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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) ELi kodumajapidamised on ühed 

maailma suurimatest säästjatest, ent 

suuremat osa nende säästudest hoitakse 

lühikeste tähtajaga hoiustena 

pangakontodel. Investeeringute 

suurendamine kapitaliturul võib aidata 

lahendada elanikkonna vananemisest ja 

madalatest intressimääradest tulenevaid 

probleeme. 

(1) ELi kodumajapidamised on ühed 

maailma suurimatest säästjatest, ent 

suuremat osa nende säästudest hoitakse 

lühikese tähtajaga ja väikese tasuvusega 

hoiustena pangakontodel. Siiski erinevad 

kodumajapidamiste säästumäärad ELi 

riikide vahel oluliselt ja püsivatel 

erinevustel ELi liikmesriikide vahel võib 

olla mõju investeerimisele ja kasvule, sest 

säästmine kodumajapidamises on oluline 

era- ja avaliku sektori investeeringute 

allikas. Investeeringute suurendamine 

kapitaliturul võib aidata pikas perspektiivis 

lahendada elanikkonna vananemisest, 

madalatest intressimääradest ja 

investeeringute vähesusest tulenevaid 

probleeme. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Praegustele ja tulevastele 

pensionäridele inimväärse elatustaseme 

tagamiseks peaksid liikmesriigid pidama 

esmatähtsaks riiklike pensionisüsteemide 

esimese (riikliku) ja teise (tööandja) 

samba edasiarendamist, tugevdamist ja 

reformimist. Need kaks sammast jäävad 

vanaduspõlve sissetuleku ja riiklike 

skeemide jätkusuutlikkuse seisukohast 

olulisimaks. Üleeuroopalised 
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personaalsed pensionitooted (PEPP) ei 

tohiks esimese ja teise samba skeeme 

asendada ega kahjustada. Selleks et 

kindlustada nende sammaste jaoks 

vajalikud rahalised vahendid, peavad 

liikmesriigid võitlema ka töötuse ning 

deklareerimata ja kindlustuskaitseta töö 

vastu. Arvestades siiski töötava 

elanikkonna peatset vähenemist suhtelt 

1:4 suhtele 1:2, on mitmesambalise 

pensioni lähenemisviis ülimalt oluline. 

Pikaajaline vabatahtlik üleeuroopaline 

personaalne pensionitoode täiendab ja 

tugevdab olemasolevaid pensionisääste, 

soodustades nende piisavust ja 

suurendades katet varem puudusega või 

osalise puudusega silmitsi seisnud 

inimeste, nagu naiste, noorte, füüsilisest 

isikust ettevõtjate, ebatüüpilistes 

töösuhetes või uutes tööhõivevormides 

inimeste kategooriate jaoks. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) 2015. aastal elas 11,3 miljonit 28-

liikmelise ELi tööealist kodanikku 

(vanuses 20–64 aastat) muus liikmesriigis 

kui see, mille kodanikud nad on, ja 1,3 

miljonit 28-liikmelise ELi kodanikku 

töötas muus liikmesriigis kui 

elukohaliikmesriik. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Vanaduspension moodustab 

pensionäri sissetulekust olulise osa, et 

tagada inimväärne elatustase ja võidelda 
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eakate vaesuse vastu. See on eeltingimus, 

et teostada põhiõigusi, mis on sätestatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 

sealhulgas eakate õigusi käsitlevas artiklis 

25, mille kohaselt „Liit tunnustab ja 

austab eakate õigust elada inimväärset ja 

iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja 

kultuurielus“, samuti Euroopa Nõukogu 

ministrite komitee soovituses 

liikmesriikidele eakate inimõiguste 

edendamise kohta1a. 

 __________________ 

 1a Ministrite komitee soovitus nr 

CM/Rec(2014)2 liikmesriikidele eakate 

inimõiguste edendamise kohta.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) PEPPi eesmärk on pakkuda liidu 

kodanikele pensionisäästude kogumiseks 

täiendavat vabatahtlikku võimalust ning 

see tõhustab kodanike pensioniõiguste 

kaasaskantavust. Ühtlasi täiendab see 

riiklikke pensionisüsteeme ja direktiivi 

2014/50/EL. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 e) Ühiskonna vananemine ja 

vähenev sündimus on liidu jaoks tõsised 

demograafilised probleemid, mis 

ohustavad nii pensioni piisavust ja 

jätkusuutlikkust kui ka 

põlvkondadevahelist solidaarsust. Lisaks 

sellele süvendavad digiteerimine ja 

tööturu muutused seda probleemi 
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tõenäoliselt veelgi ning avaldavad üha 

suurenevat survet esimese ja teise samba 

pensionidele. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 f) Liidus püsib sooline pensionilõhe, 

mis on põhjustatud ka ebaregulaarsetest 

sissemaksetest pensioniskeemidesse, kuna 

töös või sissemaksetes on esinenud 

emadusest või lapsehooldusest tingitud 

katkestusi. Liidus on 65–79-aastaste 

naissoost pensionäride pension samas 

vanuses meessoost pensionäride omast 

keskmiselt peaaegu 40 % madalam. PEPP 

saab neile pakkuda lisavõimalust piisava 

pensioni kogumiseks. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 g) EIOPA andmete kohaselt on 

üksnes 67 miljonit inimest ehk 27 % kogu 

ELi 25–59-aastastest elanikest praegu 

vabatahtlikult ostnud pikaajalise 

pensionieesmärgiga finantstooteid ning 

see on koondunud üksnes vähestesse 

liikmesriikidesse. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 h (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 h) PEPP peaks esmajoones olema 

pikaajaline toetusvahend, mille eesmärk 

on tagada pärast pensionile jäämist hea 

elatustase, eelkõige noortele liidu 

kodanikele. PEPP saab tulemuslikult 

parandada võimet katta pärast pensionile 

jäämist isikliku elatustaseme säilitamiseks 

vajalikud kulud. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 i (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 i) Liit seisab silmitsi kasvava 

demograafilise probleemiga, mis toob 

lõppkokkuvõttes kaasa selle, et praegune 

vanadussõltuvusmäär 1:4 langeb aastaks 

2060 tasemele 1:2. Iga vähemalt 65-

aastase kodaniku kohta on 4 inimest 

vanuses 15–64 aastat ning 2060. aastaks 

on selles vanuserühmas 2 inimest iga 

vanema kui 65-aastase kodaniku kohta. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 j (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 j) PEPPi kaasaskantavus suurendab 

selle kui toote atraktiivsust eelkõige 

noorte jaoks ja aitab veelgi lihtsustada 

kodanike õigust elada ja töötada kogu 

liidus. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 k (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 k) PEPP kui personaalsete 

pensionide Euroopa raamistik on eriti 

vajalik ja kasulik nendele, kellel ei ole 

piisavaid pensioniõigusi või kes soovivad 

riiklikele skeemidele lisaks täiendavat 

kogumiskava. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu pärsib personaalsete 

pensionide siseturu toimimist riiklike 

turgude vaheline killustatus ja 

personaalsete pensionitoodete piiratud 

kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel 

olla raskusi oma põhivabaduste 

kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil 

tööleasumist või pensionipõlve veetmist 

mõnes teises liikmesriigis. Lisaks sellele 

piirab pakkujate võimalust kasutada 

asutamisvabadust ja teenuste osutamise 

vabadust see, et olemasolevad personaalsed 

pensionitooted ei ole küllaldaselt 

ühtlustatud. 

(3) Praegu pärsib personaalsete 

pensionide siseturu toimimist riiklike 

turgude vaheline killustatus ja 

personaalsete pensionitoodete piiratud 

kaasaskantavus. Seetõttu võib inimestel 

olla raskusi oma põhivabaduste 

kasutamisel. Näiteks võib see takistada neil 

tööotsimist või tööleasumist või 

pensionipõlve veetmist mõnes teises 

liikmesriigis. Lisaks sellele piirab 

pakkujate võimalust kasutada 

asutamisvabadust ja teenuste osutamise 

vabadust see, et olemasolevad personaalsed 

pensionitooted ei ole küllaldaselt 

ühtlustatud. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Sissemakse tõttu oodatakse 

PEPPilt osalemist kapitaliturgude liidu 

loomises ja kapitalide suunamises 

reaalmajandusse ning pikaajalistesse 

jätkusuutlikkesse projektidesse, säästjad 

peavad olema kaasatud protsessi, mis 

muudab nad teadlikuks nende finants- ja 
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muudest huvidest ning vastastikusest 

suhtest toote tootluse ning keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimistegurite vahel. Selle 

protsessi tõhusus on seotud suure 

läbipaistvusega ja avalikustamisega ning 

säästjate nõuetekohase kaasatusega. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Madalama sissetulekuga inimestel 

ja neil, kes on olnud tööturul vähem aega, 

on vähem rahalisi võimalusi investeerida 

personaalsetesse pensionitoodetesse, mis 

toob kaasa sissetulekute suureneva 

ebavõrdsuse vanemas eas. See käib 

eelkõige naiste kohta üldiselt soolise 

palgalõhe tõttu, mis mõjutab neid kogu 

nende ametialase karjääri jooksul, ja 

kuna nad veedavad rohkem aega 

väljaspool tööturgu, et täita 

hoolduskohustusi ilma sissetulekuta või 

väga madala sissetulekuga. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) PEPPi väljatöötamine personaalsete 

pensionitoodete hulgas aitab kaasa 

pensioniks säästmise võimaluste 

laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi 

pakkujate jaoks. See annab 

majapidamistele paremaid võimalusi 

pensioniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks. 

(10) PEPPi väljatöötamine personaalsete 

pensionitoodete hulgas aitab kaasa 

pensioniks säästmise võimaluste 

laiendamisele ja ELi turu loomisele PEPPi 

pakkujate jaoks. See peaks andma 

majapidamistele hästi reguleeritud, 

turvalisi, sotsiaalselt vastutustundlikke ja 

jätkusuutlikke paremaid võimalusi 

pensioniga seotud eesmärkide 

saavutamiseks, võttes nõuetekohaselt 

arvesse nende vajadusi ja eelistusi. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Käesoleva PEPP-määrusega ei 

looda liikmesriikidele takistusi 

rahastatavate vanaduspensioniskeemide 

kollektiivse korraldamise jätkamiseks. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) PEPPi käsitlev õigusraamistik 

paneb aluse pensioniga seotud 

taskukohaste ja vabatahtlike 

investeeringute edukale turule, mida saab 

hallata üleeuroopaliselt. Olemasolevaid 

pensionitooteid ja -skeeme täiendades 
aitab see rahuldada nende inimeste 

vajadusi, kes soovivad suurendada oma 

pensionisäästude piisavust, võttes arvesse 

demograafilist olukorda ja tehes 

pikaajaliste investeeringute jaoks 

kättesaadavaks uue võimsa 

erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega 

ühtlusta olemasolevaid riiklikke 

erapensioniskeeme. 

(11) PEPPi käsitlev õigusraamistik 

paneb aluse pensioniga seotud 

taskukohaste ja vabatahtlike 

investeeringute edukale turule, mida saab 

hallata üleeuroopaliselt. PEPP aitab 

rahuldada nende inimeste vajadusi, kes 

soovivad suurendada oma pensionisäästude 

piisavust, ja aitab lahendada 

demograafilist olukorda ja kaotada 

olemasolev pensionilõhe, tehes pikaajaliste 

ja jätkusuutlike investeeringute, 

sealhulgas sotsiaalsete investeeringute 

jaoks kättesaadavaks uue võimsa 

erakapitaliallika. Raamistik ei asenda ega 

ühtlusta olemasolevaid riiklikke 

personaalseid tooteid või 

tööandjapensioni skeeme. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) PEPPi pakkujatel peaks olema 

juurdepääs kogu liidu turule üheainsa 

tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- 

ja Tööandjapensionide Järelevalve 

(edaspidi „EIOPA“) annab välja 

üheainsale reeglistikule tuginedes. 

(14) PEPPi pakkujatel peaks olema 

juurdepääs kogu liidu turule üheainsa 

tooteloa alusel, mille Euroopa Kindlustus- 

ja Tööandjapensionide Järelevalve 

(edaspidi „EIOPA“) annab välja 

üheleainsale reeglistikule tuginedes ja 

koostöös riiklike pädevate asutustega. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Tööandja kogumispensioni 

asutuste tegevuse korraldamise ja 

reguleerimise viis erineb liikmesriigiti 

olulisel määral. Mõnes liikmesriigis on 

asjaomastel asutustel lubatud teha üksnes 

tööandjapensioni toiminguid, samal ajal 

kui teistes liikmesriikides on neil lubatud 

teha tööandjapensioni ja erapensioni 

toiminguid. See ei ole viinud mitte ainult 

tööandja kogumispensioni asutuste 

erinevate organisatsiooniliste 

struktuurideni, vaid sellega on kaasnenud 

ka teistsugune järelevalve riiklikul 

tasandil. Eelkõige on tööandjapensioni ja 

erapensioni toiminguid tegevate tööandja 

kogumispensioni asutuste 

usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 

laiem kui neil tööandja kogumispensioni 

asutustel, kes teevad üksnes 

tööandjapensioni toiminguid. Selleks et 

mitte seada ohtu finantsstabiilsust ja võtta 

arvesse erinevat organisatsioonilist 

struktuuri ja järelevalvet, peaks PEPPi 

pakkumine olema lubatud üksnes nendel 

tööandja kogumispensioni asutustel, 

kellel on siseriikliku õiguse kohaselt õigus 

pakkuda personaalseid pensionitooteid ja 

kelle tegevuse üle tehakse piisavat 

järelevalvet. Peale selle ja selleks et veelgi 

kaitsta finantsstabiilsust, tuleks kõiki 
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PEPPi pakkumisega seotud 

majandustegevusele vastavaid varasid ja 

kohustusi hoida lahus muust tegevusest 

ning hallata ja korraldada neid eraldi 

tööandja kogumispensionidega seotud 

majandustegevuse muust tegevusest, ilma 

et neid oleks võimalik üle kanda. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) PEPPi suhtes kohaldatav 

maksustamiskord tuleks määratleda iga 

sellise liikmesriigi õigusaktides, kus 

PEPP-säästja on sissemakseid teinud. 

Seetõttu maksustatakse PEPPi igas 

liikmesriigis, kus PEPP-säästja on teinud 

sissemakseid, proportsionaalselt vastavalt 

sissemakse suurusele igas liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Eluaegne pension ja täiendav 

rahaline kindlus, et katta selliseid riske 

nagu töövõimetus, surm või pikaajaline 

hooldus, on tervikliku kogumispensioni 

toote olulised elemendid. Pensionitooted 

peaks kliendile tagama pikaajalise, kindla 

ja stabiilse lisasissetuleku pärast 

pensionile jäämist. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 b) Sissemaksete kavaga peaks 

kaasnema prognoosid, mis keskenduvad 

fondide väärtusele, 

investeeringutasuvusele, eeldatavale 

inflatsioonile ja majanduskasvule. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Selleks et tagada PEPPi 

pakkujatele sujuv üleminek, hakkab 

kohustus pakkuda selliseid PEPPe, mis 

sisaldavad iga liikmesriigi jaoks eraldi 

jaotist, kehtima kolm aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist. Ent 

tarbijate võimaliku eksitamise vältimiseks 

peaks pakkuja PEPPi esmakordselt turule 

tuues esitama teabe nende riigipõhiste 

jaotiste kohta, mida toode kohe sisaldab. 

(21) Pakkuja peaks PEPPi esmakordselt 

turule tuues esitama lepingus teabe nende 

riigipõhiste jaotiste kohta, mida toode kohe 

sisaldab. Kui PEPP-säästja viib oma 

elukoha teise liikmesriiki, kus PEPPi 

pakkuja ei paku kergesti kättesaadavat 

jaotist, on pakkuja vahetamine kõikidele 

klientidele tasuta. PEPP-hüvitise saajatel 

peaks olema võimalik saada PEPPi 

väljamakseid sõltumata liikmesriigist, kus 

nad elavad. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Selleks et lihtsustada riigipõhiste 

jaotiste avamist kõigis liikmesriikides, 

peaksid PEPPi pakkujad saama sõlmida 

partnerlusi teiste PEPPi pakkujatega. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat 

halduskoormust arvesse võttes peaksid 

PEPPi pakkujad ja turustajad andma 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-

hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, 

et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. 

Selsamal põhjusel tuleks tagada, et 

pensioniskeemi eri faasid, s.t nii 

liitumiseelne, pensioniskeemiga hõlmatud 

(sealhulgas eelpension) kui ka 

pensionijärgne faas oleksid läbipaistvad. 

Eriti tuleks anda teavet kogunenud 

pensioninõuete, pensionihüvitiste 

prognoositud suuruse, riskide ja tagatiste 

ning kulude kohta. Kui pensionihüvitiste 

prognoositud suurus põhineb 

majandusstsenaariumidel, peaks nimetatud 

teave hõlmama ka ebasoodsat 

stsenaariumi, mis peaks olema äärmuslik, 

kuid usutav. 

(22) Pensioniskeemi laadi ja kaasnevat 

halduskoormust arvesse võttes peaksid 

PEPPi pakkujad ja turustajad andma 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele ja PEPP-

hüvitiste saajatele selget ja piisavat teavet, 

et aidata neil teha otsuseid pensioni kohta. 

Samal põhjusel peaksid PEPPi pakkujad 

ja turustajad tagama, et pensioniskeemi 

eri faasid, s.t nii liitumiseelne, 

pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas 

eelpension) kui ka pensionijärgne faas 

oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda 

teavet kogunenud pensioninõuete, 

pensionihüvitiste prognoositud suuruse, 

riskide ja tagatiste, kulude ning 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite 

integreerimise kohta. Pensionihüvitiste 

prognoositud suurus põhineb muu hulgas 

majandusstsenaariumidel, sealhulgas 

ebasoodsal stsenaariumil. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Enne PEPP-skeemiga liitumist 

tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

anda kogu vajalik teave, et nad saaksid 

teha teadlikke valikuid. 

(23) Enne PEPP-skeemiga liitumist 

tuleks potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

anda kogu vajalik teave, et nad saaksid 

teha teadlikke valikuid, andes neile nõu 

nende säästmisnõudmiste ja -vajaduste 

hindamiseks. 

Selgitus 

Nõustamine võib olla mõttekas vahend, et muuta tarbijad oma valikutest teadlikuks. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Toodete optimaalse läbipaistvuse 

tagamiseks peaksid PEPPi koostajad enne 

seda, kui toodet on võimalik PEPP-

säästjatele müüa, koostama dokumendi, 

mis sisaldab põhiteavet nende koostatud 

PEPPi kohta. Samuti peaksid nad 

vastutama põhiteabedokumendi täpsuse 

eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument 

peaks asendama ja muutma Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- 

ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 

põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi 

kohta esitada. 

(24) Toodete optimaalse läbipaistvuse 

tagamiseks peaksid PEPPi pakkujad enne 

seda, kui toodet on võimalik PEPP-

säästjatele müüa, koostama dokumendi, 

mis sisaldab põhiteavet nende koostatud 

PEPPi kohta. Samuti peaksid nad 

vastutama põhiteabedokumendi täpsuse 

eest. PEPPi käsitlev põhiteabedokument 

peaks asendama ja muutma Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 1286/201433 kohast kombineeritud jae- 

ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete 

põhiteabedokumenti, mida ei tule PEPPi 

kohta esitada. 

__________________ __________________ 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. novembri 2014. aasta määrus (EL) 

nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud 

jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) 

põhiteabedokumente (ELT L 352, 

9.12.2014, lk 1). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. novembri 2014. aasta määrus (EL) 

nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud 

jae- ja kindlustuspõhiste 

investeerimistoodete (PRIIPid) 

põhiteabedokumente (ELT L 352, 

9.12.2014, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26)  Pensionitoodete kalkulaatorid on 

liikmesriikides juba väljaarendamisel. 

Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid 

tarbijatele võimalikult suureks abiks, 

peaksid need hõlmama ka eri PEPPide 

koostajate kulusid ja tasusid koos 

vahendajate ja muude investeerimisahelas 

osalejate täiendavate kulude ja tasudega, 

mida PEPPide koostajad ei ole juba sisse 

arvestanud. 

(26) Pensionitoodete kalkulaatorid on 

liikmesriikides juba väljaarendamisel. 

Selleks aga, et kalkulaatorid oleksid 

tarbijatele võimalikult suureks abiks, 

peaksid need hõlmama ka eri PEPPide 

pakkujate kulusid ja tasusid koos 

vahendajate ja muude investeerimisahelas 

osalejate täiendavate kulude ja tasudega, 

mida PEPPide pakkujad ei ole juba sisse 

arvestanud. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Investoritele tuleks anda 

spetsiaalse rakenduse abil võimalus 

arvutada hüvitiste tase väljamaksete 

perioodil. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Reklaamteadete puhul tuleks ära 

kasutada digiteerimise pakutavaid 

võimalusi ning nendes tuleks tutvustada 

PEPPi omadusi lihtsalt, kergesti 

arusaadavalt ja kasutajasõbralikult, 

järgides täielikult määruse 1286/2014 

(PRIIPide määrus) artiklit 9. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) PEPPi pakkujad peaksid koostama 

PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise 

teatise, mis annaks neile kõige olulisema 

isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi 

kohta ning tagaks nende pideva sellealase 

teavitamise. Pensionihüvitise teatis peaks 

olema selge ja kõikehõlmav ning sisaldama 

asjakohast teavet, et lihtsustada aja jooksul 

ja eri pensioniskeemidesse kogunenud 

pensioninõuete mõistmist ja hõlbustada 

tööjõu liikumist. 

(29) PEPPi pakkujad peaksid koostama 

PEPP-säästjatele suunatud pensionihüvitise 

teatise, mis annaks neile kõige olulisema 

isikukohase ja üldise teabe PEPP-skeemi 

kohta ning tagaks nende pideva sellealase 

teavitamise. PEPP-säästja nõusolekul 

tuleks pensionihüvitise teatis adresseerida 

ka PEPP-hüvitise saajatele. 

Pensionihüvitise teatis peaks olema selge, 

ajakohastatud, lihtne ja kõikehõlmav ning 

sisaldama asjakohast teavet, et lihtsustada 
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aja jooksul ja eri pensioniskeemidesse 

kogunenud täiendavate pensioninõuete 

mõistmist ja hõlbustada tööjõu liikumist. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise 

saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks 

peaksid PEPPi pakkujad saama valida 

varade sellise paigutuse, mis sobib kõige 

paremini nende kohustuste täpse laadi ja 

kestusega. Seega on vaja tõhusat 

järelevalvet ning samuti tuleks 

investeerimisnõuete puhul kasutada 

lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele 

küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema 

ja tõhusama investeerimispoliitika 

määramiseks, kohustades neid samas 

tegutsema ettevaatusega. Ettevaatuse 

põhimõte nõuab seega iga PEPPi pakkuja 

kliendistruktuurile kohandatud 

investeerimispoliitikat. 

(32) PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitise 

saajate õiguste piisavaks kaitsmiseks 

peaksid PEPPi pakkujad saama valida 

varade sellise paigutuse, mis sobib kõige 

paremini nende kohustuste täpse laadi ja 

kestusega. Seega on vaja tõhusat 

järelevalvet ning samuti tuleks 

investeerimisnõuete puhul kasutada 

lähenemist, mis annab PEPPi pakkujatele 

küllaldase paindlikkuse kõige turvalisema 

ja tõhusama investeerimispoliitika kindlaks 

määramiseks, kohustades neid samas 

tegutsema mõistlikult ning kooskõlas 

PEPP-säästja vajaduste ja eelistustega. 

Mõistlikkuse põhimõte nõuab seega iga 

PEPPi pakkuja kliendistruktuurile 

kohandatud investeerimispoliitikat. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Võttes kapitaliinvesteeringute 

aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja 

võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda 

piiriüleselt, soodustatakse säästude 

suunamist tööandjapensioni kogumisse, 

aidates seeläbi kaasa majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule. 

(33) Võttes kapitaliinvesteeringute 

aluspõhimõtteks mõistlikkuse põhimõtte ja 

võimaldades PEPPi pakkujatel tegutseda 

piiriüleselt, soodustatakse säästude 

suunamist tööandjapensioni kogumisse, 

aidates seeläbi kaasa majanduslikule, 

sotsiaalsele ja keskkonnaalasele arengule. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Kapitaliturgude liidu süvendamise 

kontekstis on pikaajalise 

majandusprofiiliga instrumentide mõiste 

lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, 

mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja 

seetõttu puudub nende puhul juurdepääs 

järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad 

need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis 

piiravad nende turustatavust, ning 

hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil 

noteerimata äriühingutes ning neile antud 

laene. Börsil noteerimata äriühingud 

hõlmavad taristuprojekte, börsil 

noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma 

tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud 

vara, mis võiks sobida pikaajalise 

investeerimise eesmärgil. Vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliste taristuprojektide 

puhul on sageli tegemist noteerimata 

varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks 

antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes 

arvesse PEPPi pakkujate kohustuste 

pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles 

paigutama küllaldast osa oma 

varaportfellist jätkusuutlikesse 

investeeringutesse reaalmajandusse, mis 

annavad pikaajalist majanduslikku kasu, 

ennekõike taristuprojektidesse ja -

ettevõtetesse. 

(35) Kapitaliturgude liidu süvendamise 

kontekstis on pikaajalise 

majandusprofiiliga instrumentide mõiste 

lai. Sellised instrumendid on väärtpaberid, 

mida ei ole võimalik vabalt võõrandada, ja 

seetõttu puudub nende puhul juurdepääs 

järelturu likviidsusele. Sageli eeldavad 

need tähtajaliste kohustuste võtmist, mis 

piiravad nende turustatavust, ning 

hõlmavad osalusi ja võlainstrumente börsil 

noteerimata äriühingutes ning neile antud 

laene. Börsil noteerimata äriühingud 

hõlmavad taristuprojekte, börsil 

noteerimata äriühinguid, kes soovivad oma 

tegevust laiendada, ja kinnisvara või muud 

vara, mis võiks sobida pikaajalise 

investeerimise eesmärgil. Vähese 

süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimeliste taristuprojektide 

puhul on sageli tegemist noteerimata 

varaga, mis sõltub projekti rahastamiseks 

antavatest pikaajalistest laenudest. Võttes 

arvesse PEPPi pakkujate kohustuste 

pikaajalist iseloomu, kutsutakse neid üles 

paigutama küllaldast osa oma 

varaportfellist jätkusuutlikesse 

investeeringutesse reaalmajandusse, mis 

annavad pikaajalist majanduslikku, 

keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu, 

ennekõike taristuprojektidesse ja -

ettevõtetesse. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) PEPPi pakkujate 

investeerimispoliitika ja 

(36) PEPPi pakkujate 

investeerimispoliitika ja 
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riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 

toetatud vastutustundliku investeerimise 

põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- 

ja juhtimistegurid. PEPPi pakkujaid tuleks 

üles kutsuda, et nad kaaluksid 

kõnealuseid tegureid investeerimisotsuste 

tegemisel ja arvestaksid selliste tegurite 

täidetavat kohta nende 

riskijuhtimissüsteemides. 

riskijuhtimissüsteemide jaoks on olulised 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 

toetatud vastutustundliku investeerimise 

põhimõtetes osutatud keskkonna-, sotsiaal- 

ja juhtimistegurid. Seepärast peaks PEPPi 

pakkuja võtma arvesse 

kapitaliinvesteeringutega kaasnevaid 

võimalikke keskkonna-, sotsiaalseid ja 

juhtimisega seotud tagajärgi. Asjaomane 

riskihindamine tuleks ühtlasi teha 

kättesaadavaks EIOPA-le ja pädevatele 

asutustele ning PEPP-säästjatele. PEPPi 

pakkujad peaksid kaaluma kõnealuseid 

tegureid investeerimisotsuste tegemisel ja 

arvestama selliste tegurite täidetavat kohta 

nende riskijuhtimissüsteemides. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 a) Käesoleva määruse üks eesmärk 

on suunata kapital reaalmajanduses 

tehtavatesse Euroopa pikaajalistesse 

investeeringutesse. PEPPi pakkujad 

peaksid integreerima keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimistegurid oma 

investeerimisotsustesse.  

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 b) PEPPi pakkujad peaksid oma 

klientidega korrapäraselt suhtlema, 

tagamaks, et nende mured ja eelistused, 

sealhulgas seoses keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimisteguritega, integreeritakse 

nõuetekohaselt investeerimisotsustesse. 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (36 c) PEPPi pakkujad peaksid võtma 

vastu investeeringute välistamise poliitika, 

tagamaks, et sääste ei investeerita 

äärmiselt vastuolulistesse ja kahjulikesse 

toodetesse, nagu kivisöel põhinev energia, 

tuumarelvad, kobarlahingumoon, 

tubakatootmine, ega kasutata kahjuliku 

tegevuse toetamiseks, nagu inimõiguste ja 

tööõiguste tõsised rikkumised, tõsine 

keskkonna- ja kliimakahju, korruptsioon 

ja maksudest kõrvalehoidumine. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Mõistlikkuse põhimõttega 

kooskõlas oleva investeerimispoliitika 

väljaarendamise kohustuse täitmise 

tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla 

võimalik investeerida rahapesuvastase 

töökonna määratletud suure riskiga ja 

koostööd mittetegevates jurisdiktsioonides. 

(37) Mõistlikkuse põhimõttega 

kooskõlas oleva investeerimispoliitika 

väljaarendamise kohustuse täitmise 

tagamisel ei tohiks PEPPi pakkujatel olla 

võimalik tegeleda agressiivsete maksudest 

kõrvalehoidumise strateegiatega ja 

investeerimisega rahapesuvastase 

töökonna poolt ning komisjoni 

delegeeritud määruse (millega 

määratakse kindlaks suure riskiga 

kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi 

puudusi ja mille jurisdiktsioonid on 

maksustamise eesmärgil koostatud 

kolmandate riikide jurisdiktsioonide ELi 

üldnimekirjas) alusel määratletud suure 

riskiga ja koostööd mittetegevates 

jurisdiktsioonides. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 38 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Arvestades PEPPi pikaajalise 

suunatusega pensionipõlve kindlustamisele 

tuleks PEPP-säästjatele tagatud 

investeerimisvariantide piiritlemisel 

hõlmata elemendid, mis võimaldavad 

investoritel teha investeerimisotsuseid, 

sealhulgas selliste investeerimisvariantide 

arv, mille seast nad valida saavad. Pärast 

PEPPiga liitumist tehtud algset valikut 

peaks PEPP-säästjal olema võimalus 

nimetatud valikut mõistlike ajavahemike 

järel (kord viie aasta jooksul) muuta, nii et 

samal ajal on tagatud pakkujate pikaajalise 

investeerimisstrateegia stabiilsus ja ka 

investorite kaitse. 

(38) Arvestades PEPPi pikaajalise 

suunatusega pensionipõlve kindlustamisele 

tuleks PEPP-säästjatele pakutavate 

investeerimisvariantide selgel 

kirjeldamisel hõlmata elemendid, mis 

võimaldavad investoritel võtta arvesse oma 

klientide eelistusi ja pikaajalisi vajadusi 

ning teha teadlikke investeerimisotsuseid, 

sealhulgas selliste investeerimisvariantide 

arv, mille seast nad valida saavad. Pärast 

PEPPiga liitumist tehtud algset valikut 

peaks PEPP-säästjal olema võimalus 

nimetatud valikut mõistlike ajavahemike 

järel (kord viie aasta jooksul) muuta, nii et 

samal ajal on tagatud pakkujate pikaajalise 

investeerimisstrateegia stabiilsus ja ka 

investorite kaitse. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 39 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Investeerimise standardvariant 

peaks võimaldama PEPP-säästjal 

investeeritud kapitali tagasi saada. Lisaks 

võiksid PEPPi pakkujad kasutada 

indekseerimismehhanismi, millega 

korvataks vähemalt osaliselt inflatsioon. 

(39) Investeerimise standardvariant, 

mida pakub iga PEPPi pakkuja, peaks 

tagama PEPP-säästjale kapitalikaitse 

kapitaligarantii abil. Lisaks peaksid PEPPi 

pakkujad kasutama 

indekseerimismehhanismi, millega 

korvataks parimal võimalikul viisil 

inflatsioon. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 45 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(45) Ilma et see piiraks PEPP klientide 

õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi 

pakkujate või turustajate ja PEPP-klientide 

jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu 

võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, 

erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud 

menetlused vaidluste kohtuväline 

lahendamiseks, et lahendada käesolevas 

määruses sätestatud õigustest ja 

kohustustest tulenevaid vaidlusi. 

(45) Ilma et see piiraks PEPP-klientide 

õigust esitada hagi kohtule, tuleks PEPPi 

pakkujate või turustajate ja PEPP-klientide 

ning vajaduse korral hüvitise saajate 

jaoks kehtestada hõlpsat osavõttu 

võimaldavad, asjakohased, sõltumatud, 

erapooletud, läbipaistvad ja tulemuslikud 

menetlused vaidluste kohtuväliseks 

lahendamiseks, et lahendada käesolevas 

määruses sätestatud õigustest ja 

kohustustest tulenevaid vaidlusi. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 46 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(46) Tõhusa ja tulemusliku vaidluste 

lahendamise menetluse kehtestamise 

eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja 

turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste 

lahendamise menetluse, millest saavad 

juhinduda nende kliendid enne, kui vaidlus 

antakse lahendamiseks kohtuvälise 

menetluse kaudu või kohtule. Kaebuste 

lahendamise menetluse puhul tuleks 

sätestada lühike ja selge tähtaeg, mille 

jooksul PEPPi pakkuja või turustaja peaks 

kaebusele vastama. Vaidluste kohtuvälise 

lahendamise organitel peaks olema piisav 

suutlikkus osaleda asjakohasel ja tõhusal 

viisil piiriüleses koostöös seoses 

käesolevast määrusest tulenevaid õigusi ja 

kohustusi käsitlevate vaidlustega. 

(46) Tõhusa ja tulemusliku vaidluste 

lahendamise menetluse kehtestamise 

eesmärgil peaksid PEPPi pakkujad ja 

turustajad kehtestama tulemusliku kaebuste 

lahendamise menetluse, millest saavad 

juhinduda nende kliendid ja PEPP-

hüvitise saajad enne, kui vaidlus antakse 

lahendamiseks kohtuvälise menetluse 

kaudu või kohtule. Kaebuste lahendamise 

menetluse puhul tuleks sätestada lühike ja 

selge tähtaeg, mille jooksul PEPPi pakkuja 

või turustaja peaks kaebusele vastama. 

Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

organitel peaks olema piisav suutlikkus 

osaleda asjakohasel ja tõhusal viisil 

piiriüleses koostöös seoses käesolevast 

määrusest tulenevaid õigusi ja kohustusi 

käsitlevate vaidlustega. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) Selleks et leida investeeringute 

jaoks paremad tingimused ja stimuleerida 

konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks 

PEPP-säästjatel olema õigus vahetada 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

pakkujat ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire ja turvaline. 

(47) Selleks et leida investeeringute 

jaoks paremad tingimused ja stimuleerida 

konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks 

PEPP-säästjatel olema õigus vahetada 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

pakkujat ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire, turvaline ja läbipaistev. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 47 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) Selleks et leida investeeringute 

jaoks paremad tingimused ja stimuleerida 

konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks 

PEPP-säästjatel olema õigus vahetada 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

pakkujat ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire ja turvaline. 

(47) Selleks et leida investeeringute 

jaoks paremad tingimused ja stimuleerida 

konkurentsi PEPPi pakkujate vahel, peaks 

PEPP-säästjatel olema õigus vahetada 

kogumisfaasis ja väljamaksete faasis 

pakkujat ning menetlus selleks peaks 

olema selge, kiire, odav ja turvaline. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 48 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(48) Vahetamine peaks olema PEPP-

säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi 

pakkuja peaks seega vastutama menetluse 

algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja 

nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema 

võimalik rakendada pakkuja vahetamise 

teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, 

näiteks tehnilisi lahendusi. 

(48) Vahetamine peaks olema PEPP-

säästja jaoks lihtne. Vastuvõttev PEPPi 

pakkuja peaks seega vastutama menetluse 

algatamise ja haldamise eest PEPP-säästja 

nimel. PEPPi pakkujatel peaks olema 

võimalik rakendada pakkuja vahetamise 

teenuse kujundamisel täiendavaid võtteid, 

näiteks tehnilisi lahendusi. Vahetamist 

pakutakse tasuta piiratud 

kaasaskantavuse ja loa tühistamise 

juhtudel ning PEPP-säästja taotlusel. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 55 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(55) Tagada tuleks kõigi PEPPi 

investeerimisega seotud kulude ja tasude 

täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks 

luua võrdsed tingimused ja samas tuleks 

tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise 

hinnakujunduse stimuleerimiseks oleks 

kättesaadav võrreldav teave erinevate 

toodete kohta. 

(55) Tagada tuleks kõigi PEPPi 

investeerimisega seotud kulude ja tasude 

täielik läbipaistvus. Pakkujate jaoks tuleks 

luua võrdsed tingimused ja samas tuleks 

tagada tarbijate kaitse. Konkurentsipõhise 

hinnakujunduse stimuleerimiseks on 

kättesaadav võrreldav teave erinevate 

toodete kohta. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 56 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(56) Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi 

pakkujate üle peaks tegema vastava 

liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega 

seonduvat järelevalvet koordineerima 

EIOPA, et tagada ühtse 

järelevalvemetoodika kasutamine ja aidata 

sel moel kaasa pensionitoote 

üleeuroopalisele mõõtmele. 

(56) Ehkki jooksvat järelevalvet PEPPi 

pakkujate üle peaks tegema vastava 

liikmesriigi pädev asutus, peaks PEPPidega 

seonduvat järelevalvet koordineerima 

EIOPA, et tagada ühtse 

järelevalvemetoodika järjepidev 

kasutamine ja aidata sel moel kaasa 

pensionitoote üleeuroopalisele mõõtmele. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 67 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (67 a) ELis elab 14,6 % 65-aastastest ja 

vanematest inimestest vaesuse ohus. Kuna 

kapitalitulu kaldub olema koondunud 

kõrgema sissetulekuga rühmadesse, 

võivad erapensionide maksusoodustused 

põhjustada tegelikke maksumäärasid, mis 

on negatiivsed ja regressiivsed. Neid 

laekumata maksutulusid tuleks parem 
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kulutada esimese samba süsteemide 

jätkusuutlikkuse ja piisavuse 

suurendamiseks. Liikmesriigid peaksid 

kehtestama erapensionitoodete, 

sealhulgas PEPPi maksusoodustustele 

ülempiiri ja suunama need konkreetsetele 

rühmadele, kellel on piiratud juurdepääs 

muudele täiendavatele 

pensionipakkumistele, nagu madala 

sissetulekuga rühmad, füüsilisest isikust 

ettevõtjad ja inimesed, kellel on pikad 

pausid sissemakseperioodides. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 68 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (68 a) PEPP on uus, pensioniskeeme 

täiendav vahend kõigile liidu kodanikele. 

Riiklikes maksusüsteemides tuleks PEPPi 

suhtes kohaldada kõige soodsamat 

maksustamist, mida kohaldatakse riiklike 

kogumispensioni toodete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 69 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(69) Pärast PEPPi kasutuselevõttu 

kutsutakse liikmesriike üles võtma arvesse 

komisjoni soovitust (EL) 2017/... ja 

laiendama nende poolt riiklikele 

personaalsetele pensionitoodetele 

võimaldatavaid maksusoodustusi ka 

PEPPile. 

(69) Pärast PEPPi kasutuselevõttu 

kutsutakse liikmesriike tungivalt üles 

võtma arvesse komisjoni soovitust (EL) 

2017/... ja laiendama nende poolt riiklikele 

personaalsetele pensionitoodetele 

võimaldatavaid maksusoodustusi ka 

PEPPile. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 69 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (69 a) Liikmesriike ergutatakse pakkuma 

PEPPi jaoks asjakohast raamistikku. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 70 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(70) Käesolev määrus tuleks läbi 

vaadata, hinnates muuhulgas turu arengut, 

näiteks uut laadi PEPPide turule tulekut, 

samuti liidu õiguse muude valdkondade 

arengut ja liikmesriikide kogemusi. 

(70) Käesolev määrus tuleks läbi 

vaadata, hinnates muu hulgas turu arengut, 

näiteks uut laadi PEPPide turule tulekut, 

samuti liidu õiguse muude valdkondade 

arengut ja liikmesriikide kogemusi. 

Hindamise käigus tuleb võtta arvesse 

hästitoimiva PEPPi turu loomise 

erinevaid eesmärke ja sihte ning eelkõige 

tuleks hinnata, kas käesolev määrus on 

aidanud kaasa mitmesambaliste 

pensionisüsteemide väljatöötamisele 

liikmesriikides ja kas selle tulemusel 

säästab rohkem Euroopa kodanikke 

jätkusuutlikeks ja piisavateks 

pensionideks. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 71 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(71) Käesolevas määruses võetakse 

arvesse põhiõigusi ja peetakse silmas 

eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

tunnustatavaid põhimõtteid, eriti õigust 

isikuandmete kaitsele, õigust omandile ja 

ettevõtlusvabadusele, naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse ning kõrgetasemelise 

tarbijakaitse põhimõtet. 

(71) Käesolev määrus peaks tagama, et 

võetakse arvesse põhiõigusi, ja peetakse 

silmas eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas tunnustatavaid põhimõtteid, eriti 

eakate õigust elada inimväärset ja 

iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja 

kultuurielus, õigust isikuandmete kaitsele, 

õigust omandile, ettevõtlusvabadust, naiste 

ja meeste võrdõiguslikkuse ning 

kõrgetasemelise tarbijakaitse põhimõtet. 
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Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) see põhineb vabatahtlikult sõlmitud 

lepingul üksikisikust säästja ja üksuse 

vahel, 

a) see põhineb vabatahtlikult ja 

täiendavuse põhimõtte alusel sõlmitud 

lepingul üksikisikust säästja ja üksuse 

vahel, 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode (edaspidi „PEPP“) – 

pikaajalistel säästudel põhinev personaalne 

pensionitoode, mida pakub kokkulepitud 

PEPP-skeemi kohaselt selline reguleeritud 

finantsettevõtja, kellel on liidu õiguse 

kohane luba kollektiivsete või 

individuaalsete investeeringute või 

säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust 

PEPP-säästja on vabatahtlikult omandanud 

seoses pensionileminekuga ning mis ei ole 

tagastatav või siis on selle tagastatavus 

rangelt piiratud; 

(2) „üleeuroopaline personaalne 

pensionitoode“ (edaspidi „PEPP“) – 

pikaajalistel, jätkusuutlikel ja sotsiaalselt 

vastutustundlikel säästudel põhinev 

personaalne pensionitoode, mida pakub 

kokkulepitud PEPP-skeemi kohaselt selline 

reguleeritud finantsettevõtja, kellel on liidu 

õiguse kohane luba kollektiivsete või 

individuaalsete investeeringute või 

säästude haldamiseks, ja mille üksikisikust 

PEPP-säästja või sõltumatu PEPP-

säästjate ühendus selle liikmete nimel on 

vabatahtlikult omandanud seoses 

pensionileminekuga ning mis ei ole 

tagastatav või on selle tagastatavus rangelt 

piiratud; 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) jaeklient Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 

a) jaeklient Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/65/EL41 artikli 4 
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lõike 1 punkti 11 tähenduses; lõike 1 punkti 11 tähenduses, see tähendab 

klient, kes ei ole kutseline klient; 

__________________ __________________ 

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 

2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 

finantsinstrumentide turgude kohta ning 

millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 

ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 

349). 

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 

2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 

finantsinstrumentide turgude kohta ning 

millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 

ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 

349). 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) sõltumatu ühendus, mis sõlmib 

PEPP-toodete lepinguid oma liikmete 

jaoks; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) „ühekordne makse“ – kogunenud 

kapitali täiemahuline väljamakse 

kogumisfaasi lõpus; 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) „PEPPi turustaja 

päritoluliikmesriik“ – liikmesriik, kus on 

PEPPi turustaja registrijärgne asukoht; 



 

AD\1156684ET.docx 29/68 PE620.734v02-00 

 ET 

Selgitus 

Oluline on pakkuda õiguskindlust seoses sellega, milline riiklik pädev asutus on vastutav 

jooksva järelevalve eest PEPPi pakkujate ja turustajate üle piiriülestes olukordades, eelkõige 

seoses turustamiseeskirjade ja teabenõuetega. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 b) „PEPPi turustaja vastuvõttev 

liikmesriik“ – liikmesriik, mis ei ole 

päritoluliikmesriik ja kus PEPPi turustaja 

turustab PEPPe; 

Selgitus 

Oluline on pakkuda õiguskindlust seoses sellega, milline riiklik pädev asutus on vastutav 

jooksva järelevalve eest PEPPi pakkujate ja turustajate üle piiriülestes olukordades, eelkõige 

seoses turustamiseeskirjade ja teabenõuetega. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) kapital – kapitali sissemaksete ja 

sissenõudmata märgitud kapitali 

kogusumma, arvutatuna summade alusel, 

mis on investeeritavad pärast investorite 

kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude 

mahaarvamist; 

(21) „kapital“ – kapitali sissemaksete ja 

sissenõudmata märgitud kapitali 

kogusumma, arvutatuna summade alusel, 

mis on investeeritavad enne investorite 

kõigi otseste või kaudsete tasude ja kulude 

mahaarvamist; 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 24 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) investeerimise standardvariant – 

investeerimisstrateegia, mida kohaldatakse 

juhul, kui PEPP-säästja ei ole andnud 

juhiseid selle kohta, kuidas tema PEPP-

kontole kogunevaid vahendeid investeerida 

tuleb; 

(24) „investeerimise standardvariant“ – 

investeerimisstrateegia, mille puhul 

PEPP-säästja saab tagasi vähemalt 

investeeritud kapitali ja mille PEPP-

säästja valib või mida kohaldatakse juhul, 

kui PEPP-säästja ei ole andnud juhiseid 

selle kohta, kuidas tema PEPP-kontole 

kogunevaid vahendeid investeerida tuleb; 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) „keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurid“ – Pariisi lepingus 

sätestatud liidu kliima- ja 

jätkusuutlikkuseesmärgid, kestliku 

arengu eesmärgid ning ÜRO äritegevuse 

ja inimõiguste juhtpõhimõtted ning 

vastutustundlike investeeringute 

põhimõtete määratlused, milles 

keskkonnategurid hõlmavad 

kliimamuutusi, kasvuhoonegaaside 

heidet, ressursside ammendumist 

(sealhulgas vee raiskamine ja reostus) ja 

metsade hävitamist; sotsiaaltegurid 

hõlmavad inimõigusi, töötingimusi 

(sealhulgas orjandus ja lapstööjõud), 

kohalikke kogukondi (sealhulgas 

põliselanike kogukonnad), konflikti, 

tervist ja ohutust, töösuhteid ja 

mitmekesisust; ning juhtimistegurid 

hõlmavad juhtide tasustamist, 

altkäemaksu ja korruptsiooni, poliitilist 

lobitööd ja annetusi, juhatuse 

mitmekesisust ja struktuuri ning 

maksustrateegiat; 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 28 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 b) „biomeetrilised riskid“ – 

pikaealisuse, töövõimetuse, pikaajalise 

hoolduse ja surmaga seotud riskid; 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 c) „jaotisepartnerlus“ – PEPPi 

pakkujate koostöö jaotiste pakkumiseks 

eri liikmesriikides artiklis 12 osutatud 

kaasaskantavuse teenuse eesmärgil. 

Vastutus partnerlustes jääb kõigil 

juhtudel peamisele pakkujale. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PEPPi tohib liidus koostada ja 

turustada ainult juhul, kui EIOPA on 

kooskõlas käesoleva määrusega selleks 

loa andnud. 

1. PEPPi tohib liidus luua ja turustada 

ainult juhul, kui pädev järelevalveasutus 

EIOPA on andnud selleks loa, selle heaks 

kiitnud ja sertifitseerinud. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teave PEPPiga seotud portfelli 

valitsemise ja riskijuhtimise ning 

d) teave PEPPiga seotud portfelli 

valitsemise ja riskijuhtimise ning 
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haldusega seotud korra kohta; haldusega seotud korra kohta, sealhulgas 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite 

roll investeerimisprotsessis, samuti 

investeerimisotsuste pikaajaline mõju ja 

välismõju; 

Selgitus 

Kuna keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritel on eeldatavasti mõju pikaajalistele 

investeerimisotsustele, näiteks PEPPi käsitlevatele otsustele, näib asjakohane avalikustada, 

kuidas võetakse neid arvesse pakkuja riskijuhtimissüsteemis, ja käsitleda neid teabe osana, 

mis on vajalik, et taotleda asjaomase toote pakkumiseks luba. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) teave PEPPiga seotud 

investeerimisstrateegiate ning selle 

riskiprofiili ja muude omaduste kohta; 

e) teave PEPPiga seotud 

investeerimisstrateegiate ning selle 

riskiprofiili ja muude omaduste kohta, 

sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite integreerimine ning 

eelkõige see, kuidas on 

investeerimisstrateegia kooskõlas Pariisi 

lepingus sätestatud liidu kliima- ja 

jätkusuutlikkuseesmärkidega, kestliku 

arengu eesmärkidega ning ÜRO 

äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtetega; 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) teave investeeringute välistamise 

poliitika kohta, mis on seotud tõsise 

keskkonnakahjuga, inimõiguste, 

sealhulgas tööõiguste tõsiste rikkumistega 

ja relvade tootmisega; 
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Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) teave võimalike partnerluste kohta 

PEPPi pakkujate vahel jaotiste 

pakkumiseks eri liikmesriikides; 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) PEPP-säästjatele kättesaadavaks 

tehtava teabe kirjeldus, sealhulgas PEPP-

säästjate esitatud kaebuste käsitlemise 

korra kirjeldus; 

h) PEPP-säästjatele ja hüvitise 

saajatele kättesaadavaks tehtava teabe 

kirjeldus, sealhulgas PEPP-säästjate ja 

hüvitise saajate esitatud kaebuste 

käsitlemise korra kirjeldus; 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) taotleja on vastu võtnud ja 

avaldanud usaldusväärse investeeringute 

välistamise poliitika, mis on seotud tõsise 

keskkonnakahjuga, inimõiguste, 

sealhulgas tööõiguste tõsiste rikkumistega 

ja relvade tootmisega; 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) kavandatav PEPP integreerib 
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keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid 

tõhusalt oma investeerimisstrateegiasse ja 

riskijuhtimisse ning tagab, et portfelli 

valitsemine on kooskõlas Pariisi lepingus 

sätestatud liidu kliima- ja 

jätkusuutlikkuseesmärkidega, kestliku 

arengu eesmärkidega ning ÜRO 

äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtetega; 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Enne otsuse tegemist taotluse kohta 

konsulteerib EIOPA taotleja pädeva 

asutusega. 

2. Enne otsuse tegemist taotluse kohta 

konsulteerib EIOPA taotleja pädeva 

asutusega, esitades talle taotluse koopia ja 

kogu asjakohase teabe, mida on vaja 

konsulteerimiseks, et kontrollida, kas 

taotluse rahuldamise suhtes on 

vastuväiteid. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Juhul kui nimetatud loa andmise 

tingimused ei ole enam täidetud, tühistab 

EIOPA PEPP-loa. 

4. Juhul kui nimetatud loa andmise 

tingimused ei ole enam täidetud, tühistab 

EIOPA PEPP-loa. Riiklikud pädevad 

asutused võivad paluda EIOPA-l kaaluda 

PEPP-loa tühistamist, esitades selle palve 

põhjenduseks asjakohase teabe. 

Tegevusloa tühistamise korral 

teavitatakse sellest selgelt PEPP-säästjaid 

ja neil on õigus vahetada PEPPi pakkujat 

tasuta, sõltumata artiklis 45 sätestatud 

vahetamise sagedusest. 
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Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui PEPP-luba tühistatakse, 

koordineerib EIOPA vajalikke meetmeid, 

et kaitsta PEPP-säästjaid, kellel on leping 

PEPPi pakkujaga, kelle luba tühistati. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis 

sisaldab andmeid iga käesoleva määruse 

alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja 

ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta. 

Keskregister tehakse avalikkusele 

kättesaadavaks elektroonilisel kujul. 

EIOPA peab avalikku keskregistrit, mis 

sisaldab andmeid iga käesoleva määruse 

alusel lubatud PEPPi, selle PEPPi pakkuja 

ja PEPPi pakkuja pädeva asutuse kohta, 

PEPP-loa kuupäeva ja kättesaadavate 

riigipõhiste jaotiste arvu. Keskregister 

tehakse avalikkusele kättesaadavaks 

elektroonilisel kujul ja seda 

ajakohastatakse muutuste korral 

viivitamata. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

19. Kaasaskantavuse teenus võimaldab 

PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise 

liikmesriiki kolides elukohta, jätkata 

sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille 

kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga 

juba lepingu sõlminud. 

1. Kaasaskantavuse teenus võimaldab 

PEPP-säästjatel, kes vahetavad teise 

liikmesriiki kolides elukohta, jätkata 

sissemaksete tegemist sellesse PEPPi, mille 

kohta nad on nimetatud PEPPi pakkujaga 

juba lepingu sõlminud. Komisjon peaks 

kaaluma pakkujate vahetamise eest tasu 

võtmisest loobumist kui stiimulit. Igal 

juhul peavad kulud olema mõistlikud ja 

neist tuleb alati teavitada lepingu 
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sõlmimisel. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20. Kaasaskantavuse teenuse 

kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus 

säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised 

ja soodustused, mis on seotud pideva 

investeerimisega ühte ja samasse PEPPi. 

2. Kaasaskantavuse teenuse 

kasutamise korral on PEPP-säästjatel õigus 

säilitada kõik PEPPi pakkuja antud eelised 

ja soodustused, mis on seotud pideva 

investeerimisega ühte ja samasse PEPPi. 

Kaasaskantavuse teenuse kasutamise 

kulud on mõistlikud. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui PEPP-säästja vahetab teise 

liikmesriiki kolides elukohta ja PEPPi 

pakkuja ei paku asjaomases liikmesriigis 

jaotisi, pakutakse PEPP-säästjale 

võimalust vahetada pakkujat tasuta. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. PEPPi saajad tagavad, et hüvitise 

saajatel on võimalik saada PEPPi 

väljamakseid sõltumata liikmesriigist, kus 

nad elavad. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

AD\1156684ET.docx 37/68 PE620.734v02-00 

 ET 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

22. PEPPi soovitades peab PEPPi 

pakkuja või PEPPi turustaja esitama 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele teabe 

selle kohta, milliseid riigipõhiseid jaotisi 

toode kohe sisaldab. 

2. PEPPi soovitades peab PEPPi 

pakkuja või PEPPi turustaja esitama 

potentsiaalsetele PEPP-säästjatele teabe 

selle kohta, milliseid riigipõhiseid jaotisi 

toode PEPPi pakkuja või registreeritud 

partneri poolt kohe sisaldab. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

23. Hiljemalt kolm aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist peavad 
PEPPi pakkujale esitatud taotluse alusel 

olema kõigi PEPPide puhul võimalikud 

kõigi liikmesriikide riigipõhised jaotised. 

3. PEPP-säästja ja PEPPi pakkuja 

loetlevad kättesaadavad jaotised 

omavahelises lepingus. PEPPi pakkuja 

pakub vähemalt lepingus loetletud jaotisi. 

PEPP-säästja, kes soovib teise liikmesriiki 

kolides vahetada elukohta, võib kasutada 

igal juhul oma õigust liikuda, vahetades 

PEPPi pakkujat, kui riigipõhist jaotist, 

mida PEPP-säästja soovib avada, ei ole 

teinud kättesaadavaks ei PEPPi pakkuja 

ega registreeritud partner. Nendel 

juhtudel klientidelt tasu ega lõive ei 

nõuta. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see mõjutaks artikli 13 lõikes 3 

ette nähtud tähtaega, tagavad PEPPi 

pakkujad, et igal PEPP-kontol on võimalik 

avada uus jaotis, mis vastab liikmesriigi 

poolt, kuhu PEPP-säästja kolib, riiklikul 

tasandil kehtestatud juriidilistele nõuetele 

ja tingimustele, mis käsitlevad PEPPiga 

PEPPi pakkujad tagavad, et igal PEPP-

kontol on võimalik avada üleviimise või 

lisamise teel uus jaotis, mis vastab 

liikmesriigi poolt, kus jaotis avatakse, 

riiklikul tasandil kehtestatud juriidilistele 

nõuetele ja tingimustele, mis käsitlevad 

PEPPiga seotud maksusoodustuste 
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seotud maksusoodustuste kasutamist. kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 PEPPi pakkujad võivad sõlmida teiste 

PEPPi pakkujatega jaotisepartnerlusi, et 

lihtsustada jaotiste avamist kõigis 

liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

24. Ilma et see mõjutaks artikli 13 

lõikes 3 ette nähtud tähtaega ja kohe 

pärast seda, kui PEPP-säästja on teatanud 

kavatsusest kasutada oma õigust 

liikmesriikide vahel liikuda, teavitab PEPPi 

pakkuja PEPP-säästjat võimalusest avada 

PEPP-säästja isiklikul kontol uus jaotis ja 

sellest, milline on sellise jaotise avamise 

tähtaeg. 

1. Kohe pärast seda, kui PEPP-säästja 

on teatanud kavatsusest kasutada oma 

õigust liikmesriikide vahel liikuda, teavitab 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjat võimalusest 

avada PEPP-säästja isiklikul kontol uus 

jaotis ja sellest, milline on sellise jaotise 

avamise tähtaeg. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kogu asjakohane teave valitud 

investeerimisstrateegia või muude 

elementide võimalike muudatuste kohta. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

AD\1156684ET.docx 39/68 PE620.734v02-00 

 ET 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

28. PEPP-säästja taotluse alusel pakub 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale võimalust 

viia kogunenud varasid individuaalse 

PEPP-konto jaotistest teistesse jaotistesse 

üle, nii et kõik varad saab koondada ühte 

jaotisesse. 

1. PEPP-säästja taotluse alusel pakub 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale võimalust 

viia kogunenud varasid individuaalse 

PEPP-konto jaotistest teistesse jaotistesse 

üle, nii et kõik varad saab koondada ühte 

jaotisesse. Üleviimisega seotud kulud 

peavad olema kindlaks määratud ajal, mil 

leping sõlmiti. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe 

edastamine riiklikele ametiasututele 

Kaasaskantavuse kohta käiva teabe 

edastamine pädevatele ametiasututele 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

30. PEPPi pakkuja peab teatama kõigist 

kaasaskantavuse teenuse lepingulistest 

kokkulepetest tema üle usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet tegevale riiklikule 

ametiasutusele. 

1. PEPPi pakkuja peab teatama kõigist 

kaasaskantavuse teenuse lepingulistest 

kokkulepetest EIOPA-le. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

31. Lõike 1 kohane teave tuleb esitada 

elektrooniliselt riikliku järelevalveasutuse 

2. Lõike 1 kohane teave tuleb esitada 

elektrooniliselt EIOPA juures asuvale 
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juures asuvale keskandmebaasile ühe kuu 

jooksul alates uue jaotise avamisest ja see 

peab sisaldama vähemalt järgmist: 

keskandmebaasile ühe kuu jooksul alates 

uue jaotise avamisest. EIOPA teeb 

andmebaasi kättesaadavaks riiklikele 

pädevatele asutustele, kes saavad ka 

muudatuste korral kohalike jaotiste kohta 

automaatselt teavet. Andmebaas peab 

sisaldama vähemalt järgmist: 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) registreeritud partneri 

tunnusandmed (vajaduse korral); 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas peatükis sätestatud 

dokumendid ja teave edastatakse PEPP-

kliendile elektrooniliselt tingimusel, et 

PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist 

teavet nii, et see on hilisemaks 

kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele 

vastava aja jooksul ning et kasutatav 

vahend võimaldab säilitatud teavet 

muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel 

esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad 

kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka 

muul püsival andmekandjal. 

Käesolevas peatükis sätestatud 

dokumendid ja teave edastatakse PEPP-

kliendile elektrooniliselt tingimusel, et 

PEPP-kliendil on võimalik säilitada sellist 

teavet nii, et see on hilisemaks 

kasutamiseks kättesaadav teabe otstarbele 

vastava aja jooksul ning et kasutatav 

vahend võimaldab säilitatud teavet 

muutmata kujul taasesitada. Taotluse alusel 

esitavad PEPPi pakkujad ja turustajad 

kõnealused dokumendid ja teabe tasuta ka 

muul püsival andmekandjal, sealhulgas 

paberkandjal, ning puudega PEPP-

säästjatele juurdepääsetavas vormingus, 

samuti kergesti loetavas versioonis 

väheste või puuduvate finantsteadmistega 

PEPP-säästjatele. 
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Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

34. Enne PEPPi pakkumist PEPP-

säästjatele koostab PEPPi pakkuja 

kõnealuse toote kohta kooskõlas käesoleva 

peatüki nõuetega põhiteabedokumendi ja 

avaldab selle oma veebisaidil. 

1. Enne PEPPi pakkumist PEPP-

säästjatele koostab PEPPi pakkuja 

kõnealuse toote kohta kooskõlas käesoleva 

peatüki nõuetega lepingueelset teavet 

sisaldava põhiteabedokumendi ja avaldab 

selle oma veebisaidil. 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

35. PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad 

järgivad määruse (EL) nr 1286/2014 

artikli 5 lõike 2 ning artiklite 6 ja 18 

sätteid. 

2. PEPPi pakkujad ja PEPPi turustajad 

kohaldavad PEPPi põhiteabedokumenti 

koostades määruse (EL) nr 1286/2014 

artikli 5 lõike 2 ning artiklite 6 ja 18 

kohaseid nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina määruse (EL) nr 1286/2014 

artiklist 8 ja muude eespool nimetatud 

sätete täiendamiseks kehtib PEPPi 

põhiteabedokumendi suhtes järgmine: 

 a) dokument koostatakse kliendi 

jaoks arusaadavalt ja see võimaldab 

tooteid erapooletult võrrelda. Lisaks 

esitatakse selgelt pensionitoote omadused; 

 b) dokument tuleb esitada ja 
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vormistada selgel ja kergesti loetaval 

kujul, kasutades loetavas suuruses 

tähemärke; 

 c) kui dokument koostati algselt 

värvilisena, ei tohi see olla mustvalgelt 

trükituna või mustvalge koopiana vähem 

arusaadav; 

 d) dokument tuleb koostada 

liikmesriigi ametlikes keeltes või ühes 

nendest ametlikest keeltest, mida 

kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus 

PEPPi pakutakse, või PEPP-säästja ja 

PEPPi turustaja kokkuleppel mõnes muus 

keeles; 

 e) dokument peab olema tasuta; 

 f) dokument ei tohi olla eksitav ega 

ebatäpne; 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt iii 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) pensioniiga; iii) teave a) PEPP-skeemi pakutud 

pensioniea kohta ja b) selle liikmesriigi 

tavapärase pensioniea kohta, kelle õigust 

kohaldatakse; 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt iv 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) üldteave kaasaskantavuse teenuse 

kohta, sealhulgas teave jaotiste kohta; 

iv) üldteave kaasaskantavuse teenuse 

kohta, sealhulgas teave jaotiste, võimalike 

registreeritud partnerite ja teistes 

liikmesriikides tehtavate väljamaksete 
kohta; 

 



 

AD\1156684ET.docx 43/68 PE620.734v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Erandina määruse (EL) nr 

1286/2014 (PRIIPide määrus) artiklist 8 

esitatakse PEPPi põhiteabedokumendi 

sisu järgmistes punktides osutatud 

järjekorras: 

 a) esilehe ülaosas paiknevale 

pealkirjale „PEPPi põhiteabedokument“ 

järgneb vahetult järgmine teave: 

 i) PEPPi liik; 

 ii) PEPPi nimi; 

 iii) PEPPi pakkuja nimi, 

kontaktandmed ja vajaduse korral 

liikmesriigi pädeva asutuse antud 

tegevusloa number ja EIOPA sertifikaat; 

 iv) PEPPi pakkuja pädeva asutuse 

nimi ja kontaktandmed; 

 v) PEPPi põhiteabedokumendi 

kuupäev; 

 vi) vastavalt artiklile 4 loa andmise 

üksikasjad; 

 vii)  teave PEPPi investeerimispoliitika 

kohta keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite seisukohast; 

 viii)  teave võimaliku mõju kohta, mida 

pensionile jäämise aeg võib avaldada 

PEPPi riskidele ja pensionihüvitistele; 

 ix)  väljamakseviiside kirjeldus ja 

soovitus, et ettevaatuse mõttes võiks 

variantide kohta enne pensionile jäämist 

nõu küsida; 

 b) vahetult PEPPi 

põhiteabedokumendi pealkirja all toodud 

üksikasjade järel esitatakse selgitus. Selle 

sõnastus on järgmine: „Käesolevas 

dokumendis esitatakse põhiteave selle 

PEPPi kohta. See ei ole reklaammaterjal. 
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Siin esitatud teave on õigusaktidega ette 

nähtud selleks, et aidata Teil mõista 

käesoleva toote olemust, sellega seotud 

riske ja kulusid ning selle võimalikku 

tootlust ja kahjumit ning aidata Teil 

võrrelda seda muude toodetega.“; 

 c) osas pealkirjaga „Mis toode see 

on?“ kirjeldatakse lisaks käesoleva 

[PEPP] määruse artikli 23 lõikes 3 

osutatud teabele PEPPi olemust ja 

põhiomadusi, mis hõlmavad järgmist: 

 i)  üldine teave kaasaskantavuse 

teenuse kohta – „Pakume 

kaasaskantavuse teenust järgmistes 

Euroopa Liidu liikmesriikides:“, millele 

järgneb asjaomaste liikmesriikide loetelu; 

 ii) üldine teave vahetamisteenuse 

kohta: „Te võite vahetada 

investeerimisvõimalusi ja nende 

pakkujaid iga 5 aasta järel. Tasuks 

nõuame Teilt [x] % vahetamise ajaks 

kogunenud kapitalist.“; 

 iii) kui PEPP pakub kogumisfaasi ajal 

kindlustushüvitisi, nende hüvitiste 

üksikasjad, sealhulgas nende maksmist 

põhjustavad tingimused;  

 iv) olemasolev teave 

investeerimisstrateegia kohta, arvestades 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid; 

 v) PEPP-lepingu suhtes kohaldatav 

õigus, kui pooltel puudub vaba valik, või 

PEPPi pakkuja soovitatav õigus, kui 

pooled võivad kohaldatava õiguse vabalt 

valida; 

 d) osas pealkirjaga „Millised on 

riskid ja mis kasu ma saan?“ riski ja 

tootluse profiili lühikirjeldus, mis sisaldab 

järgmisi elemente: 

 i) riski koondnäitaja; 

 ii) tururiskide vastase kapitalikaitse 

määr kogumisfaasi lõpul (protsendina 

sissemakstud kapitalist); 

 iii) kui see on asjakohane, 

väljamaksete faasis PEPP-säästjale tema 
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80., 90. ja 100. eluaastaks väljamakstavad 

kogusummad kolme tootluse stsenaariumi 

(1 %, 2 % ja 3 %) puhul, lähtudes 4 % 

keskmisest aastasest inflatsioonimäärast; 

 iv) garanteeritud eluaegne 

minimaalne igakuine väljamakse 10 000 

euro sissemaksete kohta; 

 v) kokkuvõtlik teave selle kohta, et 

PEPP-säästja päritoluliikmesriigi 

maksuõigusaktid võivad mõjutada 

tegeliku väljamakse suurust; 

 e) osas pealkirjaga „Mis juhtub, kui 

[PEPPi pakkuja nimi] ei saa väljamakset 

teha?“ kirjeldatakse lühidalt seda, kas 

seotud kahju on hõlmatud mõne 

investeeringute hüvitamise või tagamise 

skeemiga ning kui see on nii, siis millise 

skeemiga on tegemist, millised riskid on 

skeemiga kaetud ja millised mitte; 

 f) osas pealkirjaga „Millised on 

kulud?“ esitatakse vahetu võrreldavuse 

tagamiseks kõnealusesse PEPPi 

investeerimisega tõenäoliselt seonduvad 

otsesed ja kaudsed kulud summeerituna 

ning protsendina investeeritavatest 

varadest. Kulude projektsiooni saamiseks 

eeldatakse, et investeeritud vara kasvab 

igal aastal ühtviisi 2 %; 

 g) osas pealkirjaga „Kui kaua ma 

peaksin seda PEPPi hoidma ja kas ma 

saan raha varem välja võtta?“ esitatakse: 

 i) soovitatav hoidmisaeg sõltuvalt 

vanusest, mil pensionile jäädakse, ja 

võimalik kohustuslik minimaalne 

hoidmisaeg; 

 ii) PEPPi lepingu ennetähtaegse 

lõpetamise võimalus ja tingimused koos 

kõigi kaasnevate kulude ja tasudega; 

 iii) teave tagajärgede kohta, mis 

võivad kaasneda lepingu lõpetamisega 

enne kogumisfaasi või soovitatava 

hoidmisaja lõppu, näiteks kapitalikaitse 

kaotuse või täiendavate tingimuslike 

tasude kohta; 
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 h) osas pealkirjaga „Kuidas ma saan 

esitada kaebuse?“ antakse teavet selle 

kohta, kuidas ja kellele saab PEPP-

säästja esitada kaebuse toote kohta või 

PEPPi pakkuja, tootenõustaja või müüja 

käitumise kohta; 

 i) osas pealkirjaga „Muu asjakohane 

teave“ viidatakse lühidalt kõigile 

täiendavatele teabedokumentidele (näiteks 

PEPPi pakkuja maksevõimet ja 

finantsseisu kajastavad aruanded), välja 

arvatud reklaammaterjal; 

 j)  põhiteabedokument peab olema 

pakkuja veebisaidil kergesti kättesaadav 

ja allalaaditav; 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

38. Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

esitatakse samuti teave seoses PEPP-

skeemiga seotud investeeringute eelmiste 

perioodide tootlusega vähemalt viieaastase 

perioodi kohta või kui skeem on 

tegutsenud vähem kui viis aastat, kõigi 

skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti 

teave PEPP-säästjate ja PEPP-hüvitiste 

saajate kantavate kulude struktuuri kohta. 

5. Potentsiaalsetele PEPP-säästjatele 

esitatakse samuti teave seoses PEPP-

skeemiga seotud investeeringute eelmiste 

perioodide tootlusega vähemalt 20-aastase 

perioodi kohta, tuues välja arvandmed iga 

aasta kohta eraldi, või kui skeem on 

tegutsenud vähem kui 20 aastat, kõigi 

skeemi tegutsemisaastate kohta, samuti 

selge teave PEPP-säästjate ja PEPP-

hüvitiste saajate kantavate kogukulude ja 

tasude struktuuri kohta. Kui seda teavet ei 

saa anda, kuna PEPP-skeem on 

eksisteerinud alla ühe aasta, peaks PEPP-

säästjatele olema kättesaadavad vähemalt 

andmed mõne võrreldava 

investeerimisskeemi tootluse kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. PEPPi pakkujad ja PEPPi 

turustajad järgivad määruse (EL) 

nr 1286/2014 artiklite 9–18 sätteid. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõudmiste ja vajaduste kirjeldus ning 

nõuandmine 

Nõudmiste, vajaduste ja eelistuste kirjeldus 

ning nõuandmine 

 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne üleeuroopalise personaalse 

pensionitootega seotud lepingu sõlmimist 

täpsustab käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe 

põhjal tema pensionipõlve nõudmised ja 

vajadused ning annab PEPP-säästjale 

PEPPi kohta arusaadavas vormis 

objektiivset teavet, et PEPP-säästja saaks 

teha teadliku otsuse. 

Enne üleeuroopalise personaalse 

pensionitootega seotud lepingu sõlmimist 

täpsustab käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkuja või 

turustaja PEPP-säästjalt saadud teabe 

põhjal tema pensionipõlve nõudmised, 

vajadused ja eelistused, kaasa arvatud 

keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimisteguritega seotud eelistused, ning 

annab PEPP-säästjale PEPPi kohta 

arusaadavas vormis objektiivset teavet, et 

PEPP-säästja saaks teha teadliku otsuse. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõustamise eesmärk on hinnata PEPP-

säästja riskikartust ja finantsoskusi ning 
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võimaldada tal valida tema riskiprofiilile 

paremini vastav investeerimisvõimalus. 

Selgitus 

Tähtis on täpsustada nõustamise eesmärgid, pöörates eelkõige tähelepanu PEPP-säästja 

riskiprofiili hindamisele. 

 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõustamisel antakse PEPP-säästjale 

teavet toote peamiste omaduste kohta. 

Selgitus 

PEPP-toote tähtsamaid omadusi iseloomustav teave aitab PEPP-säästja riskiprofiili paremini 

hinnata. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

43. Kui nõu antakse enne konkreetse 

lepingu sõlmimist, selgitab käesoleva 

määruse artikli 19 punktis c osutatud 

PEPPi pakkuja või turustaja PEPP-säästjale 

esitatavas personaalses soovituses, miks 

konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja 

nõudmisi ja vajadusi arvestades kõige 

sobivam. 

2. Nõu antakse enne konkreetse 

lepingu sõlmimist. Käesoleva määruse 

artikli 19 punktis c osutatud PEPPi pakkuja 

või turustaja selgitab PEPP-säästjale 

esitatavas personaalses soovituses, miks 

konkreetne PEPP oleks PEPP-säästja 

nõudmisi, vajadusi ja eelistusi arvestades 

kõige sobivam. Samuti peaks PEPP-

säästja saama teavet selle personaalse 

soovituse võimaliku keskkonna-, 

sotsiaalse ja juhtimisega seotud mõju 

kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

44. PEPPi kohta nõu andmisel järgib 

käesoleva määruse artikli 19 punktis c 

osutatud PEPPi pakkuja või turustaja 

kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega 

on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 

25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki 

sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel 

vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid 

õigusakte. 

3. Ilma et see piiraks eelmises lõikes 

sätestatud kohustuse kohaldamist, järgib 

käesoleva määruse artikli 19 punktis c 

osutatud PEPPi pakkuja või turustaja 

kohaldatavat siseriiklikku õigust, millega 

on jõustatud direktiivi 2014/65/EL artikli 

25 lõikes 2 sätestatud eeskirjad, ja kõiki 

sama direktiivi artikli 25 lõike 8 alusel 

vastu võetud ELi vahetult kohaldatavaid 

õigusakte. 

Selgitus 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 26 välja jäetud 

PEPP-lepingu sõlmimine ilma nõu 

andmiseta 

 

47. Ilma, et see piiraks artikli 25 lõike  
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1 kohaldamist, võib PEPP-säästja 

investeerimise standardvariandi lepingut 

sõlmides loobuda nõu saamise õigusest.  

Kui PEPP-säästja loobub nõu saamise 

õigusest, küsivad käesoleva määruse 

artikli 19 punktis c osutatud PEPPi 

pakkujad ja turustajad PEPPi 

turustamisega seotud teenuste osutamisel 

PEPP-säästja või potentsiaalse PEPP-

säästja käest teavet tema teadmiste ja 

kogemuste kohta pakutud või nõutud 

PEPPi jaoks asjakohases 

investeerimisvaldkonnas, et PEPPi 

pakkuja või turustaja saaks hinnata, kas 

kavandatud PEPP on PEPP-säästja jaoks 

sobiv. 

 

Kui käesoleva määruse artikli 19 punktis 

c osutatud PEPPi pakkuja või turustaja 

leiab esimese lõigu kohaselt saadud teabe 

alusel, et toode PEPP-säästjale või 

potentsiaalsele PEPP-säästjale ei sobi, siis 

esitab PEPPi pakkuja või turustaja 

PEPP-säästjale või potentsiaalsele PEPP-

säästjale sellekohase hoiatuse. Kõnealuse 

hoiatuse võib esitada standardvormis. 

 

Kui PEPP-säästjad või potentsiaalsed 

PEPP-säästjad ei esita esimeses lõigus 

osutatud teavet või kui nad esitavad oma 

teadmiste ja kogemuste kohta ebapiisavad 

andmed, hoiatab PEPPi pakkuja või 

turustaja neid, et ta ei ole võimeline 

kindlaks tegema, kas kavandatud PEPP 

sobib neile või mitte. Kõnealuse hoiatuse 

võib esitada standardvormis. 

 

48. Ilma et see piiraks artikli 25 lõike 

1 kohaldamist, ei ole juhul, kui PEPP-

säästja on loobunud investeerimise 

standardvariandi korral nõu saamise 

õigusest, käesoleva määruse artikli 19 

punktis c osutatud PEPPi pakkujal või 

turustajal vaja PEPPi turustamisel 

hankida käesoleva artikli lõikes 1 

osutatud teavet ega esitada selles 

sätestatud hinnangut, kui on täidetud kõik 

järgmised tingimused: 

 

a) tegevus on seotud investeerimise 

standardvariandi kasutamiseks sõlmitud 
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PEPP-lepingutega, mille puhul hõlmab 

investeeringu riskipositsioon üksnes 

finantsinstrumente, mida loetakse 

direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõike 4 

punkti a kohaselt 

lihtfinantsinstrumentideks ja mille 

struktuur ei ole selline, et PEPP-säästjal 

on kaasnevat riski raske mõista; 

b) PEPPi turustamine toimub PEPP-

säästja või potentsiaalse PEPP-säästja 

algatusel; 

 

c) PEPP-säästjat või potentsiaalset 

PEPP-säästjat on selgelt teavitatud, et 

PEPPi turustamisel ei nõuta PEPPi 

pakkujalt ega turustajalt PEPPi ega 

PEPPi turustamise osutamise või 

pakkumise sobivuse hindamist ning et 

PEPP-säästjale ega potentsiaalsele PEPP-

säästjale ei saa osaks asjakohaste 

äritegevuseeskirjadega kaasneva kaitse 

eelised. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 

standardvormis; 

 

d) PEPPi pakkuja või turustaja 

täidab PEPPi turustamisega seotud 

huvide konflikti käsitlevaid kohustusi 

kooskõlas käesoleva peatükiga tema 

suhtes kohaldatavate eeskirjadega. 

 

49. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 62 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täpsustatakse, kuidas 

käesoleva määruse artikli 19 punktis c 

osutatud PEPPi pakkujad ja turustajad 

peavad käesolevas artiklis sätestatud 

põhimõtetest PEPPi turustamisega seotud 

teenuste osutamisel kinni pidama, sh 

klientide jaoks PEPPide sobivuse 

hindamisel hangitava teabe ning 

käesoleva artikli lõike 2 punkti a 

alapunkti ii kohaselt PEPP-lepingute 

lihtsuse hindamise kriteeriumide suhtes. 

Kõnealustes delegeeritud õigusaktides 

võetakse arvesse järgmist: 

 

a)  PEPP-säästjale või potentsiaalsele 

PEPP-säästjale pakutavate või 

osutatavate teenuste laad, pidades silmas 

tehingute liiki, eset, mahtu ja sagedust; 
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ning 

b)  pakutavate või kaalumisel olevate 

toodete laad, sealhulgas eri tüüpi 

finantsinstrumendid. 

 

Selgitus 

Muudatusega tahetakse võtta PEPP-säästjalt võimalus loobuda õigusest nõustamisele, mida 

PEPPi tarbijatele tuleks igal juhul pakkuda. 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

50. PEPPi pakkujad koostavad 

kokkuvõtliku personaalse dokumendi, mis 

sisaldab iga PEPP-säästja jaoks põhiteavet, 

võttes arvesse riiklike pensionisüsteemide 

ning asjaomase riikliku sotsiaal-, töö- ja 

maksuõiguse eripära („PEPP-hüvitise 

teatis“). Dokumendi pealkiri sisaldab sõnu 

„PEPP-hüvitise teatis“. 

1. PEPPi pakkujad koostavad 

kokkuvõtliku, selge ja mõistetava 

personaalse dokumendi, mis sisaldab iga 

PEPP-säästja jaoks ja PEPP-säästja 

nõusolekul PEPP-hüvitise saajate jaoks 
põhiteavet, võttes arvesse riiklike 

pensionisüsteemide ning asjaomase riikliku 

sotsiaal-, töö- ja maksuõiguse eripära 

(„PEPP-hüvitise teatis“). Dokumendi 

pealkiri sisaldab sõnu „PEPP-hüvitise 

teatis“. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

52. Lisaks teatatakse PEPP-säästjale 

kindlustuslepingu kehtivuse jooksul 

muudatustest, mis puudutavad järgmist 

teavet: 

3. Lisaks teatatakse PEPP-säästjale ja 

PEPP-hüvitise saajatele kindlustuslepingu 

kehtivuse jooksul muudatustest, mis 

puudutavad järgmist teavet: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 27 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teave selle kohta, kuidas 

investeerimispoliitikas võetakse arvesse 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid. 

d) teave selle kohta, kuidas 

investeerimispoliitikas võetakse arvesse 

keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, 

seahulgas nende rolli 

investeerimisprotsessis, ning teave 

investeerimisotsuste pikaajaliste mõjude 

ja välismõjude kohta. 

Selgitus 

PEPP-säästjaid tuleb teavitada nende investeerimisotsuste välismõjudest ühiskonna 

seisukohalt. 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

53. PEPP-hüvitise teatis sisaldab PEPP-

säästjate jaoks vähemalt järgmist 

põhiteavet: 

1. PEPP-hüvitise teatis esitatakse 

tasuta kord aastas ja see sisaldab PEPP-

säästjate jaoks ja PEPP-säästja 

nõusolekul PEPP-hüvitise saajate jaoks 
vähemalt järgmist põhiteavet: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi 

pakkuja nimi, teave pensionihüvitise 

prognooside kohta, teave kogutud 

nõudeõiguste või kogutud kapitali kohta, 

PEPP-säästja või kolmanda isiku 

sissemaksed ning teave PEPP-skeemi 

rahastamistaseme kohta, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL 

a) PEPP-säästja isikuandmed, PEPPi 

pakkuja nimi ja kontaktandmed, PEPP-

säästja PEPP-skeemi tunnusandmed, 

teave pensionihüvitise prognooside kohta, 

teave kogutud nõudeõiguste või kogutud 

kapitali kohta, PEPP-säästja või kolmanda 

isiku sissemaksed ning teave PEPP-skeemi 

rahastamistaseme kohta, mille suhtes 
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artikli 39 lõike 1 punkte a, b, d, e, f ja h, 

kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendab „liige“ PEPP-säästjat, 

„pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, 

„pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja 

„sponsorettevõtja“ kolmandat isikut; 

kohaldatakse direktiivi 2016/2341/EL 

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

kusjuures käesoleva määruse kohaldamisel 

tähendab „liige“ PEPP-säästjat, 

„pensioniasutus“ PEPPi pakkujat, 

„pensioniskeem“ PEPP-skeemi ja 

„sponsorettevõtja“ kolmandat isikut; 

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) kokkuvõte PEPPi pakkuja 

investeerimispoliitika põhimõtetest, mida 

kirjeldatakse lähemalt käesoleva määruse 

artikli 29 punktis c osutatud lisateabes; 

Selgitus 

Kõige olulisem teave PEPPi pakkuja investeerimispoliitika põhimõtete kohta tuleb esitada 

PEPP-hüvitise teatises ning ülejäänud üksikasjad artiklis 29 kirjeldatud lisateabes. 

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e b) teave pensionihüvitise prognooside 

kohta punktis b täpsustatud pensionieast 

lähtudes ning vastutuse välistamise 

klausel, mille kohaselt need prognoosid 

võivad erineda saadava pensionihüvitise 

lõplikust väärtusest. Seda teavet 

illustreeritakse majanduslike 

stsenaariumidega, mis hõlmavad parimat 

hinnangulist stsenaariumi ja ebasoodsat 

stsenaariumi, võttes arvesse PEPP-skeemi 

eripära; 
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Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e c) teave kogunenud pensioniõiguste 

või kogunenud pensionikapitali kohta, 

võttes arvesse PEPP-skeemi eripära; 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e d) teave selle kohta, mis juhtub 

PEPP-säästja või PEPP-hüvitise saaja 

surma korral. 

 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pensionieelses faasis PEPP-säästjatele ja 

väljamaksete faasis PEPP-hüvitise saajatele 

antav teave 

Pensionieelses faasis PEPP-säästjatele ja 

PEPP-hüvitise saajatele ning 

väljamaksete faasis PEPP-hüvitise saajatele 

antav teave 

 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PEPP-säästjatele antakse 

pensionieelses faasis teavet kooskõlas 

direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. 

1. PEPP-säästjatele ning PEPP-

säästjate taotlusel või kohtu korraldusel 

ka PEPP-hüvitise saajatele antakse 

pensionieelses faasis teavet kooskõlas 
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direktiivi 2016/2341/EL artikliga 42. See 

teave tuleb esitada hiljemalt üks aasta 

enne pensioniiga ning selles tuleb anda 

teada väljamaksete faasi peatsest algusest 

ja võimalikest väljamaksete teostamise 

viisidest. 

 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) PEPPi pakkujate 

juhtimissüsteemide, äritegevuse, 

maksevõime hindamispõhimõtete, riskide 

ja riskijuhtimissüsteemide ning kapitali 

struktuuri, vajaduste ja juhtimise 

hindamine; 

a) PEPPi pakkujate 

juhtimissüsteemide, äritegevuse, 

maksevõime hindamise põhimõtete, 

riskide ja riskijuhtimissüsteemide, 

sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimisteguritega seotud riskide 

integreerimise ning kapitali struktuuri, 

vajaduste ja juhtimise hindamine; 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) saada PEPPi pakkujatelt 

keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimisteguritega seotud teavet kooskõlas 

artikliga 31a; 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) mõistlikkuse põhimõtte kohaselt 

võtavad PEPPi pakkujad arvesse 

investeerimisotsuste võimalikku 

pikaajalist mõju keskkonna-, sotsiaal- ja 
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juhtimisteguritele; 

 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) investeerimine 

tuletisinstrumentidesse on võimalik 

niivõrd, kui sellised instrumendid 

vähendavad investeerimisriske või 

hõlbustavad portfelli tõhusat haldamist. 

Neid instrumente hinnatakse 

usaldusväärsetel alustel, võttes arvesse 

alusvara, ning kaasatakse PEPPi pakkuja 

varade väärtuse hindamisse. PEPPi 

pakkujad väldivad ka liigset riski, mis on 

seotud tehingu ühe vastaspoolega ja 

muude tuletistehingutega; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

f) varasid ei investeerita 

rahapesuvastase töökonna tuvastatud suure 

riskiga ja koostööd mittetegevatesse 

jurisdiktsioonidesse; 

f) investeerimine rahapesuvastase 

töökonna tuvastatud suure riskiga ja 

koostööd mittetegevatesse 

jurisdiktsioonidesse on keelatud; 

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

68. PEPPi pakkujad pakkuvad PEPP-

säästjatele kuni viit investeerimisvarianti. 

1. PEPPi pakkujad pakuvad PEPP-

säästjatele vähemalt standard-PEPPi 

ja/või mitut investeerimisvarianti. 
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Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPP-säästja langetab 

investeerimisvariandi valiku PEPP-

lepingu sõlmimisega. 

PEPP-säästja valib ühe mitmest 

investeerimisvariandist PEPP-lepingu 

sõlmimisega. 

 

Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 36 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

71. PEPP-säästjal on võimalik PEPPi 

kogumisel iga viie aasta tagant valida mõni 

muu investeerimisvariant. 

1. Investeerimisvariandi muutmise 

tingimused loetletakse PEPP-lepingus. 

PEPP-säästjal on igal juhul võimalik 

PEPPi kogumisel iga viie aasta tagant 

valida mõni muu investeerimisvariant. 

Selgitus 

PEPP-säästjatel peaks olema võimalik muuta investeerimisvarianti iga viie aasta järel või 

isegi varem, kui nende PEPP-leping seda võimaldab. 

 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 37 Artikkel 37 

Investeerimise standardvariant Investeerimise standardvariant 

73. Investeerimise standardvariandiga 

tagatakse PEPP-säästja kapitali kaitse, 

milleks kasutatakse riski maandamise 

tehnikaid, et saavutada turvaline 

investeerimisstrateegia. 

1. Standardvariandi korral tagab 

PEPPi pakkuja PEPP-säästjale, et 

väljamaksete faasi alguseks kogunenud 

kapital on vähemalt sama suur kui tehtud 

sissemaksed, mis sisaldab kõiki kulusid ja 

tasusid ning lisaks kompensatsiooni 

inflatsiooni eest vastavalt kohaldatavale 
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indeksile, kusjuures keskmine aastane 

inflatsioonimäär ei tohi ületada 4 %. 

Investeerimise standardvariant on lihtne 

ja turvaline toode, mida on lihtne mõista 

ja osta igas liikmesriigis, muu hulgas 

digitaalsete kanalite kaudu. 

74. Kapitalikaitse korral PEPP-säästja 

investeeritud kapitali ei kaota. 

2. Kapitalikaitse pakub 

kapitaligarantiid, tänu millele PEPP-

säästja ei kaota investeeritud kapitali, 

kaasa arvatud tasud, kulud ja 

kompensatsioon inflatsiooni eest. 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

75. Kui PEPPi pakkujad pakuvad 

alternatiivseid investeerimisvariante, siis 

peab vähemalt üks neist variantidest 
võimaldama PEPP-säästjatel kulutõhusat 

investeerimist. 

1. Kui PEPPi pakkujad pakuvad 

alternatiivseid investeerimisvariante, siis 

peavad nad kõik võimaldama PEPP-

säästjatele standardvarianti. 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 42 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi pakkujad võivad PEPPide 

pakkumisel võimaldada varianti, mille 

puhul on tagatud biomeetriliste riskide 

katmine. Käesoleva määruse 

kohaldamisel tähendavad „biomeetrilised 

riskid“ üleelamise, töövõimetuse ja 

surmaga seotud riske. 

PEPPi pakkujad lisavad investeeritud 

kapitali garantii PEPP-säästja surma või 

püsiva töövõimetuse juhuks 

kogumisfaasis. 

Selgitus 

Mõiste määratlus üle viidud artiklisse 2. 
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Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vahetamisteenust võivad pakkuda samas 

liikmesriigis (riigisisene vahetamine) või 

erinevates liikmesriikides (piiriülene 

vahetamine) asutatud PEPPi pakkujad. 

PEPPi pakkujate vahetamise tingimused 

loetletakse PEPP-lepingus. Igal juhul on 

PEPP-säästjal võimalus PEPPi pakkujat 

vahetada PEPPi kogumisfaasi iga viie 

aasta järel. 

 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõige 3  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

95. Kahe tööpäeva jooksul pärast 

lõikes 2 osutatud loa saamist taotleb 

vastuvõttev PEPPi pakkuja üleandvalt 

PEPPi pakkujalt järgmiste toimingute 

tegemist, kui see on PEPP-säästja loaga 

ette nähtud: 

3. Viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 

2 osutatud PEPP-säästja taotluse saamist 

taotleb vastuvõttev PEPPi pakkuja 

üleandvalt PEPPi pakkujalt järgmiste 

toimingute tegemist, kui see on PEPP-

säästja taotlusega ette nähtud: 

a) edastada vastuvõtvale PEPPi 

pakkujale, ja kui PEPP-säästja seda 

konkreetselt nõudis, PEPP-säästjale 

nimekiri kõikidest olemasolevatest 

üleviidavatest summadest; 

a) edastada vastuvõtvale PEPPi 

pakkujale, ja ka PEPP-säästjale, kui ta 

seda konkreetselt nõuab, nimekiri 

kõikidest olemasolevatest üleviidavatest 

summadest; 

b)  viia PEPP-säästja nimetatud 

kuupäeval järelejäänud positiivne 

kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja 

juures avatavale või asuvale kontole ning 

b) viia PEPP-säästja nimetatud 

kuupäevast alates järelejäänud positiivne 

kontojääk üle vastuvõtva PEPPi pakkuja 

juures asuvale kontole ning 

c)  sulgeda PEPP-säästja nimetatud 

kuupäeval üleandva PEPPi pakkuja juures 

asuv PEPP-konto. 

c) sulgeda PEPP-säästja nimetatud 

kuupäevast alates üleandva PEPPi pakkuja 

juures asuv PEPP-konto. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

102. Üleandva PEPPi pakkuja poolt 

PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale 

kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus 

on piiratud ega ületa 1,5 % vastuvõtva 

PEPPi pakkuja juurde üleviidavast 

järelejäänud positiivsest kontojäägist. 

3. Üleandva PEPPi pakkuja poolt 

PEPP-konto sulgemise eest PEPP-säästjale 

kehtestatud tasude ja lõivude kogusuurus 

on piiratud ega ületa 0,5 % vastuvõtva 

PEPPi pakkuja juurde üleviidavast 

järelejäänud positiivsest kontojäägist. 

Komisjon kaalub PEPP-toote 

edendamiseks võimalust pakkuja 

vahetamise tasust loobuda. 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

103. Mis tahes võimalikud tasud ja 

lõivud, mida üleandev või vastuvõttev 

PEPPi pakkuja nõuab PEPP-säästjalt 

artikli 46 kohase mis tahes teenuse eest, 

välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 1, 

2 ja 3 osutatud teenuste eest, on 

mõistlikud ja kooskõlas kõnealuse PEPPi 

pakkuja tegelike kuludega. 

4. Vahetamisprotsessis on vastuvõtva 

PEPPi pakkuja osutatavad teenused 

tasuta. 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PEPPi pakkujad annavad PEPP-säästjatele 

vahetamisteenuse kohta järgmist teavet: 

Vastuvõtvad PEPPi pakkujad annavad 

PEPP-säästjatele vahetamisteenuse kohta 

järgmist teavet: 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

112. Sellised tingimused võivad hõlmata 

eelkõige järgmiste elementide kindlaks 

määramist: pensioniga, kohustuslik seos 

pensioniikka jõudmise ja väljamaksete 

faasi alguse vahel, PEPP-skeemis 

osalemise miinimumperiood, PEPP-

skeemiga liitumisel maksimaalne 

pensionieani jäänud aeg, samuti eriliste 

raskuste korral tagasivõtmise tingimused. 

2. Sellised tingimused hõlmavad 

eelkõige järgmiste elementide kindlaks 

määramist: pensioniiga, kohustuslik seos 

pensioniikka jõudmise ja väljamaksete 

faasi alguse vahel, PEPP-skeemis 

osalemise miinimumperiood, PEPP-

skeemiga liitumisel maksimaalne 

pensionieani jäänud aeg, samuti eriliste 

raskuste korral tagasivõtmise tingimused. 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

113. PEPPi pakkujad võivad PEPP-

säästjatele võimaldada väljamakseid ühel 

või mitmel järgmistest viisidest: 

1. PEPPi pakkujad võimaldavad 

PEPP-säästjatele väljamakseid ühel või 

mitmel järgmistest viisidest: 

 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

114. Väljamaksete faasis kasutatava 

väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad 

PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad 

vajaduse korral seda kogumisfaasis muuta 

iga viie aasta tagant. 

2. Väljamaksete faasis kasutatava 

väljamaksete viisi valivad PEPP-säästjad 

PEPP-lepingu sõlmimisel ja võivad seda 

kogumisfaasis muuta iga viie aasta tagant 

ja kogumisfaasi viimasel aastal. See 

muutmisvõimalus peaks olema tasuta. 

Selgitus 

Kogumisfaasi viimasel aastal peaks kliendil olema võimalus muuta oma valikut väljamaksete 

faasi osas. 
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Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui liikmesriigid ei ole 

kehtestanud pensioniikka jõudmise ja 

väljamaksete faasi alguse vahel 

kohustuslikku seost, annavad PEPPi 

pakkujad PEPP-säästjatele võimaluse 

lükata väljamaksete faasi algus edasi 

pensioniikka jõudmisele järgnevale 

hilisemale kuupäevale. 

Selgitus 

Klientidel peaks olema võimalik kasutada oma PEPP-toodet ka hiljem pensioni ajal. 

 

Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Investeerimise standardvariandi 

puhul on kohustuslik teha vähemalt 25 % 

väljamakseid annuiteedi vormis. 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Kui pärast väljamaksete faasi 

algust ei ületa PEPP-kontol kogenenud 

vara väärtus summat, mille iga liikmesriik 

kehtestab ja igal aastal läbi vaatab, on 

PEPP-säästjal õigus PEPP-konto 

likvideerida ja saada kätte ühekordne 

makse. 



 

PE620.734v02-00 64/68 AD\1156684ET.docx 

ET 

Selgitus 

Määruses tuleks võimaldada väikesed PEPP-kontod likvideerida ja saada pensionile jäädes 

kätte ühekordne makse. 

 

Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

115. PEPPi pakkuja pädev asutus teeb 

käesoleva määruse täitmise üle pidevat 

järelevalvet. Sama asutus vastutab PEPPi 

pakkuja eeskirjades või põhikirjas 

sätestatud kohustuste täitmise ning PEPPi 

pakkumisel kohaldatava korra ja 

ülesannete jaotuse järelevalve eest. 

1. PEPPi pakkuja päritoluliikmesriigi 

pädev asutus teeb käesoleva määruse 

täitmise üle pidevat järelevalvet. Sama 

asutus vastutab PEPPi pakkuja eeskirjades 

või põhikirjas sätestatud kohustuste 

täitmise ning PEPPi pakkumisel 

kohaldatava korra ja ülesannete jaotuse 

järelevalve eest. 

 Erandina esimesest lõigust teeb pidevat 

järelevalvet selle üle, kuidas PEPPi 

pakkuja ja turustaja täidavad käesoleva 

määruse IV peatüki nõudeid, PEPPi 

pakkuja ja turustaja vastuvõtva 

liikmesriigi pädev asutus. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada õiguskindlus selles osas, milline liikmesriigi pädev 

asutus vastutab PEPPi pakkujate ja turustajate pideva järelevalve eest piiriülestes 

olukordades, eriti seoses määruse IV peatükis sätestatud turustamiseeskirjade ja 

teabenõuetega. 

 

Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 63 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist hindab komisjon käesolevat 

määrust ning esitab pärast EIOPAga 

konsulteerimist peamiste järelduste kohta 

Iga viie aasta järel pärast käesoleva 

määruse jõustumist hindab komisjon 

käesolevat määrust ning esitab pärast 

EIOPAga konsulteerimist peamiste 
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Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

aruande. 

järelduste kohta Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande. Aruande 

koostamisel konsulteerib komisjon ka 

liikmesriikide pädevate asutustega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 63 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist hindab komisjon käesolevat 

määrust ning esitab pärast EIOPAga 

konsulteerimist peamiste järelduste kohta 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

aruande. 

 Selle hindamise käigus tuleb eelkõige 

arvesse võtta PEPPi lisaväärtust 

pensionilõhe kaotamisel ning pikaajaliste 

investeeringutega seotud lisaväärtust. 

Konkreetsemalt peaks hindamisest 

tulenema andmed, mis võimaldavad 

kontrollida, kas PEPPi turu loomine on 

aidanud tõhusalt suurendada nende 

Euroopa kodanike arvu, kellele on 

kättesaadavad piisavad pensionid.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 63 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon moodustab asjaomaste 

sidusrühmade kogu, et PEPPi arengut ja 

rakendamist pidevalt jälgida. Kogusse 

kuuluvad vähemalt EIOPA, riiklikud 

järelevalveasutused, sektori ja klientide 

esindajad ning sõltumatud eksperdid, 

sealhulgas vähemalt üks keskkonna-, 

sotsiaal- ja juhtimistegurite ekspert. Kogu 



 

PE620.734v02-00 66/68 AD\1156684ET.docx 

ET 

sekretariaat on EIOPA. 
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