām celt pārstāvības 

prasības, kuru mērķis ir aizsargāt PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju kolektīvās 

intereses saskaņā ar ES tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 

mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un 

dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, 

ātru un drošu procedūru. 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 

mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un 

izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru un 

drošu procedūru. Standartiespējas 

gadījumā tam vajadzētu būt iespējamam 

tikai uzkrāšanas posmā, jo patērētāju 

aizsardzības nolūkā ir jāpanāk droša 

pabalsta izmaksa, un šāda maiņa var radīt 

negatīvas finansiālas sekas. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

48. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(48) PEPP noguldītājam vajadzētu būt 

vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi 

saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu 

būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un 

vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP 

sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, 

būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu 

(48) PEPP noguldītājam vajadzētu būt 

vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi 

saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu 

būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un 

vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā un pēc 

viņa pieprasījuma. PEPP sniedzējiem, 

ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj 
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līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, 

piemēram, tehnisku risinājumu. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

49. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(49) Pirms atļaujas došanas veikt maiņu 

PEPP noguldītājs būtu jāinformē par 

visiem procedūras posmiem, kas 

nepieciešami, lai pabeigtu maiņu. 

(49) Pirms dod atļauju veikt maiņu, 

PEPP noguldītājs būtu jāinformē par 

visiem procedūras posmiem un izmaksām, 

kas nepieciešamas, lai pabeigtu maiņu, tā 

nodrošinot PEPP noguldītājam iespēju 

pieņemt pamatotu lēmumu par maiņas 

pakalpojumu. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

51.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (51a) Maiņas gadījumā PEPP 

noguldītāji būtu jāinformē par 

iespējamiem nodokļu atvieglojumu 

zaudējumiem un citām finansiālajām 

sekām, kas rodas, ja veic maiņu un nodod 

aktīvus PEPP sniedzējam, uz kuru 

attiecas atšķirīgi nodokļu atvieglojumu 

režīmi; lai mazinātu finanšu zaudējumus, 

kompetentajām iestādēm, veicinot maiņu 

un aktīvu pārvešanu PEPP atsaukšanas 

gadījumā, vajadzētu informēt PEPP 

noguldītājus par tādu alternatīvu PEPP 

sniedzēju un alternatīvu PEPP produktu 

pieejamību, kas piedāvā līdzīgus vai 

salīdzināmus nodokļu atvieglojumus. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

53. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(53) PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, 

piesakoties konkrētam PEPP, brīvi lemt par 

viņu pensijas izmaksu (gadskārtējs 

pabalsts, vienreizējs maksājums vai cits 

veids) dekumulācijas posmā, pastāvot 

iespējai pārskatīt savu izvēli reizi piecos 

gados, lai, tuvojoties pensijas vecumam, 

viņi varētu labāk pielāgot savu pensijas 

izmaksu izvēli savām vajadzībām. 

(53) PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, 

piesakoties konkrētam PEPP, brīvi lemt par 

viņu pensijas izmaksu (periodiski pensijas 

maksājumi, vienreizējs maksājums vai cits 

veids) izmaksu posmā, pastāvot iespējai 

pārskatīt savu izvēli reizi piecos gados, lai, 

tuvojoties pensijas vecumam, viņi varētu 

labāk pielāgot savu pensijas izmaksu izvēli 

savām vajadzībām. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

54. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(54) PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj 

piedāvāt PEPP noguldītājiem plašs 

dekumulācijas iespēju klāsts. Šāda pieeja 

ļautu sasniegt mērķi – uzlabot PEPP 

apguvi, nodrošinot PEPP noguldītājiem 

lielāku elastību un izvēli. Tas ļautu 

pakalpojumu sniedzējiem savus PEPP 

izstrādāt visrentablākajā veidā. Tas saskan 

ar citām ES politikas jomām un ir politiski 

īstenojami, jo nodrošina pietiekami lielu 

elastību dalībvalstīm pieņemt lēmumu par 

dekumulācijas iespējām, ko tās vēlas 

iedrošināt. 

(54) PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj 

izmaksu posmā piedāvāt PEPP 

noguldītājiem pietiekami plašu izmaksu 

iespēju klāstu. Šāda pieeja ļautu sasniegt 

mērķi – uzlabot PEPP apguvi, nodrošinot 

PEPP noguldītājiem lielāku elastību un 

izvēli. Tas ļautu pakalpojumu sniedzējiem 

savus PEPP izstrādāt visrentablākajā veidā. 

Tas saskan ar citām ES politikas jomām un 

ir politiski īstenojami, jo nodrošina 

pietiekami lielu elastību dalībvalstīm 

pieņemt lēmumu par izmaksu iespējām, ko 

tās vēlas iedrošināt. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

54.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (54a) Saskaņā ar standartiespēju fiksēta 

summa 70 % apmērā no izmaksājamās 

summas būtu obligāti jāizmaksā kā 

gadskārtējs pabalsts. 
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Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

66. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(66) Jebkurai personas datu apstrādei, 

kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, 

piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai 

šo datu nodošanai, ko veic kompetentās 

iestādes, būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 

2016/67939, un jebkurai informācijas 

apmaiņai vai nodošanai, ko veic EUI, būtu 

jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200140. 

(66) Jebkurai personas datu apstrādei, 

kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, 

piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai 

šo datu nodošanai, ko veic kompetentās 

iestādes, personas datu glabāšanai EAAPI 

uzturētajā centrālajā reģistrā un PEPP 

sniedzēju vai PEPP izplatītāju veiktajai 

personas datu apstrādei būtu jānotiek 

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai (ES) 2016/67939, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 

2016/68039a un Regulai par privātās dzīves 

neaizskaramību un personas datu 

aizsardzību elektronisko sakaru jomā un 

ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK 

(Privātuma un elektronisko sakaru 

regula). Jebkurai informācijas apmaiņai 

vai nodošanai, ko veic EUI, būtu jānotiek 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 45/200140. 

_________________ _________________ 

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 

L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). 

39  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 

L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).  

 39a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai 

novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 

nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 

tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 

šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ 

Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 

(OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.). 

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 40 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 



 

AD\1158463LV.docx 29/92 PE618.145v03-00 

 LV 

(EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. 

decembris) par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi 

Kopienas iestādēs un struktūrās un par 

šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 

1. lpp.). 

(EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. 

decembris) par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi 

Kopienas iestādēs un struktūrās un par 

šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 

1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

66.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (66a) Ņemot vērā to, ka personas 

finanšu dati ir sensitīvi dati, stingrai datu 

aizsardzībai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir 

ieteicams šīs regulas īstenošanā un 

uzraudzībā cieši iesaistīt datu aizsardzības 

iestādes. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

70.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (70a) Ņemot vērā šīs regulas iespējamās 

ilgtermiņa sekas, ir svarīgi rūpīgi 

uzraudzīt norises sākotnējā piemērošanas 

posmā. Veicot novērtējumu, Komisijai 

būtu arī jāņem vērā viedoklis, ko sniegusi 

EAAPI, ieinteresēto personu un ekspertu 

komisija, kura būtu jāizveido, lai pastāvīgi 

uzraudzītu visus attiecīgos PEPP aspektus 

un ziņotu Eiropas Parlamentam, Padomei 

un Komisijai par visiem novērojumiem. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 

par atļauju piešķiršanu tādiem privāto 

pensiju produktiem un to izveidošanu, 

izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti 

Savienībā ar apzīmējumu “Viseiropas 

privāto pensiju produkts” jeb “PEPP”. 

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi 

par atļauju piešķiršanu un atsaukšanu 

tādiem privāto pensiju produktiem un to 

izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas 

tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu 

“Viseiropas privāto pensiju produkts” jeb 

“PEPP”. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) kas paredz kapitāla akumulēšanu 

līdz pensijai, paredzot tikai ierobežotas 

iespējas to priekšlaicīgi izņemt pirms 

aiziešanas pensijā; 

(c) kas paredz kapitāla uzkrāšanu līdz 

pensijai; 

Pamatojums 

Tā kā PEPP ir vecuma pensijas produkts, neatkarīgi no izvēlētās ieguldījumu iespējas 

kapitāla uzkrāšanai vajadzētu būt obligātai līdz pensionēšanās vecumam. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) kas sniedz ienākumus pensijā; (d) kas, iestājoties pensijas vecumam, 

nodrošina vecuma pensijas pabalstu; 

Pamatojums 

Saskaņots ar 9. punktu. 

 

Grozījums Nr.  58 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “Viseiropas privāto pensiju 

produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa 

noguldījuma privāto pensiju produkts, ko 

saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz 

regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi 

Savienības tiesībām piešķirta atļauja 

pārvaldīt kolektīvus vai individuālus 

ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko 

pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies 

individuāls PEPP noguldītājs un kam nav 

atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir 

ierobežota; 

(2) “Viseiropas privāto pensiju 

produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa 

noguldījuma privāto pensiju produkts, ko 

saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz 

5. pantā minētā finanšu sabiedrība, kurai 

atbilstīgi Savienības tiesībām piešķirta 

atļauja pārvaldīt kolektīvus vai 

individuālus ieguldījumus vai 

noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā 

brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP 

noguldītājs un kam nav atpirkšanas 

iespējamības vai kam tā ir ierobežota; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. “PEPP noguldītājs” ir: 3. “PEPP noguldītājs” ir fiziska 

persona, kas noslēdz līgumu ar PEPP 

sniedzēju vai izplatītāju par PEPP 

pensijas produktu; 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) privāts klients atbilstoši definīcijai 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/65/ES41 4. panta 

1. punkta 11) apakšpunktā; 

svītrots 

__________________  

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 15. maija Direktīva 

2014/65/ES par finanšu instrumentu 

tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 
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2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV 

L 173, 12.6.2014., 349. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) klients Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2002/92/EK nozīmē, 

ja minēto klientu nevarētu uzskatīt par 

profesionālu klientu, kā definēts 

Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 

10. apakšpunktā; 

svītrots 

__________________  

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2002/92/EK (2002. gada 

9. decembris) par apdrošināšanas 

starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) “akumulācijas posms” ir 

laikposms, kurā aktīvi (iemaksas) tiek 

uzkrāti PEPP kontā un kurš parasti ilgst 

līdz PEPP saņēmēja pensionēšanās 

vecumam; 

(10) “uzkrāšanas posms” ir laikposms, 

kurā aktīvi (iemaksas) tiek uzkrāti PEPP 

kontā un kurš parasti ilgst līdz PEPP 

uzkrāšanas posma sākumam; 

Pamatojums 

Sk. pamatojumu attiecībā uz grozījumiem 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 12. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) “gadskārtējs pabalsts” ir summa, 

kas noteiktos laika intervālos apmaiņā pret 

ieguldījumiem ir maksājama konkrētu 

laikposmu, piemēram, PEPP saņēmēja 

dzīves laikā vai konkrētu gadu skaitu; 

(12) “gadskārtējs pabalsts” ir summa, 

kas apmaiņā pret ieguldījumiem ir 

maksājama noteiktos laika intervālos 

PEPP saņēmēja dzīves laikā; 

Pamatojums 

Pensijas mērķis ir nodrošināt vecuma pensiju un aizsardzību pret nabadzību vecumdienās. 

Tādēļ pensijas pabalsts būtu jāizmaksā līdz dzīves beigām. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) “vienreizējs maksājums” ir 

uzkrātā kapitāla izmaksa uzkrāšanas 

posma beigās; 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 20. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) “nodalījums” ir iedaļa, kas tiek 

atvērta katrā individuālā PEPP kontā un 

kas atbilst juridiskajām prasībām un 

nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas 

saistībā ar ieguldījumiem PEPP noteikti 

PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts 

līmenī. Tādējādi privātpersona var būt 

PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā 

nodalījumā atkarībā no attiecīgajām 

juridiskajām prasībām, kas noteiktas 

akumulācijas un dekumulācijas posmos; 

(20) “nodalījums” ir valsts iedaļa, kas 

tiek atvērta katrā individuālā PEPP kontā 

un kas atbilst juridiskajām prasībām un 

nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas 

saistībā ar ieguldījumiem PEPP noteikti 

PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts 

līmenī. Tādējādi privātpersona var būt 

PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā 

nodalījumā atkarībā no attiecīgajām 

juridiskajām prasībām, kas noteiktas 

uzkrāšanas un izmaksu posmos; 
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Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir precizējums. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) “kapitāls” ir kopējās kapitāla 

iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais 

kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz 

summām, kuras var ieguldīt pēc visu to 

maksājumu, atlīdzību un izdevumu 

atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz 

ieguldītājiem; 

(21) “kapitāls” ir kopējās kapitāla 

iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais 

kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz 

summām, kuras var ieguldīt pirms visu to 

maksājumu, atlīdzību un izdevumu 

atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz 

ieguldītājiem; 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir saglabāt kapitālu. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) “kapitāla aizsardzība” ir garantija 

attiecībā uz ieguldīto uzkrāto kapitālu 

pirms maksu, atlīdzību un izdevumu 

atskaitīšanas un pēc inflācijas ņemšanas 

vērā; 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 24. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) “ieguldījumu standartiespēja” ir 

ieguldījumu stratēģija, kuru piemēro, ja 

(24) “standartiespēja” ir pensiju 

produkts, kas ir jāpiedāvā ikvienam 
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PEPP noguldītājs nav sniedzis 

norādījumus par to, kā ieguldīt līdzekļus, 

kas uzkrājas viņa PEPP kontā; 

pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar 

37. pantā izklāstīto ieguldījumu stratēģiju; 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25a) “biometriskie riski” ir riski, kas 

saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti vai 

nāvi; 

Pamatojums 

Tā kā PEPP var ietvert arī biometriskus riskus, tiem būtu vajadzīga vienota definīcija. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) “nodalījumu partnerība” ir 

vairāku PEPP sniedzēju sadarbība nolūkā 

piedāvāt nodalījumus visās dalībvalstīs; 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28b) “produktu partnerība” ir PEPP 

sniedzēju sadarbība, kas vajadzīga 

gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs 

nevar piedāvāt ieguldījumu iespēju vai 

nevar to piedāvāt konkrētā dalībvalstī; 
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Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) alternatīvo ieguldījumu fondu 

(“AIF”) pārvaldnieki, kuriem piešķirta 

atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2011/61/ES47. 

svītrots 

__________________  

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, 

Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) 

Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) 

Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 

1. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) informāciju par pieteikuma 

iesniedzēja identitāti un tā pašreizējo un 

iepriekšējo finanšu pieredzi un vēsturi; 

(b) informāciju par pieteikuma 

iesniedzēja identitāti, tostarp pilnu 

nosaukumu, atrašanās vietu, ieraksta 

numuru valsts komercreģistrā, akciju 

kapitālu un pašreizējo un iepriekšējo 

finanšu pieredzi un vēsturi; 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) to personu identitāti, kas faktiski 

nodarbojas ar PEPP izveidi un/vai izplata 

to; 

svītrots 
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Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) informāciju par ieguldījumu 

stratēģijām, riska profilu un citām PEPP 

īpašībām; 

(e) informāciju par ieguldījumu 

stratēģijām, riska profilu un citām PEPP 

īpašībām, tostarp vides, sociālo un 

pārvaldības faktoru nozīmi ieguldījumu 

procesā, kā arī ieguldījumu lēmumu 

ilgtermiņa ietekmi un papildu ietekmi; 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. EAAPI var lūgt skaidrojumus un 

papildu informāciju par dokumentiem un 

informāciju, kas sniegta saskaņā ar 

1. punktu. 

3. EAAPI var no 1. punktā 

noteiktajām finanšu sabiedrībām lūgt 

skaidrojumus un papildu informāciju par 

dokumentiem un informāciju, kas sniegta 

saskaņā ar 1. punktu. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. EAAPI var lūgt finanšu sabiedrības, 

kura iesniegusi pieteikumu atļaujas 

saņemšanai, kompetentajai iestādei sniegt 

skaidrojumu un informāciju par 2. punktā 

minētajiem dokumentiem. Kompetentā 

iestāde atbild uz pieprasījumu 10 darba 

dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi 

EAAPI iesniegto pieprasījumu. 

4. EAAPI informē valsts kompetento 

iestādi par pieteikumu PEPP atļaujas 

saņemšanai. EAAPI var lūgt finanšu 

sabiedrības, kura iesniegusi pieteikumu 

atļaujas saņemšanai, kompetentajai iestādei 

sniegt skaidrojumu un informāciju par 

2. punktā minētajiem dokumentiem. 

Kompetentā iestāde atbild uz pieprasījumu 

10 darba dienu laikā no dienas, kad tā 

saņēmusi EAAPI iesniegto pieprasījumu. 
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Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Par jebkurām turpmākām izmaiņām 

dokumentos un informācijā, kas minēta 

1. un 2. punktā, nekavējoties paziņo 

EAAPI. 

5. Par jebkurām turpmākām izmaiņām 

dokumentos un informācijā, kas minēta 

1. un 2. punktā, finanšu sabiedrība 

nekavējoties paziņo EAAPI. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) piedāvātā PEPP pamatā ir 

ieguldījumu stratēģija, kurā noteikts, 

kādā mērā attiecīgā pakalpojumu 

sniedzēja riska pārvaldības sistēmā ir 

iekļauti vides, sociālie un pārvaldības 

faktori; 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms lēmuma pieņemšanas par 

pieteikumu EAAPI apspriežas ar 

pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi. 

2. Pirms lēmuma pieņemšanas par 

pieteikumu EAAPI apspriežas ar 

pieteikuma iesniedzēja kompetento valsts 

iestādi. Kompetentā valsts iestāde var celt 

iebildumus pret pieteikuma iesniedzēju; 

šādā gadījumā kompetentā iestāde norāda 

iebildumu iemeslus, kurus EAFPI ņem 

vērā. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Ja EAAPI atsauc PEPP atļauju, 

EAAPI nekavējoties par to informē 

kompetento valsts iestādi; turklāt EAAPI 

kopā ar dalībvalstu kompetentajām valsts 

iestādēm koordinē un veicina 

pakalpojumu sniedzēja maiņu un aktīvu 

nodošanu saskaņā ar šīs regulas 

VII nodaļu, un valstu kompetentās 

iestādes nekavējoties informē PEPP 

noguldītājus par šāda atteikuma sekām; 

ja PEPP atļauja tiek atsaukta, PEPP 

noguldītājiem ir tiesības bez maksas 

mainīt PEPP sniedzēju neatkarīgi no 

48. pantā noteiktā maiņas biežuma. 

 Ja PEPP noguldītājs neizmanto 

4.a punktā minēto maiņas pakalpojumu, 

PEPP noguldītājam ir tiesības bez maksas 

izbeigt PEPP līguma darbību, iesniedzot 

nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstīts 

viņa lēmums izbeigt līguma darbību 

sakarā ar EAAPI veikto PEPP atļaujas 

atsaukšanu. PEPP sniedzējs PEPP 

noguldītājam nekavējoties atlīdzina visas 

saņemtās summas un visus papildu 

uzkrātos aktīvus. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. EAAPI reizi ceturksnī informē 

5. panta 1. punktā uzskaitīto finanšu 

sabiedrību kompetentās iestādes par 

lēmumiem piešķirt, atteikt vai atsaukt 

atļaujas saskaņā ar šo regulu. 

5. EAAPI nekavējoties informē 

5. panta 1. punktā uzskaitīto finanšu 

sabiedrību kompetentās iestādes par 

lēmumiem piešķirt, atteikt vai atsaukt 

atļaujas saskaņā ar šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Esošos privāto pensiju produktus 

var pārveidot par “PEPP”, ja to atļauj 

EAAPI. 

2. Esošos privāto pensiju produktus 

var pārveidot par “PEPP”, ja to atļauj 

EAAPI. Šādā gadījumā ir jāsaņem klienta 

piekrišana pārveidei. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finanšu sabiedrības, kas minētas 

5. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus 

tās nav izveidojušas, ja no piederības 

dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir 

saņemta atļauja to izplatīšanai. 

1. Finanšu sabiedrības, kas minētas 

5. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus 

tās nav izveidojušas, ar nosacījumu, ka 

šāda darbība ir atļauta saskaņā ar 

piemērojamiem nozares noteikumiem. 

Kompetentās iestādes informē EAAPI par 

visām piešķirtajām atļaujām un 

atteikumiem piešķirt atļauju. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, 

kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis 

atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP 

sniedzēju un PEPP kompetento iestādi. 

Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā 

formātā. 

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, 

kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis 

atļauju saskaņā ar šo regulu, informāciju 

par katra PEPP pieejamajiem valstu 

nodalījumiem un nodalījumu 

partnerībām, attiecīgā PEPP sniedzēju un 

izplatītāju un PEPP sniedzēja vai 

izplatītāja kompetento iestādi. Reģistrs ir 

publiski pieejams elektroniskā formātā. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pārnesamības pakalpojums ļauj 

PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt 

iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši 

līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie 

maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu 

dalībvalsti. 

1. Pārnesamības pakalpojums ļauj 

PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt 

iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši 

līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie 

maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu 

dalībvalsti, un viņiem ir tiesības 

vienlaikus saglabāt vairāk nekā vienu 

nodalījumu, vai nu atverot jaunu papildu 

nodalījumu un saglabājot esošo 

nodalījumu, vai arī atverot jaunu 

nodalījumu un vienlaikus slēdzot esošo 

nodalījumu. 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pārnesamības pakalpojuma 

izmantošanas gadījumā PEPP 

noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas 

priekšrocības un stimulus, ko piešķīris 

PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar 

ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP. 

2. Pārnesamības pakalpojuma 

izmantošanas gadījumā PEPP 

noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas 

priekšrocības un stimulus, ko piešķīris 

PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar 

ilgstošiem ieguldījumiem tā PEPP. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pārnesamību citos nodalījumos nodrošina 

vai nu PEPP sniedzējs, vai arī saskaņā ar 

nodalījumu partnerību. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, 

kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP pēc 

pieprasījuma, kas adresēts PEPP 

sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus 

visām dalībvalstīm. 

3. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 

dienas, kad šo regulu sāk piemērot, katrs 

PEPP pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP 

sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus 

visām dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šā panta 3. punktā minētajā 

pārejas periodā PEPP noguldītāji var bez 

maksas mainīt PEPP sniedzēju, ja viņi 

pārceļas uz dalībvalsti, kurā attiecīgajam 

PEPP vēl nav nodalījuma. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

14.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14.a pants 

 Nodalījumu partnerības starp PEPP 

sniedzējiem, kuriem ir piešķirta atļauja, 

nolūkā nodrošināt valstu nodalījumus 

 1. PEPP sniedzēji, kas uzskaitīti 

5. pantā, var izveidot nodalījumu 

partnerības nolūkā nodrošināt valstu 

nodalījumus, lai izpildītu 13. pantā 

paredzētās saistības. 

 2. EAAPI tiek informēta par 

nodalījumu partnerību līgumiem, kas 

noslēgti starp PEPP sniedzējiem. 
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Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot termiņu, kas noteikts 

13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, 

kad saņemta informācija par PEPP 

noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz 

mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP 

sniedzējs informē PEPP noguldītāju par 

iespēju atvērt jaunu nodalījumu PEPP 

noguldītāja individuālajā kontā un par 

termiņu, kādā šādu nodalījumu varētu 

atvērt. 

1. Neskarot termiņu, kas noteikts 

13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, 

kad saņemta informācija par PEPP 

noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz 

mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP 

sniedzējs informē PEPP noguldītāju par 

iespēju bez maksas atvērt jaunu papildu 

nodalījumu PEPP noguldītāja PEPP kontā, 

vienlaikus saglabājot esošo nodalījumu, 
un par termiņu, kādā šādu nodalījumu 

PEPP noguldītājam varētu atvērt. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) datumu, no kura ieguldījumi būtu 

jānovirza uz nesen atvērto nodalījumu; 

(b) tiesību pārvešanas gadījumā 

datumu, no kura visi veiktie noguldījumi 

būtu jānovirza uz nesen atvērto 

nodalījumu; 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 

pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 

2. punktu PEPP sniedzējs nodrošina PEPP 

noguldītājam pilnīgu bezmaksas 

informāciju un konsultācijas saskaņā ar 

IV nodaļas II un III iedaļu attiecībā uz 

nosacījumiem, kas piemērojami jaunajam 

nodalījumam. 

3. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 

pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 

2. punktu PEPP sniedzējs nodrošina PEPP 

noguldītājam pilnīgu bezmaksas 

informāciju un bezmaksas konsultācijas 

saskaņā ar IV nodaļas II un III iedaļu 

attiecībā uz nosacījumiem, kas 

piemērojami jaunajam nodalījumam. 
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Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Tūlīt pēc tam, kad saņemts 

pieprasījums par noguldījumu pārvešanu, 

PEPP sniedzējs informē PEPP 

noguldītāju par visām šīs aktīvu 

pārvešanas sekām un par piemērojamiem 

pārvešanas nodokļiem, maksām un 

atlīdzībām, kā arī par esošā nodalījuma 

saglabāšanas izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

17. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informācijas par pārnesamību sniegšana 

valstu iestādēm 

Informācijas par pārnesamību sniegšana 

valstu kompetentajām iestādēm 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzējs attiecīgajai valsts 

iestādei, kas īsteno prudenciālo 

uzraudzību pār to, dara zināmas visas 

līgumiskās vienošanās par pārnesamības 

pakalpojuma sniegšanu. 

1. PEPP sniedzējs EAAPI dara 

zināmas visas līgumiskās vienošanās par 

pārnesamības pakalpojuma sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Informāciju, kas paredzēta 

1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā 

datu bāzē, kas glabājas valsts uzraudzības 

iestādē, viena mēneša laikā pēc jauna 

nodalījuma atvēršanas, norādot vismaz: 

2. Informāciju, kas paredzēta 

1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā 

publiskā reģistrā, ko pārvalda EAAPI, 

viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma 

atvēršanas. Centrālais publiskais reģistrs 

ir pieejams valstu kompetentajām 

iestādēm, kuras jebkādu izmaiņu 

gadījumā automātiski saņem informāciju 

par vietējiem nodalījumiem, kā arī 

informāciju par visiem pašreizējiem vai 

jaunajiem nodalījumu partnerību 

līgumiem starp PEPP sniedzējiem. Šajā 

centrālajā publiskajā reģistrā ietver 
vismaz: 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP 

sniedzēji un izplatītāji ievēro šādus 

noteikumus: 

Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP 

sniedzēji un izplatītāji ievēro šādus šajā 

nodaļā paredzētus noteikumus: 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un 

informāciju PEPP klientiem sniedz 

elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP 

klients šādu informāciju var uzglabāt tādā 

veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai 

atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir 

piemērots informācijas nolūkos, un ka 

uzglabāto informāciju ar instrumentu var 

nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji 

un izplatītāji minētos dokumentus un 

informāciju pēc pieprasījuma un bez 

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un 

informāciju vienkārši pieejamā veidā 

publicē PEPP sniedzēja tīmekļa vietnē un 

bez maksas sniedz PEPP klientiem viņu 

izvēlētā formātā, vai nu elektroniskā veidā 

ar noteikumu, ka PEPP klients šādu 

informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā 

būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu 

laikposmu, kas ir piemērots informācijas 

nolūkos, un ka uzglabāto informāciju ar 

instrumentu var nemainīgā veidā pavairot, 
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maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu 

informācijas nesēju. 

vai arī rakstiskā formātā. 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Produkta apstiprināšanas procedūrā 

precizē identificētu mērķtirgu katram 

PEPP, nodrošina, ka visi būtiskie riski 

šādam identificētam mērķtirgum ir 

novērtēti un ka iecerētā izplatīšanas 

stratēģija atbilst identificētajam 

mērķtirgum, un veic atbilstošus 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka PEPP tiek 

izplatīts identificētajā mērķtirgū. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP sniedzējs saprot un regulāri 

pārskata sevis piedāvātos PEPP, ņemot 

vērā visus notikumus, kuri varētu būtiski 

ietekmēt potenciālo risku identificētajam 

mērķtirgum, lai novērtētu vismaz to, vai 

PEPP joprojām atbilst identificētā 

mērķtirgus vajadzībām un vai iecerētā 

izplatīšanas stratēģija joprojām ir 

atbilstīga. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 5. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem 

pieejamu visu atbilstīgo informāciju par 

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem 

pieejamu visu atbilstīgo informāciju par 
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PEPP un produkta apstiprināšanas 

procedūru, tostarp identificēto PEPP 

mērķtirgu. 

PEPP un produkta apstiprināšanas 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – 6. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP izplatītājiem ir atbilstīgi mehānismi, 

lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju 

un saprastu katra PEPP iezīmes un 

identificēto mērķtirgu. 

PEPP izplatītājiem ir atbilstīgi mehānismi, 

lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju. 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

4. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PIRMSLĪGUMA INFORMĀCIJA REKLĀMA UN PIRMSLĪGUMA 

INFORMĀCIJA 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

23. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP pamatinformācijas dokuments Vispārīgi noteikumi par PEPP 

pamatinformācijas dokumentu 

Pamatojums 

Norāde 23. panta 2. punktā uz Regulas (ES) Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktu un 8. līdz 

18. pantu rada juridisku nenoteiktību. Noteikumus par reklāmu un pirmslīguma informāciju 

vēlams iekļaut tieši regulā. 
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Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PEPP sniedzēji un PEPP 

izplatītāji ievēro Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktu un 6. 

līdz 18. pantu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Jebkura dalībvalsts var pieprasīt, 

lai PEPP sniedzējs vai persona, kas sniedz 

PEPP, kompetentajai iestādei sniedz 

iepriekšēju paziņojumu par 

pamatinformācijas dokumentu attiecībā 

uz šajā dalībvalstī tirgotiem PEPP. 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Pamatinformācijas dokuments ir 

uzskatāms par pirmslīguma informāciju. 

Tas ir precīzs, patiess, skaidrs un nav 

maldinošs. Tajā sniegta 

pamatinformācija, un tas atbilst visiem 

saistošajiem līgumiskajiem dokumentiem, 

attiecīgajām piedāvājuma dokumentu 

daļām un PEPP noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Šo informāciju pietiekami laicīgi 

pirms PEPP līguma noslēgšanas bez 

maksas sniedz PEPP noguldītājiem. 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.d Pamatinformācijas dokuments ir 

atsevišķs dokuments, kas ir skaidri 

nošķirams no reklāmas materiāliem. Tajā 

neiekļauj atsauces uz reklāmas 

materiāliem. Tajā var iekļaut atsauci uz 

citiem dokumentiem, tostarp attiecīgā 

gadījumā uz prospektu, bet tikai tad, ja 

atsauce attiecas uz informāciju, kas 

saskaņā ar šo regulu ir jāiekļauj PEPP 

pamatinformācijas dokumentā. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.e Vienā pamatinformācijas 

dokumentā ietver vienu ieguldījumu 

iespēju. 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.f punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.f PEPP pamatinformācijas 

dokumentu sagatavo kā īsu konspektīvu 

dokumentu, kuru veido ne vairāk kā trīs 
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drukātas A4 lappuses un kurā ir veicināta 

salīdzināmība, un, ja to izplata, izmantojot 

pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav 

papīrs, to var veidot vairākas daļas, lai 

ņemtu vērā PEPP pamatinformācijas 

dokumenta praktisko izmantošanu. 

Pamatinformācijas dokuments atbilst 

šādiem nosacījumiem: 

 a) ir noformēts un maketēts tā, lai tas 

būtu viegli lasāms, izmantojot salasāma 

lieluma rakstzīmes; 

 b) galvenā uzmanība ir veltīta 

pamatinformācijai, kas vajadzīga PEPP 

ieguldītājiem; 

 c) ir formulēts skaidri un rakstīts 

tādā valodā un stilā, kas informāciju 

sniedz veidā, kurš atvieglo tās izpratni, jo 

īpaši skaidrā, precīzā un saprotamā 

valodā. 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.g punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.g Ja pamatinformācijas dokumentā 

izmanto krāsas, tās nemazina 

informācijas saprotamību gadījumā, ja 

pamatinformācijas dokumentu izdrukā 

vai pārkopē melnbaltā formātā. 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2.h punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.h Ja pamatinformācijas dokumentā 

izmanto PEPP izveidotāja vai grupas, 

kurai tas pieder, korporatīvo zīmolu vai 

logotipu, tas nedrīkst novērst lasītāja 

uzmanību no dokumentā iekļautās 
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informācijas vai aizklāt tekstu. 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta 

c) apakšpunktā noteiktajai informācijai 

iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” 

iekļauj šādu informāciju: 

svītrots 

(i) aprasts par pensijas pabalstiem un 

apmēru, kādā tos garantē; 

 

(ii) minimālais vai maksimālais 

laikposms piederībai pie PEPP plāna; 

 

(iii) pensijas vecums;  

(iv) vispārīga informācija par 

pārnesamības pakalpojumu, tostarp 

informācija par nodalījumiem; 

 

(v) vispārīga informācija par maiņas 

pakalpojumiem un atsauce uz konkrēto 

informāciju par maiņas pakalpojumiem, 

kas pieejami saskaņā ar 50. pantu; 

 

(vi) pieejamā informācija saistībā ar 

ieguldījumu politikas darbības rādītājiem 

vides, sociālo un pārvaldības faktoru ziņā; 

 

(vii) uz PEPP līgumu attiecināmie 

tiesību akti, ja pusēm nav tiesību aktu 

izvēles brīvības, vai, ja puses drīkst brīvi 

izvēlēties piemērojamos tiesību aktus — 

tiesību akti, ko PEPP sniedzējs piedāvā 

izvēlēties. 

 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Papildus PEPP pamatinformācijas 4. Papildus PEPP pamatinformācijas 
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dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP 

izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem atsauces uz visiem 

ziņojumiem par PEPP sniedzēja 

maksātspēju un finanšu stāvokli, ļaujot 

tiem viegli piekļūt šai informācijai. 

dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP 

izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem atsauces uz visiem 

ziņojumiem par PEPP sniedzēja 

maksātspēju un finanšu stāvokli, ļaujot 

tiem viegli bez maksas piekļūt šai 

informācijai. 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

sniedz arī informāciju par līdzšinējo 

ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, 

darbības rādītājiem, aptverot vismaz piecus 

gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā 

piecus gadus, aptverot visus plāna darbības 

gadus, kā arī ar informāciju par PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju izmaksu 

struktūru. 

5. Potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

bez maksas sniedz arī informāciju par 

līdzšinējo ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP 

plānu, darbības rādītājiem, aptverot vismaz 

desmit gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk 

nekā desmit gadus, aptverot visus plāna 

darbības gadus, kā arī ar informāciju par 

PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju 

izmaksu struktūru. 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

23.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.a pants 

 Reklāma 

 Tirgvedības paziņojumi vai reklāmas 

materiāli ir skaidri atpazīstami kā tādi. 

Reklāmas materiālos, kas satur konkrētu 

informāciju saistībā ar PEPP, neietver 

apgalvojumus, kas ir pretrunā 

pamatinformācijas dokumentā iekļautajai 

informācijai vai kas mazina 

pamatinformācijas dokumenta nozīmi. 

Reklāmas materiālos norāda, ka ir 

pieejams pamatinformācijas dokuments, 

un sniedz informāciju par to, kā un kur to 

iegūt, tostarp norādot PEPP sniedzēja 
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tīmekļa vietni. 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

23.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.b pants 

 Prasības attiecībā uz pamatinformācijas 

dokumenta valodu 

 1. Pamatinformācijas dokumentu 

sagatavo vienā vai vairākās tās dalībvalsts 

valodās, kurā PEPP tiek tirgots. 

 2. Ja PEPP tiek tirgots dalībvalstī, 

izmantojot reklāmas materiālus, kas 

sagatavoti vienā vai vairākās minētās 

dalībvalsts valodās, pamatinformācijas 

dokumentu sagatavo vismaz atbilstīgajās 

oficiālajās valodās. 

 3. PEPP pamatinformācijas 

dokumentu pēc pieprasījuma atbilstīgā 

formātā dara pieejamu PEPP 

noguldītājiem, kuriem ir redzes vai 

dzirdes traucējumi, kā arī PEPP 

noguldītājiem, kuriem ir vāja lasītprasme 

un rakstītprasme un kuri neprot lasīt un 

rakstīt. 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

23.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.c pants 

 Pamatinformācijas dokumenta forma un 

saturs 

 1. Pamatinformācijas dokumenta 

pirmās lapas augšā izvieto labi 

pamanāmu nosaukumu 

“Pamatinformācijas dokuments”. 
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Pamatinformācijas dokumentā iekļauto 

informāciju izklāsta tādā secībā, kā 

noteikts 2. un 3. punktā. 

 2. Tieši zem pamatinformācijas 

dokumenta nosaukuma sniedz 

skaidrojošu paziņojumu: “Šajā 

dokumentā sniegta pamatinformācija par 

šo pensijas produktu. Tas nav reklāmas 

materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts 

sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu 

izprast šā produkta veidu, riskus, 

izmaksas, iespējamos ieguvumus un 

zaudējumus un lai palīdzētu to salīdzināt 

ar citiem produktiem.” 

 3. Pamatinformācijas dokumentam ir 

divas daļas. Pirmajā vispārīgajā daļā 

izklāsta vispārīgu informāciju par PEPP. 

Otrajā speciālajā daļā izklāsta konkrētu, 

katrai dalībvalstij raksturīgu informāciju. 

 4. Pamatinformācijas dokumentā 

iekļauj šādu vispārīgu informāciju: 

 a)  dokumenta sākumā norāda PEPP 

nosaukumu un to, vai tā ir 

standartiespēja, PEPP izveidotāja 

identitāti un kontaktinformāciju, 

informāciju par PEPP izveidotāja 

kompetento iestādi un dokumenta 

datumu; 

 b)  ja tas nav standartprodukts, 

iekļauj šādi formulētu brīdinājumu: “Jūs 

gatavojaties iegādāties produktu, kas nav 

vienkāršs un var būt grūti izprotams.”; 

 c)  iedaļā “Kas ir šis produkts un kas 

notiks, kad došos pensijā?”  norāda PEPP 

veidu un galvenās iezīmes, tostarp: 

 i) ieguldījumu iespējas, tostarp 

standartiespēju; 

 ii) ja PEPP piedāvā apdrošināšanas 

pabalstu, sīki izklāstītu informāciju par 

šādu apdrošināšanas pabalstu, tostarp 

apstākļiem, kad to varētu piemērot; 

 iii) aprakstu par pensijas pabalstiem 

un apmēru, kādā tos garantē; 

 iv) informāciju par piemērojamiem 
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nodokļu atvieglojumiem vai citām 

priekšrocībām; 

 v) attiecīgā gadījumā to, vai attiecībā 

uz PEPP ir paredzēts nogaidīšanas vai 

anulēšanas termiņš; 

 vi) jebkādu minimālo vai maksimālo 

laikposmu piederībai pie PEPP plāna; 

 vii) likumā noteikto pensionēšanās 

vecumu dalībvalstī, kuras tiesību aktus 

piemēro; 

 viii) izmaksu iespēju aprakstu un 

tiesības mainīt izvēlēto izmaksu veidu līdz 

izmaksu posma sākumam;  

 ix) informāciju par pārnesamības 

pakalpojumu, tostarp informāciju par 

nodalījumiem;  

 x) informāciju par maiņas 

pakalpojumu un atsauci uz konkrēto 

informāciju par maiņas pakalpojumu, kas 

pieejama saskaņā ar 50. pantu; 

 xi) informāciju saistībā ar 

ieguldījumu politikas darbības rādītājiem, 

ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības 

faktorus; 

 xii) iedaļā “Kādi ir riski un ko es 

varētu iegūt?” ietver īsu riska un 

ienesīguma profila aprakstu, kas ietver 

šādus elementus: 

 - riska kopsavilkuma rādītāju, kas 

papildināts ar aprakstošu paskaidrojumu 

par šo rādītāju, tā galvenajiem 

ierobežojumiem un to risku skaidrojošu 

izklāstu, kuri ir būtiski svarīgi PEPP un 

kurus riska kopsavilkuma rādītājs 

pienācīgi neatspoguļo; 

 - iespējamos maksimālos ieguldītā 

kapitāla zaudējumus, tostarp šādu 

informāciju: 

  vai PEPP noguldītājs var zaudēt 

visu ieguldīto kapitālu, vai arī 

  PEPP noguldītājam ir risks iegūt 

papildu finanšu saistības vai pienākumus, 

tostarp iespējamās saistības papildus 
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kapitālam, kas ieguldīts PEPP, un 

  attiecīgā gadījumā — vai PEPP ir 

ietverta kapitāla aizsardzība pret tirgus 

risku un informāciju par tās segumu un 

ierobežojumiem, jo īpaši attiecībā uz 

laikposmu, kurā to piemēro; 

 - pienācīgas darbības rezultātu 

prognozes un pieņēmumus, kas izdarīti to 

sasniegšanai; 

 - attiecīgā gadījumā informāciju par 

nosacījumiem attiecībā uz atlīdzību PEPP 

noguldītājiem vai ietvertajām rezultātu 

maksimālajām robežvērtībām; 

 - paziņojumu par to, ka PEPP 

noguldītāja piederības dalībvalsts tiesību 

akti nodokļu jomā var ietekmēt faktiski 

izmaksājamo summu;  

 xiii) iedaļā “Kādas ir izmaksas?” — ar 

ieguldījumu PEPP saistītās izmaksas, 

aptverot gan tiešas, gan netiešas izmaksas, 

tostarp vienreizējas un regulāras 

izmaksas, ko norāda ar šo izmaksu 

summāro rādītāju, un — lai nodrošinātu 

salīdzināmību — izmaksu kopsummu, kas 

izteikta naudas un procentuālā izteiksmē, 

lai parādītu kopējo izmaksu kumulatīvo 

ietekmi uz ieguldījumu; 

 xiv) skaidru norādi, ka konsultanti, 

izplatītāji vai jebkuras citas personas, kas 

sniedz konsultācijas par PEPP vai pārdod 

tos, sniegs detalizētu informāciju par 

jebkādām izplatīšanas izmaksām, kas jau 

nav iekļautas iepriekš minētajās izmaksās, 

tā, lai PEPP noguldītājs varētu izprast šo 

izmaksu kopsummas kumulatīvo ietekmi 

uz ieguldījumu atdevi; 

 xv) informāciju par izmaksu veidiem 

un izmaksu posmu; 

 xvi) norādi, ka izmaksu veida maiņa 

var ietekmēt nodokļu atvieglojumus vai 

pabalstus; 

 xvii) iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” — 

informāciju par to, kā un kam PEPP 

noguldītājs var iesniegt sūdzību par 

produktu vai par to, kā rīkojies PEPP 
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sniedzējs vai persona, kas sniedz 

konsultācijas par produktu vai pārdod to; 

 xviii) iedaļā “Cita svarīga 

informācija” — īsu norādi par jebkuriem 

citiem papildu informatīviem 

dokumentiem, kas sniedzami PEPP 

noguldītājam pirms vai pēc līguma 

noslēgšanas, izņemot jebkādus reklāmas 

materiālus. 

 5.  PEPP izveidotājs regulāri pārskata 

pamatinformācijas dokumentā iekļauto 

informāciju un labo dokumentu, ja 

pārskatīšanā konstatē, ka jāveic izmaiņas. 

Pārskatīto dokumenta versiju nekavējoties 

dara pieejamu PEPP klientam. 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

23.d pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.d pants 

 Atbildības prasības pirms līguma 

noslēgšanas 

 1.  PEPP izveidotājam civiltiesiskā 

atbildība neiestājas tikai, pamatojoties uz 

PEPP pamatinformācijas dokumentu, 

tostarp jebkuru tā tulkojumu, ja vien tas 

nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilst 

attiecīgajām juridiski saistošu 

pirmslīguma un līguma dokumentu daļām 

vai 23. pantā izklāstītajām prasībām. 

 2.  PEPP noguldītājs var prasīt, lai 

PEPP izveidotājs atlīdzina zaudējumus 

saskaņā ar valsts tiesību aktu 

noteikumiem, ja zaudējumi radušies, 

uzticoties pamatinformācijas dokumentā 

sniegtajai informācijai apstākļos, kas 

minēti 1. punktā, veicot ieguldījumu 

PEPP, par kuru sagatavots attiecīgais 

pamatinformācijas dokuments. PEPP 

izveidotājam civiltiesiskā atbildība 

neiestājas, ja viņš pierāda, ka informācija 

nav bijusi maldīga, neprecīza vai 
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neatbilstīga un ka PEPP noguldītāja 

zaudējumi nav radušies no paļāvības uz 

pamatinformācijas dokumentā sniegto 

informāciju. 

 3.  Tādus elementus kā “zaudējumi” 

vai “zaudējumu atlīdzība”, kas minēti 

2. punktā, bet kuri nav definēti, interpretē 

un piemēro saskaņā ar piemērojamiem 

valsts tiesību aktiem, kā noteikts 

attiecīgajos starptautisko privāttiesību 

noteikumos. 

 4.  Šis pants neizslēdz turpmākas 

civiltiesiskās atbildības prasības saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem. 

 5.  Šajā pantā minētos pienākumus 

neierobežo un neatceļ ar līgumā 

iekļautām klauzulām. 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

23.e pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.e pants 

 Pamatinformācijas dokumenta 

nodrošināšana 

 1.  Persona, kas sniedz konsultācijas 

par PEPP vai to pārdod, bez maksas 

PEPP noguldītājiem sniedz 

pamatinformācijas dokumentu un to dara 

pietiekami savlaicīgi, pirms šiem PEPP 

noguldītajiem kļūst saistošs jebkāds 

līgums vai piedāvājums, kas saistīts ar 

attiecīgo PEPP. 

 Ja pamatinformācijas dokuments ir labots 

saskaņā ar 10. pantu, PEPP noguldītājam 

pēc pieprasījuma sniedz arī iepriekšējās 

versijas. 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 
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23.f pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.f pants 

 Ar izplatīšanu saistītas informācijas 

atklāšana PEPP noguldītājiem 

 1. Pietiekami savlaicīgi, pirms tiek 

noslēgts ar PEPP saistīts līgums, PEPP 

sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz PEPP 

noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem vismaz šādu informāciju: 

 a) vai tiem ir tieša vai netieša 

līdzdalība 10 % vai vairāk balsstiesību vai 

kapitāla apmērā attiecīgā PEPP sniedzēja 

sabiedrībā; 

 b) attiecībā uz līgumiem, kas tiek 

piedāvāti vai par kuriem sniegta 

konsultācija, vai: 

 i) PEPP sniedzējam vai PEPP 

sniedzēja mātesuzņēmumam ir tieša vai 

netieša līdzdalība 10 % vai vairāk 

balsstiesību vai kapitāla apmērā PEPP 

starpnieka vai izplatītāja sabiedrībā; 

 ii) tas sniedz konsultācijas, 

pamatojoties uz taisnīgu un individuālu 

analīzi; 

 iii) tam ir līgumsaistības veikt 

izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem 

PEPP sniedzējiem — tādā gadījumā 

norāda šo PEPP sniedzēju nosaukumus; 

vai arī  

 iv) tam nav līgumsaistību veikt 

izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem 

PEPP sniedzējiem un tas nesniedz 

konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu un 

individuālu analīzi, — tādā gadījumā tam 

jānorāda to PEPP sniedzēju nosaukumi, 

ar kuriem tas var veikt un veic 

darījumdarbību; 

 c) saistībā ar līgumu saņemtās 

atlīdzības veidu; 

 d) vai attiecībā uz līgumu tas 

darbojas: 
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 i) pamatojoties uz maksu, proti, 

atlīdzību, ko tieši maksā PEPP 

noguldītājs; 

 ii) pamatojoties uz jebkādu komisijas 

maksu, proti, atlīdzību, kas ietverta PEPP 

izplatīšanas izmaksās un maksās; 

 iii) pamatojoties uz jebkāda cita veida 

atlīdzību, tostarp visu veidu ekonomisko 

ieguvumu, ko piedāvā vai izmaksā saistībā 

ar līgumu; vai arī 

 iv) pamatojoties uz jebkādu to 

atlīdzības veidu kombināciju, kuri noteikti 

i), ii) un iii) punktā. 

 2. Ja PEPP noguldītājs maksā 

attiecīgo maksu tieši, PEPP izplatītājs 

informē PEPP noguldītāju par maksas 

summu vai, ja tas nav iespējams, par 

metodi maksas aprēķināšanai. 

 3. Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar 

līgumu ir veicis jebkādus maksājumus, 

kas nav plānotie maksājumi, pēc līguma 

noslēgšanas, PEPP izplatītājs dara 

zināmu informāciju par katru šādu 

maksājumu saskaņā ar šo pantu. 

 4. Dalībvalstis nodrošina, ka 

pietiekami savlaicīgi pirms līguma 

noslēgšanas PEPP sniedzējs paziņo PEPP 

noguldītājam par tā darbinieku saistībā ar 

līgumu saņemtās atlīdzības veidu. 

 5. Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar 

līgumu ir veicis jebkādus maksājumus, 

kas nav plānotie maksājumi, pēc līguma 

noslēgšanas, PEPP sniedzējs dara zināmu 

informāciju par katru šādu maksājumu 

saskaņā ar šo pantu. 

 6. PEPP noguldītājiem vai 

potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

pietiekami savlaicīgi pirms līguma 

noslēgšanas sniedz atbilstīgu informāciju 

par PEPP izplatīšanu, kā arī par visām 

izmaksām un saistītajām maksām. Šajā 

informācijā ietver vismaz šādus 

elementus: 

 a) ja tiek sniegta konsultācija — vai 

PEPP starpnieks vai izplatītājs sniegs 
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PEPP noguldītājiem periodisku 

novērtējumu par attiecīgajiem PEPP 

noguldītājiem ieteiktā PEPP piemērotību; 

 b) attiecībā uz sniedzamo informāciju 

par visām izmaksām un saistītajām 

maksām — informāciju par PEPP 

izplatīšanu, tostarp attiecīgā gadījumā 

konsultāciju izmaksām, PEPP 

noguldītājam ieteiktā vai pārdotā PEPP 

izmaksām un to, kā PEPP noguldītājs var 

par to samaksāt, ietverot arī jebkādus 

trešo personu maksājumus saskaņā ar 

32. panta 1. punkta e) apakšpunkta 

ii) punktu. 

 7. Šā panta 1. punktā minēto 

informāciju sniedz standartizētā formātā, 

lai varētu veikt salīdzināšanu, un tādā 

saprotamā veidā, lai PEPP noguldītāji 

spētu izprast piedāvātā PEPP būtību un 

riskus un līdz ar to pieņemt uz 

informāciju balstītus ieguldījumu 

lēmumus. 

 8. Komisija pieņem deleģētus aktus 

saskaņā ar 62. pantu, lai precizētu: 

 a) nosacījumus, kuriem informācijai 

jāatbilst, lai tā būtu patiesa, skaidri 

saprotama un nemaldinoša, tostarp 

kritērijus, kas ir 7. punktā minētā 

standartizētā formāta pamatā; 

 b) sīku informāciju par tās PEPP 

noguldītājiem sniedzamās informācijas 

saturu un formātu, kas saistīta ar PEPP 

sniedzējiem, starpniekiem un 

izplatītājiem, kā arī izmaksām un 

maksām. 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Savlaicīgi pirms tiek noslēgts ar 

PEPP saistīts līgums, šīs regulas 19. panta 

c) punktā minētie PEPP sniedzēji vai 

1. Savlaicīgi, pirms tiek noslēgts ar 

PEPP saistīts līgums, šīs regulas 5. panta 

1. punktā un 8. pantā minētie PEPP 
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izplatītāji nodrošina PEPP noguldītājiem 

vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

vismaz to informāciju, kas ir saistīta ar 

PEPP līgumu un viņiem pašiem un 

Direktīvas (ES) 2016/97 19. pantā un 

29. panta 1. punkta pirmās daļas a) un 

c) apakšpunktā noteikta saistībā ar 

apdrošināšanas līgumiem un 

apdrošināšanas starpniekiem. 

sniedzēji vai izplatītāji nodrošina PEPP 

noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem vismaz to pamatdokumentu 

un informāciju, kas ir saistīta ar PEPP 

līgumu un viņiem pašiem un Direktīvas 

(ES) 2016/97 19. pantā un 29. panta 

1. punkta pirmās daļas a) un 

c) apakšpunktā noteikta saistībā ar 

apdrošināšanas līgumiem un 

apdrošināšanas starpniekiem. 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minēto 

informāciju sniedz standartizētā formātā, 

lai varētu veikt salīdzināšanu, un 

saprotamā formā tādā veidā, lai PEPP 

noguldītāji varētu saprātīgi izprast 

piedāvātā PEPP būtību un riskus un 

tādējādi pieņemt uz informāciju balstītus 

ieguldījumu lēmumus. 

2. Šā panta 1. punktā minēto 

informāciju sniedz standartizētā formātā, 

lai varētu veikt salīdzināšanu, un 

saprotamā formā tādā veidā, lai PEPP 

noguldītāji varētu saprātīgi izprast 

piedāvātā PEPP būtību, riskus un izmaksas 

un tādējādi pieņemt uz informāciju 

balstītus ieguldījumu lēmumus. 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Konsultācijās PEPP noguldītāju informē 

par produkta galvenajām iezīmēm.  

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – -1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Konsultāciju mērķis ir novērtēt PEPP 

noguldītāja attieksmi pret risku un 
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zināšanas finanšu jomā, spēju segt 

zaudējumus, kā arī atvieglot noguldītāja 

spēju izdarīt savam riska profilam 

vislabāk atbilstošās ieguldījumu iespējas 

izvēli. 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas 

šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties 

uz informāciju, kas iegūta no PEPP 

noguldītāja, nosaka minētā PEPP 

noguldītāja prasības un vajadzības saistībā 

ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam 

objektīvu informāciju par PEPP saprotamā 

formātā, lai PEPP noguldītājs varētu 

pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu. 

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas 

šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā 

minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, 

pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no 

PEPP noguldītāja, nosaka minētā PEPP 

noguldītāja prasības un vajadzības saistībā 

ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam 

objektīvu informāciju par PEPP saprotamā 

formātā, lai PEPP noguldītājs varētu 

pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu un 

lai PEPP sniedzējs, starpnieks vai 

izplatītājs varētu ieteikt PEPP 

noguldītājam vai potenciālam PEPP 

noguldītājam tādu PEPP produktu, kas ir 

viņam piemērots un jo īpaši ir saskaņā ar 

viņa riska toleranci un spēju segt 

zaudējumus. 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms 

konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 

19. panta c) punktā minētais PEPP 

sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP 

noguldītājam personalizētu ieteikumu, 

izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk 

atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un 

vajadzībām. 

2. Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms 

konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 

5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP 

noguldītājam personalizētu ieteikumu, 

izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk 

atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un 

vajadzībām. 
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Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Sniedzot konsultācijas par PEPP, 

šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro 

piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko 

īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 

2. punktā paredzētos noteikumus, un visus 

tieši piemērojamos Savienības tiesību 

aktus, kuri saistībā ar minētajiem 

noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās 

direktīvas 25. panta 8. punktu. 

3. Sniedzot konsultācijas par PEPP, 

šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā 

minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs 

ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus, 

ar ko īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. 

panta 2. punktā paredzētos noteikumus, un 

visus tieši piemērojamos Savienības tiesību 

aktus, kuri saistībā ar minētajiem 

noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās 

direktīvas 25. panta 8. punktu. 

 

Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja šīs regulas 19. panta c) punktā 

minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs 

informē PEPP noguldītāju, ka tas savas 

konsultācijas sniedz neatkarīgi, tas minētās 

konsultācijas sniedz, pamatojoties uz 

pietiekami liela skaita tirgū pieejamu 

privāto pensiju produktu analīzi, lai 

saskaņā ar profesionālajiem kritērijiem 

varētu sniegt personīgu ieteikumu par to, 

kurš ar PEPP saistītais līgums būtu 

piemērotākais, lai apmierinātu PEPP 

noguldītāju vajadzības. Šādas konsultācijas 

nedrīkst attiecināt tikai uz tiem ar PEPP 

saistītajiem līgumiem, ko piedāvā pats 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, vienības, 

kurām ir cieša saikne ar PEPP sniedzēju 

vai izplatītāju vai citām vienībām, ar kurām 

PEPP sniedzējam vai izplatītājam ir cieša 

juridiska vai ekonomiska saikne (tostarp 

līgumattiecības), tādejādi apdraudot 

sniegto konsultāciju neatkarību. 

4. Ja šīs regulas 5. panta 1. punktā un 

8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs informē PEPP noguldītāju, ka tas 

savas konsultācijas sniedz neatkarīgi, tas 

minētās konsultācijas sniedz, pamatojoties 

uz pietiekami liela skaita tirgū pieejamu 

privāto pensiju produktu analīzi, lai 

saskaņā ar profesionālajiem kritērijiem 

varētu sniegt personīgu ieteikumu par to, 

kurš ar PEPP saistītais līgums būtu 

piemērotākais, lai apmierinātu PEPP 

noguldītāju vajadzības. Šādas konsultācijas 

nedrīkst attiecināt tikai uz tiem ar PEPP 

saistītajiem līgumiem, ko piedāvā pats 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, vienības, 

kurām ir cieša saikne ar PEPP sniedzēju 

vai izplatītāju vai citām vienībām, ar kurām 

PEPP sniedzējam vai izplatītājam ir cieša 

juridiska vai ekonomiska saikne (tostarp 

līgumattiecības), tādejādi apdraudot 

sniegto konsultāciju neatkarību. 
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Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šīs regulas 19. panta c) punktā 

minētie PEPP sniedzēji un izplatītāji 

nodrošina un pēc pieprasījuma pierāda 

kompetentajām iestādēm, ka fiziskajām 

personām, kas sniedz konsultācijas par 

PEPP, ir vajadzīgās zināšanas un 

kompetence, lai pildītu savus pienākumus 

saskaņā ar šo nodaļu. Dalībvalstis publisko 

kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu 

šādas zināšanas un kompetenci. 

5. Šīs regulas 5. panta 1. punktā un 

8. pantā minētie PEPP sniedzēji un 

izplatītāji nodrošina un pēc pieprasījuma 

pierāda kompetentajām iestādēm, ka 

fiziskajām personām, kas sniedz 

konsultācijas par PEPP, ir vajadzīgās 

zināšanas un kompetence, lai pildītu savus 

pienākumus saskaņā ar šo nodaļu. 

Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus 

izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un 

kompetenci. 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

25.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 25.a pants 

 Lēmumu pieņemšanas shēma 

 1. PEPP sniedzējs vai izplatītājs 

nodrošina PEPP klientam standartizētu 

lēmumu pieņemšanas shēmu, ko 

izveidojusi EAAPI, lai potenciālajiem 

PEPP noguldītājiem ieinteresētības 

sākuma posmā palīdzētu novērtēt, kurš 

PEPP produkts — standartiespēja vai 

jebkura cita alternatīva ieguldījumu 

iespēja — būtu viņiem piemērots. Šī 

lēmumu pieņemšanas shēma attiecas uz 

būtiskākajām PEPP iezīmēm, un tās 

mērķis ir paskaidrot, ka PEPP sniedzēja 

piedāvātā standartiespēja atšķiras no citu 

PEPP sniedzēju piedāvātajām 

standartiespējām, lai PEPP klients šo 

informāciju varētu ņemt vērā pirms PEPP 

līguma noslēgšanas. 
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 2. Lēmumu pieņemšanas shēmu dara 

pieejamu papīra formātā vai, izmantojot 

citu pastāvīgu informācijas nesēju, un 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs nodrošina, 

ka PEPP klients pirms līguma 

noslēgšanas ir izskatījis lēmumu 

pieņemšanas shēmu. 

 3. Lēmumu pieņemšanas shēma nav 

uzskatāma par personisku ieteikumu un 

neaizstāj nekādas prasības saņemt 

konsultāciju par citām ieguldījumu 

iespējām, kas nav standartiespēja. 

 4. Lai nodrošinātu 1. punktā minētās 

lēmumu pieņemšanas shēmas vienotu 

izmantošanu, EAAPI izstrādā regulatīvo 

tehnisko standartu projektu, kurā: 

 a) norāda standartizētās lēmumu 

pieņemšanas shēmas saturu un izklāsta 

veidu, tostarp nosaka PEPP produktu 

galvenās iezīmes un standartiespēju 

veidus, ko saskaņā ar regulatīvajiem 

standartiem piedāvā dažādi PEPP 

sniedzēji un kas jāiekļauj lēmumu 

pieņemšanas shēmā; 

 b) paredz nosacījumus, ar kuriem 

saskaņā standartizēto lēmumu 

pieņemšanas shēmu var nodrošināt, 

izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju 

vai papīra formātā, un kā to šim nolūkam 

var pielāgot. Izstrādājot regulatīvo 

tehnisko standartu projektu, EAAPI veic 

testēšanu patērētāju vidū un ņem vērā 

šādus elementus: 

 i) dažādi PEPP veidi; 

 ii) PEPP atšķirības; 

 iii) PEPP noguldītāju kompetence un 

PEPP iezīmes; 

 iv) interaktīva tehniskā īstenošana, 

tostarp izmantojot tīmekļa vietnes un 

mobilo ierīču lietotnes, kā arī citus veidus, 

kā nodrošināt un papildināt lēmumu 

pieņemšanas shēmu; un 

 v) nepieciešamība nodrošināt, ka ir 

skaidrs, ka lēmumu pieņemšanas shēma 
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nav uzskatāma par individuālu ieteikumu. 

 Pēc regulatīvo tehnisko standartu 

projekta publicēšanas EAAPI to iesniedz 

Komisijai. Komisijai tiek piešķirtas 

pilnvaras pieņemt šajā punktā minētos 

regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu. 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot 25. panta 1. punktu, PEPP 

noguldītājs var atteikties no tiesībām 

saņemt konsultāciju saistībā ar līguma 

slēgšanu par ieguldījuma standartiespēju. 

Neskarot 25. panta 1. punktu, PEPP 

noguldītājs var atteikties no tiesībām 

saņemt konsultāciju saistībā ar līguma 

slēgšanu par ieguldījuma standartiespēju 

pēc tam, kad ir izskatījis lēmumu 

pieņemšanas shēmu un apliecinājis, ka 

viņam ir piedāvāta konsultācija, bet viņš 

ir atteicies no tiesībām to saņemt. 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām 

tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 

19. panta c) punktā minētie PEPP 

sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP 

izplatīšanas darbības, lūdz PEPP 

noguldītājam vai potenciālajam PEPP 

noguldītājam sniegt informāciju par 

minētās personas zināšanām un pieredzi 

ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP 

piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu jomu, 

lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs varētu 

izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir lietderīgs 

PEPP noguldītājam. 

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām 

tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 

5. panta 1. punktā un 8. pantā minētie 

PEPP sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP 

izplatīšanas darbības, lūdz PEPP 

noguldītājam vai potenciālajam PEPP 

noguldītājam sniegt informāciju par 

minētās personas zināšanām un pieredzi 

ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP 

piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu jomu, 

lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs varētu 

izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir lietderīgs 

PEPP noguldītājam. 
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Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties 

uz informāciju, kas gūta saskaņā ar pirmo 

daļu, uzskata, ka produkts nav atbilstīgs 

PEPP noguldītājam vai potenciālajam 

PEPP noguldītājam, PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs brīdina par to PEPP noguldītāju 

vai potenciālo PEPP noguldītāju. Minēto 

brīdinājumu var sniegt standarta formātā. 

Ja šīs regulas 5. panta 1. punktā un 

8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas 

gūta saskaņā ar pirmo daļu, uzskata, ka 

produkts nav atbilstīgs PEPP noguldītājam 

vai potenciālajam PEPP noguldītājam, 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs brīdina par to 

PEPP noguldītāju vai potenciālo PEPP 

noguldītāju. Minēto brīdinājumu var sniegt 

standarta formātā. 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

IV nodaļa – III a iedaļa (jauna) – 26.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIIa iedaļa 

 PEPP līgums 

 26.a pants 

 Obligātā informācija, kas jāiekļauj 

līgumā 

 PEPP līgumu veido PEPP 

pamatinformācijas dokuments un 

turpmāk norādītā informācija: 

 a) PEPP veids; 

 b) PEPP noguldītāja personas dati, 

vārds, uzvārds un adrese; 

 c) sīkāka informācija par pensijas 

pabalstiem, ko piedāvā izvēlētā 

ieguldījumu iespēja: standartiespējas 

gadījumā pabalstus maksā, sākot no 

pensionēšanās datuma un līdz dzīves 

beigām; kā alternatīvu var izvelēties 30 % 

kapitāla izmaksu pirmā maksājuma 

termiņā. Ja veic šādu izmaksu, no 

atlikušā kapitāla tiek aprēķināta 



 

AD\1158463LV.docx 69/92 PE618.145v03-00 

 LV 

gadskārtējā pabalsta summa; 

 d) standartiespējas gadījumā pabalsta 

izmaksa, ja nāve iestājas pirms 

pensionēšanās vecuma sasniegšanas: ja 

PEPP noguldītājs mirst pirms saskaņotā 

pensijas vecuma sasniegšanas, visas 

veiktās iemaksas bez maksas atmaksā 

mantiniekiem; PEPP noguldītājs dzīves 

laikā var noslēgt līgumu trešo personu 

labā; 

 e) iemaksu apmērs un maksāšanas 

termiņi, kā arī informācija par to, vai ir 

iespējams un kādā veidā var pārtraukt 

iemaksu veikšanu un vai ir iespējams 

veikt papildu iemaksas; 

 f) kārtība, kas jāievēro, izmantojot 

tiesības izbeigt līguma darbību; 

 g) vai ir paredzētas tiesības izbeigt 

līguma darbību vai nav; 

 h) informācija par ieguldījumu 

iespēju maiņu; 

 i) norāde par valodu, kurā PEPP 

sniedzējam jāsniedz PEPP kapitāla 

pārskats; 

 j) informācija par alternatīvu strīdu 

izšķiršanas kārtību; 

 k) īpaša informācija, kas attiecas uz 

katru valsti, piemēram, informācija par 

pensionēšanās vecumu, nodokļu 

priekšrocībām un atvieglojumiem; 

 l) precīza informācija par visām 

izmaksām saistībā ar PEPP produktu; 

 m) informācija un kārtība jauna 

valsts nodalījuma atvēršanai; 

 n) nosacījumi attiecībā uz papildu 

noteikumiem, piemēram, biometrisko 

risku; 

 o) nosacījumi attiecībā uz PEPP 

sniedzēja maiņu. 

Pamatojums 

Juridiskās noteiktības labad regulā būtu jānosaka visi obligātās informācijas elementi, kas 
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jāiekļauj PEPP līgumā. 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kapitāla pārskatu PEPP 

noguldītājam bez maksas sniedz vismaz 

reizi gadā. 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) informācija par to, kā ieguldījumu 

politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, 

sociālie un pārvaldības faktori. 

(d) informācija par PEPP sniedzēja 

ieguldījumu politikas principiem un jo 

īpaši par to, kā ieguldījumu politikas 

izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un 

pārvaldības faktori, tostarp to nozīme 

ieguldījumu procesā un ilgtermiņa 

ietekme, kā arī ieguldījumu lēmumu 

radītās ārējās izmaksas. 

 

Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) PEPP noguldītāja personas datus, 

PEPP sniedzēja nosaukumu, informāciju 

par pensiju pabalstu prognozēm, 

informāciju par uzkrātajām tiesībām vai 

uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai 

jebkuras trešās personas veiktajām 

iemaksām un informāciju par PEPP plāna 

finansējuma līmeni, attiecībā uz ko 

piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 

(a) PEPP noguldītāja personas datus, 

PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāju 

nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju, 

informāciju par pensiju pabalstu 

prognozēm, informāciju par katrā 

nodalījumā uzkrātajām tiesībām vai 

uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai 

jebkuras trešās personas veiktajām 

iemaksām un informāciju par PEPP plāna 
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39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un 

h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas 

nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP 

noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, 

“pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un 

“iemaksas veicošais uzņēmums” ir 

“jebkura trešā puse”; 

finansējuma līmeni, attiecībā uz ko 

piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 

39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un 

h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas 

nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP 

noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, 

“pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un 

“iemaksas veicošais uzņēmums” ir 

“jebkura trešā puse”; informāciju par 

uzkrāto kapitālu vai veiktajām iemaksām 

norāda atsevišķi katram nodalījumam; 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) skaidru norādi par tiesību aktos 

noteikto PEPP noguldītāja pensionēšanās 

vecumu, pensionēšanās vecumu, kas 

noteikts pensiju plānā vai ko aprēķinājis 

PEPP sniedzējs, vai attiecīgā gadījumā 

PEPP noguldītāja paša noteikto 

pensionēšanās vecumu; 

 

Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) precīzus datus par pensiju plāna 

portfeli, tostarp tā sastāvu un aktīvu 

svērumu; 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (da) atrunu, ka šīs prognozes var 

atšķirties no saņemto pabalstu galīgās 

vērtības; 

 

Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) PEPP sniedzēja atskaitīto izmaksu 

sadalījumu par vismaz pēdējiem 

12 mēnešiem, norādot administratīvās 

izmaksas, aktīvu drošas glabāšanas 

izmaksas, ar portfeļa darījumiem saistītās 

izmaksas un citas izmaksas, kā arī aplēsi 

par izmaksu ietekmi uz galīgajām kapitāla 

izmaksām. 

(e) privātajiem ieguldītājiem 

piemērotās kopējās izmaksas pēdējos 

12 mēnešos, izteiktas kā izdevumu 

attiecība, PEPP sniedzēja atskaitīto 

izmaksu sadalījumu par pēdējiem 

12 mēnešiem, norādot administratīvās 

izmaksas, aktīvu drošas glabāšanas 

izmaksas, ar portfeļa darījumiem saistītās 

izmaksas un citas izmaksas, kā arī aplēsi 

par izmaksu ietekmi uz galīgajām kapitāla 

izmaksām; 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) ieguldījumu apmēru aktīvos, ko 

nav atļauts tirgot regulētā finanšu tirgū; 

 

Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur 

un kā var iegūt papildinformāciju, tostarp: 

1. PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur 

un kā var iegūt papildinformāciju. Šo 

informāciju bez maksas dara viegli 
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pieejamu, izmantojot elektroniskus 

līdzekļus, un tā ietver: 

 

Grozījums Nr.  148 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) PEPP sniedzēja ieguldījumu 

politikas rakstisku paziņojumu, kurā 

iekļauj vismaz tādus jautājumus kā 

ieguldījumu riska mērīšanas metodes, 

īstenotās riska pārvaldības procedūras un 

stratēģiskais aktīvu izvietojums attiecībā uz 

PEPP saistību veidu un ilgumu, kā arī to, 

kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti 

vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori; 

c) PEPP sniedzēja ieguldījumu 

politikas rakstisku paziņojumu saskaņā ar 

Direktīvas (ES) 2016/2341 30. pantu, kurā 

iekļauj vismaz tādus jautājumus kā 

ieguldījumu riska mērīšanas metodes, 

īstenotās riska pārvaldības procedūras un 

stratēģiskais aktīvu izvietojums attiecībā uz 

PEPP saistību veidu un ilgumu, kā arī to, 

kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti 

vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori; 

 

Grozījums Nr.  149 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm 

un pēc testēšanas patērētāju vidū, izstrādā 

īstenošanas tehnisko standartu projektu, 

kuros precizē 28. pantā un šajā pantā 

minētās informācijas izklāstu. 

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm 

un patērētāju organizācijām un ņemot 

vērā testēšanu patērētāju vidū, izstrādā 

īstenošanas tehnisko standartu projektu, 

kuros precizē 28. pantā un šajā pantā 

minētās informācijas izklāstu. 

 

Grozījums Nr.  150 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 

standartu projektu Komisijai ... [deviņu 

mēnešu laikā pēc šās regulas spēkā 

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 

standartu projektu Komisijai ... [sešu 

mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
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stāšanās dienas]. dienas]. 

 

Grozījums Nr.  151 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP noguldītāji saņem 

informāciju pirmspensijas posmā, kā 

noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. 

pantā. 

1. PEPP noguldītāji saņem 

informāciju pirmspensijas posmā, kā 

noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 

42. pantā. Konsultācija vienu gadu pirms 

pensionēšanās posma ir obligāta. 

 

Grozījums Nr.  152 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Vienu gadu pirms pensionēšanās 

PEPP noguldītājs saņem informāciju par 

plānoto izmaksu posma sākumu un par 

pieejamajām pabalsta izmaksas iespējām. 

Pamatojums 

PEPP noguldītājs vienu gadu pirms pensionēšanās ir jāinformē par izmaksas iespējām, un 

viņam vajadzētu būt iespējai apstiprināt vēlamās izmaksas iespējas. 

 

Grozījums Nr.  153 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Komisija pieņem deleģētos aktus 

saskaņā ar 62. pantu, norādot 1. līdz 

4. punktā minēto informāciju, lai 

nodrošinātu, ka uzraudzības ziņošana 

notiek piemērotā apmērā. 

svītrots 
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EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm 

un pēc testēšanas patērētāju vidū, izstrādā 

īstenošanas tehnisko standartu projektu 

par uzraudzības ziņojumu formātu. 

 

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 

standartu projektu Komisijai ... [deviņu 

mēnešu laikā pēc šās regulas spēkā 

stāšanās dienas]. 

 

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras 

pieņemt otrajā daļā minētos īstenošanas 

tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1094/2010 15. pantu. 

 

 

Grozījums Nr.  154 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) aktīvus galvenokārt iegulda 

regulētos tirgos. Jebkurā gadījumā 

ieguldījumu apmērs aktīvos, kas netiek 

tirgoti regulētā finanšu tirgū, ir jāuztur 

piesardzīgā līmenī; 

(c) aktīvus galvenokārt iegulda 

regulētos tirgos. Ieguldījumu apmērs 

aktīvos, kas netiek tirgoti regulētā finanšu 

tirgū, nedrīkst būt lielāks par 20 %; 

 

Grozījums Nr.  155 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzēji piedāvā PEPP 

noguldītājiem maksimāli piecas 

ieguldījumu iespējas. 

1. PEPP sniedzēji piedāvā vismaz 

vienu standartiespēju. Papildus viņi var 

piedāvāt vēl citas ieguldījumu iespējas. 

 

Grozījums Nr.  156 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ieguldījumu iespējas ietver 

ieguldījuma standartiespēju un var ietvert 

alternatīvas ieguldījumu iespējas. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  157 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Neatkarīgi no ieguldījumu iespējas 

PEPP jābūt rentablam. 

 

Grozījums Nr.  158 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma 

noslēgšanas izvēlas ieguldījuma iespēju. 
Pēc attiecīgās informācijas, konsultāciju 

un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka 

saņemšanas PEPP noguldītājs, noslēdzot 

PEPP līgumu, izvēlas ieguldījuma iespēju. 

Pamatojums 

PEPP noguldītājam jāspēj pieņemt pamatotu lēmumu. 

 

Grozījums Nr.  159 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP noguldītājs vienreiz piecos 

PEPP akumulācijas gados var izvēlēties 

atšķirīgas ieguldījumu iespējas. 

1. Uzkrāšanas posmā pēc PEPP 

līguma noslēgšanas PEPP noguldītājs  

vienreiz piecos PEPP uzkrāšanas gados 

var izvēlēties citu ieguldījumu iespēju. 

Nākamo ieguldījumu iespējas maiņu 
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drīkst veikt tikai piecus gadus pēc pēdējās 

maiņas. PEPP sniedzējs līgumā var atļaut 

biežāku maiņu. 

 

Grozījums Nr.  160 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Pēc PEPP noguldītāja 

pieprasījuma PEPP sniedzējs sagatavo 

maiņu un informē PEPP noguldītāju par 

šādas maiņas iespējamām sekām, 

piemēram, par garantētā kapitāla 

zaudēšanu un biometriskiem riskiem. 

 

Grozījums Nr.  161 

Regulas priekšlikums 

37. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ieguldījuma standartiespēja Standartiespēja 

 

Grozījums Nr.  162 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar ieguldījuma standartiespēju 

PEPP noguldītājam nodrošina kapitāla 

aizsardzību, kas balstīta uz riska 

mazināšanas metodi, kuras rezultāts ir 

droša ieguldījumu stratēģija. 

1. Standartiespējas gadījumā PEPP 

sniedzējs, pamatojoties uz riska 

mazināšanas metodi, garantē PEPP 

noguldītājam, ka kapitāls, kas uzkrāts līdz 

izmaksu posma sākumam, būs vismaz 

vienāds ar veiktajām iemaksām, ieskaitot 

visas izmaksas un maksas un ņemot vērā 

inflāciju, neatkarīgi no ieguldījumu 

stratēģijas, ko PEPP sniedzējs piedāvā 

savā standartiespējā. Izmantojot riska 

mazināšanas metodes, tiek nodrošināta 
droša ieguldījumu stratēģija, kas atbilst 
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EAAPI noteiktajiem regulatīvajiem 

tehniskajiem standartiem. 

 

Grozījums Nr.  163 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Kapitāla aizsardzība ļauj PEPP 

noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  164 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai ievērotu 1. punktā minētos 

nosacījumus, PEPP sniedzējs var 

iesaistīties PEPP produktu partnerībā. 

 

Grozījums Nr.  165 

Regulas priekšlikums 

37. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Visas izmaksas un maksas nedrīkst 

būt lielākas par 0,75 % no uzkrātā 

kapitāla. 

 

Grozījums Nr.  166 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja PEPP sniedzēji piedāvā 

alternatīvas ieguldījumu iespējas, vismaz 

vienam no tām PEPP noguldītājiem ļauj 

1. Ja PEPP sniedzēji piedāvā 

alternatīvas ieguldījumu iespējas, tās visas 

PEPP noguldītājiem piedāvā rentablu 
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veikt izmaksu ziņā efektīvu ieguldījumu. ieguldījumu. 

 

Grozījums Nr.  167 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Alternatīvās ieguldījumu iespējas 

ietver riska mazināšanas metodes, ko 

nosaka PEPP sniedzēji. 

2. Alternatīvās ieguldījumu iespējas 

ietver riska mazināšanas metodes, ko 

nosaka PEPP sniedzēji atbilstīgi EAAPI 

izstrādātajiem regulatīvajiem 

tehniskajiem standartiem. 

 

Grozījums Nr.  168 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) riska mazināšanas metodi, lai 

nodrošinātu kapitāla aizsardzību saskaņā 

ar ieguldījuma standartiespēju; 

(a) riska mazināšanas metodi, lai 

aizsargātu kapitālu saskaņā ar ieguldījuma 

standartiespēju; 

 

Grozījums Nr.  169 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EAAPI, sadarbojoties ar citām Eiropas 

Uzraudzības iestādēm, sniedz Komisijai 

tehnisku atbalstu šajā pantā noteikto 

uzdevumu izpildē. 

 

Grozījums Nr.  170 

Regulas priekšlikums 

39. pants – 1.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 Lai noteiktu kritērijus efektīvām riska 

mazināšanas metodēm, ko var 

konsekventi piemērot, EAAPI izstrādā 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, 

kurā sīki izklāsta noteikumus par riska 

mazināšanas metodēm. EAAPI iesniedz 

minēto regulatīvo tehnisko standartu 

projektu Komisijai līdz ... [XXX pēc šīs 

regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisijai 

tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 

14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 

minētos regulatīvos tehniskos standartus. 

 

Grozījums Nr.  171 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar 3. panta b) punktu 

dalībvalstis nosaka PEPP nosacījumus, 

kas saistīti ar akumulācijas posmu, ja vien 

tie nav noteikti šajā regulā. 

1. Dalībvalstis nosaka nosacījumus, 

ja vien tie nav noteikti šajā regulā, 

saistībā ar PEPP uzkrāšanas posmu, un 

tie nav mazāk labvēlīgi kā piemērojamie 

valsts noteikumi; 

 

Grozījums Nr.  172 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši 

vecuma ierobežojumus akumulācijas 

posma sākšanai, akumulācijas posma 

minimālo ilgumu, iemaksu maksimālo un 

minimālo summu un šo iemaksu 

nepārtrauktību, kā arī nosacījumus par 

atpakaļpirkšanu pirms pensionēšanās 

vecuma īpašu grūtību gadījumā. 

2. Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši 

vecuma ierobežojumus uzkrāšanas posma 

sākšanai, akumulācijas posma minimālo 

ilgumu, iemaksu maksimālo un minimālo 

summu, šo iemaksu nepārtrauktību un 

minimālo pensionēšanās vecumu, kā arī 

nosacījumus par atpakaļpirkšanu pirms 

pensionēšanās vecuma īpašu grūtību 

gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  173 
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Regulas priekšlikums 

40. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis attiecībā uz PEPP 

produktu uzkrāšanas posmu piemēro 

tādus pašus noteikumus, kādus piemēro 

līdzvērtīgiem valsts produktiem. 

 

Grozījums Nr.  174 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, 

kas nodrošina biometrisko risku 

apdrošināšanu. Šīs regulas nolūkos 

“biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar 

ilgdzīvošanu, invaliditāti un nāvi. 

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, 

kas nodrošina biometrisko risku 

apdrošināšanu. Šajā nolūkā PEPP 

sniedzēji var iesaistīties PEPP produktu 

partnerībā. 

 

Grozījums Nr.  175 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. PEPP sniedzēji un izplatītāji dara 

visu iespējamo, lai uz PEPP klientu 

sūdzībām sniegtu atbildi papīra formātā 

vai, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs 

vai izplatītājs un PEPP klients, izmantojot 

kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. 

Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne 

vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc sūdzības 

saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos 

jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja 

atbildi nav iespējams sniegt 15 darbdienu 

laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no 

PEPP sniedzēja vai izplatītāja, tad tam ir 

jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot 

atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un 

norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients 

saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš 

3. PEPP sniedzēji un izplatītāji dara 

visu iespējamo, lai uz PEPP klientu 

sūdzībām sniegtu atbildi papīra formātā vai 

ar elektroniskā pasta starpniecību, ja par 

to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs un PEPP klients, izmantojot 

kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. 

Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne 

vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc sūdzības 

saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos 

jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja 

atbildi nav iespējams sniegt 15 darbdienu 

laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no 

PEPP sniedzēja vai izplatītāja, tad tam ir 

jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot 

atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un 

norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients 
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galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 

35 darbdienas. 

saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš 

galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 

35 darbdienas. 

 

Grozījums Nr.  176 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. PEPP sniedzēji un izplatītāji 

informē PEPP klientu par vismaz vienu 

strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) 

vienību, kas ir kompetenta izskatīt strīdus 

par PEPP klientu tiesībām un 

pienākumiem saskaņā ar šo regulu. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  177 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Informāciju, kas minēta 3. punktā, 

sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli 

pieejamā veidā PEPP sniedzēja vai 

izplatītāja tīmekļa vietnē, filiālē un 

vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā, kas 

noslēgts starp PEPP sniedzēju vai 

izplatītāju un PEPP klientu. Tajā norāda, 

kā var piekļūt papildu informācijai par 

attiecīgo SAI vienību un tās izmantošanas 

nosacījumiem. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  178 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/11/ES49, attiecīgā 

gadījumā izmantojot esošās kompetentās 

1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/11/ES49, attiecīgā 

gadījumā izmantojot esošās kompetentās 
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iestādes, izveido pienācīgas, neatkarīgas, 

objektīvas, pārredzamas un efektīvas SAI 

procedūras, lai izšķirtu strīdus starp PEPP 

klientiem un PEPP sniedzējiem vai 

izplatītājiem attiecībā uz tiesībām un 

pienākumiem, kas izriet no šīs regulas. 

PEPP nodrošinātājiem vai izplatītājiem, 

pret kuriem ir uzsāktas procedūras, 

piemēro šādas SAI procedūras un efektīvi 

paplašina attiecīgās SAI struktūras 

kompetences. 

iestādes, izveido pienācīgas, neatkarīgas, 

objektīvas, pārredzamas un efektīvas SAI 

procedūras, lai izšķirtu strīdus starp PEPP 

klientiem un PEPP sniedzējiem vai 

izplatītājiem attiecībā uz tiesībām un 

pienākumiem, kas izriet no šīs regulas. 

PEPP nodrošinātājiem vai izplatītājiem, 

pret kuriem ir uzsāktas procedūras, 

piemēro šādas SAI procedūras un efektīvi 

paplašina attiecīgās SAI struktūras 

kompetences. PEPP sniedzēji vai 

izplatītāji iesaistās SAI procedūrās. 

__________________ __________________ 

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 

21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu 

izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK 

(OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.). 

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 

21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu 

izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK 

(OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  179 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a PEPP sniedzēji un izplatītāji 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/11/ES informē 

PEPP klientu par vismaz vienu strīdu 

alternatīvas izšķiršanas (SAI) vienību, kas 

ir kompetenta izskatīt strīdus saistībā ar 

PEPP klientu tiesībām un pienākumiem 

saskaņā ar šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  180 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Informāciju, kas minēta 

iepriekšējā punktā, sniedz skaidrā, 

visaptverošā un viegli pieejamā veidā 
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PEPP sniedzēja vai izplatītāja tīmekļa 

vietnē, filiālē un vispārīgo noteikumu 

sadaļā līgumā, kas noslēgts starp PEPP 

sniedzēju vai izplatītāju un PEPP klientu. 

Tajā norāda, kā var piekļūt papildu 

informācijai par attiecīgo SAI vienību un 

tās izmantošanas nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.  181 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c PEPP sniedzēji un izplatītāji 

paredz ārpustiesas strīdu izskatīšanas 

procedūras. 

 

Grozījums Nr.  182 

Regulas priekšlikums 

44. pants – 2.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.d Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 

izveidoti pārrobežu sūdzību izskatīšanas 

un pārsūdzības mehānismi, kas ļauj veikt 

individuālo un kolektīvo prasību par 

atlīdzību pārrobežu izskatīšanu saskaņā 

ar ES tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  183 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Standartiespējas gadījumā maiņas 

pakalpojumu drīkst izmantot tikai 

uzkrāšanas posmā. 
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Grozījums Nr.  184 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PEPP noguldītājs var nomainīt 

PEPP sniedzēju ne biežāk kā vienreiz 

piecos gados pēc PEPP līguma 

noslēgšanas. 

2. PEPP noguldītājs var bez maksas 

nomainīt PEPP sniedzēju ne biežāk kā 

vienreiz piecos gados pēc PEPP līguma 

noslēgšanas. PEPP sniedzēji un PEPP 

noguldītāji var vienoties par biežāku 

maiņu. Maiņas nosacījumus rakstiski 

izklāsta PEPP līgumā. 

 

Grozījums Nr.  185 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Maiņa ir atļauta jebkurā laikā un 

bez maksas, ja PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs pārkāpj vispārīgo principu 

saskaņā ar 18. pantu. 

 

Grozījums Nr.  186 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma 

saņemošais PEPP sniedzējs uzsāk maiņas 

pakalpojumu. Maiņas pakalpojums atbilst 

vismaz 2. līdz 5. punktam. 

1. Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma 

saņemošais PEPP sniedzējs sagatavo 

maiņas pakalpojumu. 

 PEPP noguldītāja pieprasījumu sagatavo 

tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā 

uzsāk maiņas pakalpojumu, vai jebkurā 

citā valodā, par kuru abas puses ir 

vienojušās. 

 Ja noguldītājam ir dažādi nodalījumi, 

pieprasījumā norāda, kuriem 

nodalījumiem pieprasa maiņas 
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pakalpojumu.  

 Pārrobežu maiņas gadījumā PEPP 

noguldītāju informē par visām sekām, kas 

saistītas ar maiņu. Šajā informācijā 

galvenokārt norāda izmaiņas, piemēram, 

saistībā ar kapitāla garantijas zaudēšanu 

un biometriskajiem riskiem, un ziņas par 

nodokļu atvieglojumu vai citu 

priekšrocību zaudēšanu, kā arī par 

nodokļiem, par kuri noguldītājam būs 

jāmaksā. 

 

Grozījums Nr.  187 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kopējās maksas un atlīdzība, ko 

nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP 

noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta 

slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 1,5 % no 

pozitīvā atlikuma, kas jānodod 

saņemošajam PEPP sniedzējam. 

3. Neskarot 45. panta 2. punktu, 

kopējās maksas un atlīdzība, ko 

nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP 

noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta 

slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no 

pozitīvā atlikuma, kas jānodod 

saņemošajam PEPP sniedzējam. 

Nepiemēro nekāda citas maksas, izmaksas 

un atlīdzības. 

 

Grozījums Nr.  188 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Maksas un atlīdzība, ja tāda ir, ko 

nododošais vai saņemošais PEPP 

sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par 

jebkādiem pakalpojumiem, kuri sniegti 

saskaņā ar 46. pantu, izņemot tos 

pakalpojumus, kas minēti šā panta 1., 2. 

un 3. punktā, ir samērīga un atbilst 

minētā PEPP sniedzēja faktiskajām 

izmaksām. 

svītrots 
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Grozījums Nr.  189 

Regulas priekšlikums 

49. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šā panta 1. punktā minētā atbildība 

neiestājas gadījumos, ja rodas ārkārtas un 

neparedzēti apstākļi, ko nevar kontrolēt 

PEPP sniedzējs, kas prasa ņemt vērā 

minētos apstākļus, no kuru sekām 

nevarētu izvairīties par spīti visām pūlēm 

panākt pretējo, vai, ja PEPP sniedzējam ar 

Savienības vai valsts leģislatīvajiem aktiem 

ir uzliktas citas juridiskas saistības. 

2. Šā panta 1. punktā minētā atbildība 

neiestājas gadījumos, kad PEPP 

sniedzējam ar Savienības vai valsts 

leģislatīvajiem aktiem ir uzliktas citas 

juridiskas saistības. 

 

Grozījums Nr.  190 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pārrobežu maiņas gadījumā PEPP 

noguldītāju informē par visām sekām, kas 

saistītas ar maiņu. Šajā informācijā 

norāda galvenokārt izmaiņas, piemēram, 

saistībā ar kapitāla garantijas zaudēšanu 

un biometriskajiem riskiem, un ziņas par 

nodokļiem, kas noguldītājam būs 

jāmaksā. 

 

Grozījums Nr.  191 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis, paredzot uzkrāšanas 

posma nosacījumus, attiecībā uz PEPP 

piemēro tādus pašus nosacījumus, kādus 

piemēro līdzvērtīgam valsts mēroga 

produktam. 
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Grozījums Nr.  192 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Standartiespējas gadījumā 

izmaksu veids ir gadskārtējs pabalsts, 

paredzot iespēju izmaksāt vienreizēju 

summu ne vairāk kā 30 % apmērā, 

izmaksu posma sākumā. 

 

Grozījums Nr.  193 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma 

noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli 

dekumulācijas posmam, un pēc tam 

akumulācijas posmā izvēli var mainīt reizi 

piecos gados, ja piemērojams. 

2. PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma 

noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli 

izmaksu posmam, un pēc tam attiecīgā 

gadījumā uzkrāšanas posmā izvēli var 

mainīt reizi piecos gados un vienu gadu 

pirms izmaksu posma sākuma. 

 

Grozījums Nr.  194 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. EAAPI pārrauga pensiju plānus, 

kas ir iedibināti vai tiek izplatīti Savienības 

teritorijā, lai pārliecinātos, ka tie neizmanto 

apzīmējumu “PEPP” vai nenorāda, ka tie ir 

PEPP, ja vien tie nav saņēmuši atļauju 

saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un 

neatbilst tiem. 

2. EAAPI pārrauga pensiju 

produktus, kas ir iedibināti vai tiek izplatīti 

Savienības teritorijā, lai pārliecinātos, ka 

tie neizmanto apzīmējumu “PEPP” vai 

nenorāda, ka tie ir PEPP, ja vien tie nav 

saņēmuši atļauju saskaņā ar šīs regulas 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  195 

Regulas priekšlikums 

57. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) attiecībā uz juridisku personu – 

maksimālo administratīvo naudas sodu, kas 

minēts d) apakšpunktā, vai līdz 10 % no 

gada apgrozījuma kopsummas, kas 

norādīta jaunākajā pieejamā finanšu 

pārskatā, ko apstiprinājusi tās 

izpildinstitūcija; ja juridiskā persona ir 

mātessabiedrība vai mātessabiedrības 

meitassabiedrība, kurai saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2013/34/ES jāsagatavo konsolidēts finanšu 

pārskats, izmantojamā gada apgrozījuma 

kopsumma ir gada apgrozījuma kopsumma 

vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar 

attiecīgajiem grāmatvedības tiesību aktiem, 

kas norādīta jaunākajā pieejamā 

konsolidētajā finanšu pārskatā, kuru 

apstiprinājusi galvenās mātessabiedrības 

izpildinstitūcija; 

(e) attiecībā uz juridisku personu – 

maksimālo administratīvo naudas sodu, kas 

minēts d) apakšpunktā, vai līdz 5 % no 

gada apgrozījuma kopsummas, kas 

norādīta jaunākajā pieejamā finanšu 

pārskatā, ko apstiprinājusi tās 

izpildinstitūcija; ja juridiskā persona ir 

mātessabiedrība vai mātessabiedrības 

meitassabiedrība, kurai saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2013/34/ES jāsagatavo konsolidēts finanšu 

pārskats, izmantojamā gada apgrozījuma 

kopsumma ir gada apgrozījuma kopsumma 

vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar 

attiecīgajiem grāmatvedības tiesību aktiem, 

kas norādīta jaunākajā pieejamā 

konsolidētajā finanšu pārskatā, kuru 

apstiprinājusi galvenās mātessabiedrības 

izpildinstitūcija; 

__________________ __________________ 

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 

26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu 

gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem 

finanšu pārskatiem un saistītiem 

ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 

Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 

(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.). 

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 

26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu 

gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem 

finanšu pārskatiem un saistītiem 

ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 

Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 

(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  196 

Regulas priekšlikums 

61. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz personas datu apstrādi šīs 

regulas ietvaros PEPP sniedzēji un 

kompetentās iestādes savus uzdevumus šīs 

regulas nolūkos veic saskaņā ar Regulu 

(ES) 2016/679. Attiecībā uz personas datu 

apstrādi, ko EAAPI veic šīs regulas 

Attiecībā uz personas datu apstrādi šīs 

regulas ietvaros PEPP sniedzēji un 

kompetentās iestādes savus uzdevumus šīs 

regulas nolūkos veic saskaņā ar Regulu 

(ES) 2016/679, Direktīvu 95/46/EK un 

Regulu par privātās dzīves 
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ietvaros, EAAPI ievēro Regulu (EK) 

Nr. 45/2001. 
neaizskaramību un personas datu 

aizsardzību elektronisko sakaru jomā un 

ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK 

(Privātuma un elektronisko sakaru 

regula). Attiecībā uz personas datu 

apstrādi, ko EAAPI veic šīs regulas 

ietvaros, EAAPI ievēro Regulu (EK) 

Nr. 45/2001.  
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