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GROZĪJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 

monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) ES mājsaimniecības ir vienas no 

lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču 

lielākā daļa šo ietaupījumu atrodas bankas 

kontos ar īsiem termiņiem. Ja kapitāla 

tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas 

var palīdzēt risināt problēmas, ko rada 

sabiedrības novecošana un zemās procentu 

likmes. 

(1) ES mājsaimniecības ir vienas no 

lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču 

lielākā daļa šo ietaupījumu atrodas bankas 

kontos ar īsiem termiņiem un mazu peļņu. 

Taču mājsaimniecību uzkrājumu līmenis 

dažādās ES valstīs ievērojami atšķiras, 

pastāvīgās atšķirības ES dalībvalstu 

starpā var ietekmēt investīcijas, turklāt 

izaugsme mājsaimniecību uzkrājumu 

veidā ir svarīgs privāto un valsts 

investīciju finansēšanas avots. Ja kapitāla 

tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas 

var palīdzēt risināt problēmas, ko rada 

sabiedrības novecošana, zemās procentu 

likmes un zemais investīciju līmenis 

ilgtermiņā. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Lai tagadējiem un nākotnes 

pensionāriem nodrošinātu pienācīgu 

dzīves līmeni, prioritāte būtu jāpiešķir 

valsts pensiju plānu pirmā (valsts) un otrā 

(aroda) pīlāra pilnveidei, stiprināšanai un 

reformēšanai. Šiem abiem pīlāriem 

joprojām ir liela nozīme valsts pensiju 

plānu ilgtspējas nodrošināšanā. PEPP 
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nebūtu jāaizstāj vai jāapdraud pirmā un 

otrā pīlāra shēmas. Lai konsolidētu šiem 

pīlāriem vajadzīgos finanšu resursus, 

dalībvalstīm ir jārisina arī tādas 

problēmas kā bezdarbs un nedeklarēts un 

nestabils darbs. Taču, ņemot vērā 

strādājošo iedzīvotāju skaita paredzamo 

samazināšanos no attiecības 1:4 uz 1:2, 

izšķirīga nozīme ir vairāku pīlāru pensiju 

pieejai. Brīvprātīgs, ilgtermiņa Viseiropas 

privāto pensiju produkts darbosies kā 

elements, kas papildinās un stiprinās 

pašreizējos pensiju uzkrājumus, veicinās 

to atbilstību, kā arī palielinās segumu to 

iedzīvotāju grupām, kuras iepriekš 

saskārās ar seguma trūkumu, daļēju 

segumu vai neatbilstīgu segumu, 

piemēram, sievietes, jaunieši, 

pašnodarbinātās personas un personas ar 

nestandarta vai jauna veida 

nodarbinātību. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) 2015. gadā 28 ES dalībvalstīs 

11,3 miljoni darbspējīga vecuma pilsoņu 

(20–64 gadu vecumā) pastāvīgi dzīvoja 

citā, nevis savas pilsonības dalībvalstī, un 

1,3 miljoni pilsoņu strādāja citā, nevis 

savas dzīvesvietas dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Vecuma pensijas veido būtisku 

pensionāra ienākumu daļu, lai 

nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni un 

izskaustu vecuma nabadzību. Tas ir 
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priekšnoteikums Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību 

īstenošanai, tostarp tās 25. pantā par 

vecāka gadagājuma cilvēku tiesību 

īstenošanai, kurā noteikts, ka: “Savienība 

atzīst un ievēro vecāka gadagājuma 

cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un 

neatkarīgu dzīvi un piedalīties 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē”, kā arī to 

tiesību īstenošanai, kas noteiktas Eiropas 

Padomes Ministru komitejas Ieteikumā 

dalībvalstīm par vecāka gadagājuma 

cilvēku cilvēktiesību veicināšanu. 

 __________________ 

 1a Ministru komitejas Ieteikums 

CM/Rec(2014)2 dalībvalstīm par vecāka 

gadagājuma cilvēku cilvēktiesību 

veicināšanu.  

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

1.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1d) Ar PEPP Savienības pilsoņiem 

tiek piedāvāta papildu iespēja brīvprātīgi 

veidot pensijas uzkrājumus un tiks 

stiprināta pilsoņu tiesību pārnešana. 

PEPP arī papildinās valsts pensiju 

sistēmas un Direktīvu 2014/50/ES. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

1.e apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1e) Sabiedrības novecošana un 

dzimstības līmeņa samazināšanās ir lielas 

demogrāfiskas problēmas Savienībai, 

kuras apdraud gan pensiju atbilstību, gan 

ilgtspēju, kā arī solidaritāti starp 

paaudzēm. Turklāt digitalizācija un darba 



 

PE620.734v02-00 6/68 AD\1156684LV.docx 

LV 

tirgus izmaiņas droši vien vēl vairāk 

saasinās šīs problēmas un radīs aizvien 

lielāku spiedienu uz pirmā un otrā pīlāra 

pensijām. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1.f apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1f) Savienībā vēl aizvien pastāv 

sieviešu un vīriešu pensiju atšķirība, ko 

rada arī neregulāras iemaksas pensiju 

shēmās, kam iemesls ir darba vai iemaksu 

pārtraukšana maternitātes vai bērnu 

aprūpes dēļ. Savienībā 65–79 gadus vecas 

pensionējušās sievietes pensija vidēji ir 

gandrīz par 40 % zemāka nekā tāda paša 

vecuma vīrietim. PEPP šīm sievietēm var 

sniegt papildu iespēju uzkrāt pietiekami 

lielu pensiju. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

1.g apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1g) Saskaņā ar EAAPI tikai 67 miljoni 

cilvēku jeb 27 % no kopējā ES iedzīvotāju 

skaita 25–59 gadu vecumā pašreiz ir 

brīvprātīgi parakstījušies uz finanšu 

produktiem ar ilgtermiņa pensijas mērķi, 

un šis rādītājs aptver tikai dažas 

dalībvalstis. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

1.h apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1h) PEPP galvenokārt vajadzētu būt 

ilgtermiņa atbalsta instrumentam, ar ko jo 

īpaši Savienības gados jaunajiem 

pilsoņiem nodrošinātu labu dzīves līmeni 

pēc pensionēšanās. Ar PEPP var efektīvi 

uzlabot spēju segt izmaksas, kas 

vajadzīgas konkrētas personas dzīves 

līmeņa saglabāšanai pēc pensionēšanās. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1.i apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1i) Savienībā aizvien saasinās 

demogrāfiskās problēmas, kā rezultātā 

pašreizējā vecumatkarības attiecība 1:4 

līdz 2060. gadam varētu būt 1:2. Uz 

ikvienu 65 gadus vecu vai vecāku cilvēku 

pašlaik ir 4 cilvēki vecumā no 15 līdz 64 

gadiem, un līdz 2060. gadam uz ikvienu 

par 65 gadiem vecāku cilvēku būs 

2 minētās vecuma grupas cilvēki. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1.j apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1j) PEPP pārnesamība palielinās tā 

kā produkta pievilcību jo īpaši jauniešu 

acīs un palīdzēs turpmāk veicināt 

iedzīvotāju tiesības dzīvot un strādāt visā 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1.k apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1k) PEPP kā Eiropas privāto pensiju 

sistēma jo īpaši vajadzīga un lietderīga ir 

personām, kuras nesaņems pietiekami 

lielu pensiju vai kuras paralēli valsts 

pensiju shēmām gribētu iesaistīties 

papildu uzkrājumu veidošanas plānā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pašlaik privāto pensiju iekšējā 

tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība 

starp valstu tirgiem un ierobežota privāto 

pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā 

privātpersonām var būt sarežģīti izmantot 

savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var 

būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā 

dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu 

sniedzējiem izmantot brīvību veikt 

uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 

pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti 

esošie privāto pensiju produkti. 

(3) Pašlaik privāto pensiju iekšējā 

tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība 

starp valstu tirgiem un ierobežota privāto 

pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā 

privātpersonām var būt sarežģīti izmantot 

savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var 

būt liegts meklēt darbu vai sākt strādāt, vai 

doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt 

iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot 

brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 

sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav 

standartizēti esošie privāto pensiju 

produkti. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4 a) Ņemot vērā ieguldījumu, kāds no 

PEPP sagaidāms KTS veidošanā un 

kapitāla novirzīšanā uz reālo ekonomiku 

un ilgtermiņa ilgtspējīgiem projektiem, 

noguldītāji ir jāiesaista procesā, kas liek 

tiem apzināties savas finansiālās un 

nefinansiālās intereses un savstarpējās 

attiecības starp produkta veiktspēju un 

vides, sociālajiem un pārvaldības 
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faktoriem. Šā procesa efektivitāte ir 

saistīta ar augsta līmeņa pārredzamību un 

izpaušanu, kā arī ar noguldītāju 

pienācīgu iesaisti. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9 a) Cilvēkiem ar zemākiem 

ienākumiem un tiem, kas ir pavadījuši 

mazāku laiku darba tirgū, ir mazākas 

finansiālās iespējas ieguldīt privātās 

pensijas produktos, kādēļ palielinās 

ienākumu nevienlīdzība vecumā. Tas jo 

īpaši attiecas uz sievietēm vispār, ņemot 

vērā sieviešu un vīriešu atalgojuma 

atšķirību, kas tās skar visas profesionālās 

karjeras laikā, kā arī to, ka sievietes 

pavada vairāk laika ārpus darba tirgus, 

veicot pienākumus bez jebkādiem 

ienākumiem vai ar ļoti maziem 

ienākumiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) PEPP kā viena no privāto pensiju 

produktiem izstrāde palīdzēs palielināt 

izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES 

tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās 

mājsaimniecībām labākas iespējas to 

pensijas mērķu īstenošanai. 

(10) PEPP kā viena no privāto pensiju 

produktiem izstrāde palīdzēs palielināt 

izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES 

tirgu PEPP sniedzējiem. Tam būtu 

jānodrošina mājsaimniecībām labi 

regulētas, drošas, sociāli atbildīgas un 

ilgtspējīgas labākas iespējas to pensijas 

mērķu īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā to 

vajadzības un izvēles. 
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Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Ar šo ierosināto PEPP regulu 

dalībvalstīm netiek radīti šķēršļi 

turpmākai pensijas kapitāla kolektīvai 

uzkrāšanai. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tiesiskais regulējums attiecībā uz 

PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā 

pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu 

ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas 

Eiropas mērogā. Papildinot esošos pensiju 

produktus un plānus, tas palīdzēs 

apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas 

uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, 

risinot demogrāfisko problēmu un 

nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla 

avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma 

neaizstās un nesaskaņos esošos valsts 

privāto pensiju plānus. 

(11) Tiesiskais regulējums attiecībā uz 

PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā 

pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu 

ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas 

Eiropas mērogā. PEPP palīdzēs apmierināt 

to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot 

savu pensiju uzkrājumu atbilstību, un 

palīdzēs risināt demogrāfisko problēmu un 

tagadējās pensiju atšķirības, nodrošinot 

spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu 

ilgtermiņa un ilgtspējīgiem ieguldījumiem, 

ietverot sociālos ieguldījumus. Šī sistēma 

neaizstās un nesaskaņos esošos valsts 

privātos pensiju produktus vai arodpensiju 

plānus. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) PEPP sniedzējiem vajadzētu būt 

piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu 

vienotu produkta atļauju, ko izdevusi 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 

(14) PEPP sniedzējiem vajadzētu būt 

piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu 

vienotu produkta atļauju, ko izdevusi 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
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iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz 

vienotu noteikumu kopumu. 

iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz 

vienotu noteikumu kopumu un sadarbībā 

ar valsts kompetentajām iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14 a) Veids, kādā tiek organizētas un 

regulētas arodpensijas kapitāla 

uzkrāšanas institūcijas (AKUI), 

dalībvalstīs būtiski atšķiras. Dažās 

dalībvalstīs šīm iestādēm ir atļauts veikt 

tikai arodpensiju darbības, savukārt citās 

dalībvalstīs tām ir atļauts veikt 

arodpensiju un privāto pensiju darbības. 

Tas ne tikai ir izraisījis atšķirīgas PKUI 

organizatoriskās struktūras, bet no tā 

izriet arī atšķirīga uzraudzība valsts 

līmenī. Jo īpaši to PKUI, kas veic 

arodpensijas un privātās pensijas 

darbības, prudenciālā uzraudzība ir 

plašāka par to PKUI uzraudzību, kas veic 

tikai arodpensijas darbības. Lai 

neapdraudētu finanšu stabilitāti un lai 

ņemtu vērā atšķirīgo organizatorisko 

struktūru un uzraudzību, PEPP sniegšana 

būtu jāatļauj tikai tām PKUI, kuras 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir 

pilnvarotas un atbilstīgi uzraudzītas sniegt 

privātās pensijas produktus. Turklāt un 

nolūkā turpmāk aizsargāt finanšu 

stabilitāti, visus aktīvus un saistības, kas 

atbilst PEPP sniegšanas darījumdarbībai, 

būtu jānodala, jāpārvalda un jāorganizē 

atsevišķi no pārējās arodpensijas kapitāla 

uzkrāšanas darījumdarbības, neparedzot 

iespēju pārnest. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15 a) Piemērojamais PEPP nodokļu 

režīms būtu jānosaka, pieņemot tiesību 

aktus katrā dalībvalstī, kurā PEPP 

noguldītājs līdzekļus iegulda. Tādējādi 

PEPP produkts tiks aplikts ar nodokļiem 

katrā dalībvalstī, kurā PEPP noguldītājs 

līdzekļus iegulda, proporcionāli 

ieguldījuma līmenim katrā attiecīgajā 

dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20 a) Mūža pensijas un papildu 

finansiālā drošība tādu risku segšanai kā 

invaliditāte, nāve vai ilgtermiņa aprūpe ir 

būtiski faktori, kas raksturīgi 

visaptverošam pensiju produktam. Ar 

pensiju produktiem vajadzētu nodrošināt 

klientiem ilgtermiņa, drošus un stabilus 

papildu ienākumus pēc pensionēšanās. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

20.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20 b) Papildus iemaksu plāniem būtu 

jāprognozē fondu vērtība, ieguldījumu 

peļņa, inflācijas aplēses un ekonomikas 

izaugsme. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju 

PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt 

PEPP, kas ietver nodalījumus katrai 

dalībvalstij, piemēros trīs gadus pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. Tomēr, ieviešot 

PEPP, tā sniedzējam būtu jānodrošina 

informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir 

nekavējoties pieejami, lai izvairītos no 

iespējamas patērētāju maldināšanas. 

(21) Ieviešot PEPP, tā sniedzējam 

līgumā būtu jānodrošina informācija par 

to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties 

pieejami. Ja PEPP noguldītājs maina 

dzīvesvietu un pārceļas uz dalībvalsti, 

kurā PEPP pakalpojuma sniedzējs 

nepiedāvā jau pieejamu nodalījumu, 

visiem klientiem pāriešana pie cita 

pakalpojumu sniedzēja ir bez maksas. 

PEPP saņēmējiem vajadzētu būt iespējai 

saņemt PEPP izmaksas neatkarīgi no 

dalībvalsts, kurā tie dzīvo. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21 a) Lai ātrāk ieviestu noteikumus par 

valstu nodalījumu atvēršanu visās 

dalībvalstīs, PEPP sniedzējiem vajadzētu 

būt iespējai noslēgt partnerības ar citiem 

PEPP sniedzējiem. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna 

būtību un ar to saistīto administratīvo 

slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem 

būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra 

un atbilstīga informācija, lai palīdzētu 

viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. 

Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un 

izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta 

līmeņa pārredzamība dažādos plāna 

posmos, kas ietver iepriekšēju 

(22) Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna 

būtību un ar to saistīto administratīvo 

slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem 

būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra 

un atbilstīga informācija, lai palīdzētu 

viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. 

Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un 

izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta 

līmeņa pārredzamība dažādos plāna 

posmos, kas ietver iepriekšēju 
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pieteikšanos, dalību (tostarp pirms 

aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas 

pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz 

informācija par uzkrātajām pensijas 

tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu 

aplēstajiem līmeņiem, riskiem un 

garantijām, kā arī izmaksām. Ja pensijas 

kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir 

ekonomiski scenāriji, minētajai 

informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs 

scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet 

ticamam. 

pieteikšanos, dalību (tostarp pirms 

aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas 

pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz 

informācija par uzkrātajām pensijas 

tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu 

aplēstajiem līmeņiem, riskiem un 

garantijām, izmaksām un vides, sociālo un 

pārvaldības faktoru iekļaušanu. Pensijas 

kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā 

inter aliavajadzētu būt ekonomiskiem 

scenārijiem, ietverot nelabvēlīgu 

scenāriju. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Pirms pievienošanās PEPP plānam, 

potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu 

jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai 

viņi varētu izdarīt informētu izvēli. 

(23) Pirms pievienošanās PEPP plānam, 

potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu 

jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai 

viņi varētu izdarīt informētu izvēli, 

sniedzot viņiem konsultāciju, kurā tiek 

novērtētas viņu krāšanas prasības un 

vajadzības. 

Pamatojums 

Konsultācija var būt lietderīgs instruments, kas liek patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu optimālu produkta 

pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu 

jāsagatavo PEPP pamatinformācijas 

dokuments par viņu veidotajiem PEPP, 

pirms šo produktu var izplatīt PEPP 

noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt 

atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas 

(24) Lai nodrošinātu optimālu produkta 

pārredzamību, PEPP sniedzējiem būtu 

jāsagatavo PEPP pamatinformācijas 

dokuments par viņu veidotajiem PEPP, 

pirms šo produktu var izplatīt PEPP 

noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt 

atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas 
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dokumenta pareizību. Ar PEPP 

pamatinformācijas dokumentu būtu 

jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu pamatinformācijas dokuments 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1286/201433, kas nebūtu 

jāiesniedz par PEPP. 

dokumenta pareizību. Ar PEPP 

pamatinformācijas dokumentu būtu 

jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu pamatinformācijas dokuments 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1286/201433, kas nebūtu 

jāiesniedz par PEPP. 

__________________ __________________ 

33Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. novembra Regula (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 

1. lpp. 

33Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. novembra Regula (ES) 

Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto 

ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu 

produktu (PRIIP) pamatinformācijas 

dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 

1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26)  Valstu līmenī jau tiek izstrādāti 

pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai 

minētie kalkulatori būtu pēc iespējas 

noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver 

izmaksas un maksas, ko iekasē dažādi 

PEPP izveidotāji, kā arī visas papildu 

izmaksas vai maksas, kuras iekasē 

starpnieki vai citas personas ieguldījumu 

ķēdē un kuras PEPP izveidotāji vēl nav 

iekļāvuši. 

(26) Valstu līmenī jau tiek izstrādāti 

pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai 

minētie kalkulatori būtu pēc iespējas 

noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver 

izmaksas un maksas, ko iekasē dažādi 

PEPP sniedzēji, kā arī visas papildu 

izmaksas vai maksas, kuras iekasē 

starpnieki vai citas personas ieguldījumu 

ķēdē un kuras PEPP sniedzēji vēl nav 

iekļāvuši. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Ieguldītājam būtu jāsniedz 

iespēja — izmantojot specifisku tehnisko 

palīglīdzekli — aprēķināt nodrošinājuma 
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līmeni izmaksu posmā. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

28.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28a) Tirgvedības informācijā vienkāršā, 

viegli saprotamā un lietotājam draudzīgā 

veidā būtu jāuzsver digitalizācijas sniegtās 

iespējas un jāizklāsta PEPP 

raksturiezīmes, pilnībā ievērojot 

Regulas 1286/2014 (PRIIP regulas) 

9. pantu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā 

pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts 

PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar 

būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem 

un vispārējiem datiem un nodrošinātu 

regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla 

pārskatam vajadzētu būt skaidram un 

saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu 

informāciju, lai atvieglotu izpratni par 

pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos 

plānos, kā arī jāveicina darbaspēka 

mobilitāte. 

(29) PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā 

pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts 

PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar 

būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem 

un vispārējiem datiem un nodrošinātu 

regulāru informēšanu. PEPP saņēmējiem 

būtu jāsaņem arī Pensijas kapitāla 

pārskats, ja ir attiecīga vienošanās ar 

PEPP noguldītāju. Pensijas kapitāla 

pārskatam vajadzētu būt skaidram, 

atjauninātam, vienkāršam un saprotamam 

un saturēt būtisku un atbilstīgu 

informāciju, lai atvieglotu izpratni par 

papildu pensijas tiesībām laika gaitā un 

dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka 

mobilitāte. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
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32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai pienācīgi aizsargātu PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, 

PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja 

izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi 

atbilst to saistību veidam un termiņam. 

Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā 

arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu 

noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem 

nodrošina pietiekamu elastīgumu, 

pieņemot lēmumu par visdrošāko un 

efektīvāko ieguldījumu politiku, un 

vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi. 

Piesardzības principa ievērošana tālab 

prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu 

konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai. 

(32) Lai pienācīgi aizsargātu PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, 

PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja 

izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi 

atbilst to saistību veidam un termiņam. 

Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā 

arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu 

noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem 

nodrošina pietiekamu elastīgumu, 

pieņemot lēmumu par visdrošāko un 

efektīvāko ieguldījumu politiku, un 

vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi 

un saskaņā ar PEPP noguldītāja 

vajadzībām un izvēli. Piesardzības principa 

ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu 

politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja 

klientu struktūrai. 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Nosakot, ka kapitālieguldījumu 

pamatā ir piesardzības princips, un dodot 

PEPP sniedzējiem iespēju darboties 

pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu 

novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla 

uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot 

ekonomikas un sociālo attīstību. 

(33) Nosakot, ka kapitālieguldījumu 

pamatā ir piesardzības princips, un dodot 

PEPP sniedzējiem iespēju darboties 

pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu 

novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla 

uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot 

ekonomikas, sociālo un vidisko attīstību. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Saistībā ar KTS padziļināšanu 

izpratne par to, kas ir instrumenti ar 

ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. 

(35) Saistībā ar KTS padziļināšanu 

izpratne par to, kas ir instrumenti ar 

ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. 
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Šādi instrumenti nav pārvedami 

vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama 

sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien 

ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas 

ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem 

instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver 

kapitāla līdzdalību un parāda instrumentus, 

un tiem sniegtos aizdevumus biržā 

nekotētos uzņēmumos. Biržā nekotēti 

aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, 

nekotētus uzņēmumus, kas meklē 

izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai 

citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti 

ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas 

oglekļa emisijas un pret klimata 

pārmaiņām noturīgas infrastruktūras 

projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi 

un izmanto ilgtermiņa kredītus projekta 

finansēšanai. Ņemot vērā to saistību 

ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek 

mudināti pietiekami būtisku to aktīvu 

portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai 

nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas 

ieguvumus, jo īpaši infrastruktūras 

projektos un uzņēmumos. 

Šādi instrumenti nav pārvedami 

vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama 

sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien 

ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas 

ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem 

instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver 

kapitāla līdzdalību un parāda instrumentus, 

un tiem sniegtos aizdevumus biržā 

nekotētos uzņēmumos. Biržā nekotēti 

aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, 

nekotētus uzņēmumus, kas meklē 

izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai 

citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti 

ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas 

oglekļa emisijas un pret klimata 

pārmaiņām noturīgas infrastruktūras 

projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi 

un izmanto ilgtermiņa kredītus projekta 

finansēšanai. Ņemot vērā to saistību 

ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek 

mudināti pietiekami būtisku to aktīvu 

portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem 

ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai 

nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas, vides 

un sociālos ieguvumus, jo īpaši 

infrastruktūras projektos un uzņēmumos. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

36. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Vides, sociālie un vadības faktori, 

kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas 

principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju 

Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu 

politikai un PEPP sniedzēju riska 

pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus 

būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, 

pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt 

vērā to, ka tie ir daļa no to riska 

pārvaldības sistēmas. 

(36) Vides, sociālie un vadības faktori, 

kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas 

principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju 

Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu 

politikai un PEPP sniedzēju riska 

pārvaldības sistēmām. Tādēļ PEPP 

sniedzējam būtu jāņem vērā iespējamā 

kapitāla izmaksu ietekme uz vidi, sociālo 

jomu un pārvaldību. Minētais riska 

novērtējums būtu jāiesniedz arī EAAPI 

un kompetentajām iestādēm, kā arī PEPP 

noguldītājiem. PEPP sniedzējiem būtu 

jāapsver šādi faktori, pieņemot 

ieguldījumu lēmumus, un jāņem vērā tas, 
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ka tie ir daļa no to riska pārvaldības 

sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

36.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (36 a) Viens no šīs regulas mērķiem ir 

kapitāla novirzīšana uz Eiropas 

ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā 

ekonomikā. PEPP sniedzējiem savos 

ieguldījumu lēmumos vajadzētu iekļaut 

vides, sociālos un pārvaldības faktorus.  

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

36.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (36 b) PEPP sniedzējiem regulāri būtu 

jāsazinās ar saviem klientiem, lai 

nodrošinātu, ka to bažas un izvēles, 

tostarp attiecībā uz vides, sociālajiem un 

pārvaldības faktoriem, ir pienācīgi 

integrētas ieguldījumu lēmumos. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

36.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (36 c) PEPP sniedzējiem būtu jāpieņem 

ieguldījumu izslēgšanas politika, lai 

nodrošinātu, ka iekrājumi netiek ieguldīti 

ļoti pretrunīgos un kaitīgos produktos, 

piemēram, no oglēm iegūtā enerģijā, 

kodolieročos, šķembu munīcijā, tabakas 

ražošanā, vai izmantoti, lai atbalstītu 

kaitīgu rīcību, piemēram, nopietnus 
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cilvēktiesību un darba tiesību 

pārkāpumus, nopietnu kaitējumu videi un 

klimatam, korupciju un nodokļu 

apiešanu. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Nodrošinot, ka tiek izpildītas to 

saistības izstrādāt ieguldījumu politiku 

saskaņā ar piesardzības principu, PEPP 

sniedzējiem būtu jāliedz ieguldīt augsta 

riskanta un sadarboties nevēlošās 

jurisdikcijās, kuras identificējusi Finanšu 

darījumu darba grupa. 

(37) Nodrošinot, ka tiek izpildītas to 

saistības izstrādāt ieguldījumu politiku 

saskaņā ar piesardzības principu, PEPP 

sniedzējiem būtu jāliedz iesaistīties 

agresīvās nodokļu apiešanas stratēģijās 

un ieguldīt augsta riskanta un sadarboties 

nevēlošās jurisdikcijās, kuras identificējusi 

Finanšu darījumu darba grupa un 

Komisijas deleģētā regula, ar ko augsta 

riska trešās valstis ar stratēģiskām 

nepilnībām un jurisdikcijas iekļauj kopējā 

ES trešo valstu jurisdikciju sarakstā 

nodokļu mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

38. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa 

pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem 

piedāvātās ieguldījumu iespējas būtu 

jāierobežo, ietverot elementus, kas ļautu 

ieguldītājiem pieņemt ieguldījumu 

lēmumu, tostarp to ieguldījumu iespēju 

skaitu, starp kurām tie var izdarīt savu 

izvēli. Pēc sākotnējās izvēles, piesakoties 

konkrētam PEPP, PEPP noguldītājam 

vajadzētu būt iespējai grozīt šo izvēli 

saprātīgos intervālos (reizi piecos gados), 

lai sniedzējiem tiktu piedāvāta pietiekama 

stabilitāte viņu ilgtermiņa ieguldījumu 

(38) Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa 

pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem 

sniegtās ieguldījumu iespējas būtu skaidri 

jāizklāsta, ietverot elementus, kas ļautu 

ieguldītājiem pielāgoties savu klientu 

izvēlēm un ilgtermiņa vajadzībām un 

pieņemt informētu ieguldījumu lēmumu, 

tostarp norādot ieguldījumu iespēju skaitu, 

starp kurām tie var izdarīt savu izvēli. Pēc 

sākotnējās izvēles, piesakoties konkrētam 

PEPP, PEPP noguldītājam vajadzētu būt 

iespējai grozīt šo izvēli saprātīgos 

intervālos (reizi piecos gados), lai 
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stratēģijai, vienlaikus nodrošinot 

ieguldītāju aizsardzību. 

sniedzējiem tiktu piedāvāta pietiekama 

stabilitāte viņu ilgtermiņa ieguldījumu 

stratēģijai, vienlaikus nodrošinot 

ieguldītāju aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

39. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Ieguldījumu standartiespējai būtu 

jāļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto 

kapitālu. PEPP sniedzēji varētu ietvert arī 

inflācijas indeksācijas mehānismu, lai 

vismaz daļēji segtu inflāciju. 

(39) Ar ieguldījumu standartiespēju, 

kuru piedāvā ikviens PEPP sniedzējs, 
PEPP noguldītājam būtu jāsaņem kapitāla 

aizsardzība kapitāla garantijas veidā. 

PEPP sniedzējiem vajadzētu ietvert arī 

inflācijas indeksācijas mehānismu, lai 

iespējami labāk segtu inflāciju. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

45. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Neskarot PEPP klientu tiesības 

vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli 

pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, 

objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu 

alternatīvas izšķiršanas procedūras starp 

PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem un 

PEPP klientiem, lai risinātu strīdus, kas 

radušies saistībā ar tiesībām un 

pienākumiem, kas noteikti šajā regulā. 

(45) Neskarot PEPP klientu tiesības 

vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli 

pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, 

objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu 

alternatīvas izšķiršanas procedūras starp 

PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem un 

PEPP klientiem, un vajadzības gadījumā 

— saņēmējiem, lai risinātu strīdus, kas 

radušies saistībā ar tiesībām un 

pienākumiem, kas noteikti šajā regulā. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

46. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(46) Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu 

strīdu izšķiršanas procedūru, un PEPP 

sniedzējiem un izplatītājiem būtu jāievieš 

efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, 

kuru to klienti var izmantot, pirms strīds 

tiek nodots izšķiršanai strīdu alternatīvas 

izšķiršanas procedūrā vai tiesā. Sūdzību 

izskatīšanas procedūrā būtu jāiekļauj īsi un 

skaidri noteikti termiņi, kuros PEPP 

sniedzējam vai izplatītajam uz sūdzību 

būtu jāatbild. Strīdu alternatīvas izšķiršanas 

iestādēm vajadzētu būt pietiekamām 

spējām atbilstošā un efektīvā veidā 

iesaistīties pārrobežu sadarbībā attiecībā uz 

strīdiem saistībā ar tiesībām un 

pienākumiem atbilstīgi šai regulai. 

(46) Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu 

strīdu izšķiršanas procedūru, un PEPP 

sniedzējiem un izplatītājiem būtu jāievieš 

efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, 

kuru to klienti un PEPP saņēmēji var 

izmantot, pirms strīds tiek nodots 

izšķiršanai strīdu alternatīvas izšķiršanas 

procedūrā vai tiesā. Sūdzību izskatīšanas 

procedūrā būtu jāiekļauj īsi un skaidri 

noteikti termiņi, kuros PEPP sniedzējam 

vai izplatītajam uz sūdzību būtu jāatbild. 

Strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādēm 

vajadzētu būt pietiekamām spējām 

atbilstošā un efektīvā veidā iesaistīties 

pārrobežu sadarbībā attiecībā uz strīdiem 

saistībā ar tiesībām un pienākumiem 

atbilstīgi šai regulai. 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 

mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un 

dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, 

ātru un drošu procedūru. 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 

mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un 

izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru, 

drošu un pārredzamu procedūru. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

47. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 

(47) Lai rastu labākus apstākļus 

ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot 

konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP 

noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām 
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mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un 

dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, 

ātru un drošu procedūru. 

mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un 

izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru, 

lētu un drošu procedūru. 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

48. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(48) PEPP noguldītājam vajadzētu būt 

vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi 

saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu 

būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un 

vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP 

sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, 

būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu 

līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. 

(48) PEPP noguldītājam vajadzētu būt 

vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi 

saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu 

būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un 

vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP 

sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, 

būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu 

līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. 

Pāriešana tiek nodrošināta bez maksas 

ierobežotas pārnesamības un atļaujas 

atsaukšanas gadījumā, kā arī pēc PEPP 

noguldītāja pieprasījuma. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

55. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(55) Būtu jāgarantē pilnīga 

pārredzamība par izmaksām un maksām, 

kas saistītas ar ieguldījumu PEPP. Būtu 

jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi 

starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus 

nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. 

Būtu pieejama salīdzinošā informācija par 

dažādiem produktiem, tādējādi stimulējot 

konkurētspējīgas cenas. 

(55) Būtu jāgarantē pilnīga 

pārredzamība par izmaksām un maksām, 

kas saistītas ar ieguldījumu PEPP. Būtu 

jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi 

starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus 

nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. 

Dara pieejamu salīdzinošo informāciju 
par dažādiem produktiem, tādējādi 

stimulējot konkurētspējīgas cenas. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

56. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(56) Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga 

uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām valstu 

kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu 

jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai 

garantētu vienotu uzraudzības metožu 

piemērošanu, tādējādi sekmējot pensiju 

produkta Viseiropas būtību. 

(56) Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga 

uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām valstu 

kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu 

jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai 

garantētu vienotu uzraudzības metožu 

konsekventu piemērošanu, tādējādi 

sekmējot pensiju produkta Viseiropas 

būtību. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

67.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (67 a) ES 14,6% cilvēku 65 un vairāk 

gadu vecumā ir pakļauti nabadzības 

riskam. Tā kā ienākumi no kapitāla 

pārsvarā ir koncentrēti augstāko 

ienākumu grupās, privāto pensiju 

nodokļu stimulu rezultāts var būt spēkā 

esošas nodokļu likmes, kas ir negatīvas un 

regresīvas. Labāk šos nesaņemtos 

nodokļu ieņēmumus izlietot, palielinot 

ilgtspēju un pirmā pīlāra sistēmu 

atbilstību. Dalībvalstīm būtu jāierobežo 

un mērķtiecīgi jāvirza privāto pensiju 

produktu, tostarp PEPP, nodokļu stimuli 

uz konkrētām grupām, kam ir ierobežota 

piekļuve citam papildu pensiju 

nodrošinājumam, piemēram, zemu 

ienākumu grupām, pašnodarbinātām 

personām un cilvēkiem ar ilgiem 

pārtraukumiem viņu iemaksu periodos. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

68.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (68 a) PEPP ir jauns, visiem Savienības 

pilsoņiem paredzēts instruments, ar ko 

papildina pensiju shēmas. Valsts nodokļu 

sistēmās PEPP būtu jāpiemēro 

vislabvēlīgākais nodokļu režīms, kādu 

piemēro valsts pensiju uzkrāšanas 

produktiem. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

69. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(69) Pēc PEPP ieviešanas dalībvalstis 

tiek mudinātas ņemt vērā Komisijas 

Ieteikumu (ES) 2017/... un arī uz PEPP 

attiecināt nodokļu priekšrocības, ko tās 

piešķir valstu PPP. 

(69) Pēc PEPP ieviešanas dalībvalstis 

stingri tiek mudinātas ņemt vērā Komisijas 

Ieteikumu (ES) 2017/... un arī uz PEPP 

attiecināt nodokļu priekšrocības, ko tās 

piešķir valstu PPP. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

69.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (69a) Dalībvalstis tiek mudinātas 

piedāvāt piemērotu PEPP valsts sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

70. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(70) Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, 

cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, 

piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā 

arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās 

(70) Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, 

cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, 

piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā 

arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās 

un dalībvalstu gūto pieredzi. Šajā 
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un dalībvalstu gūto pieredzi. novērtējumā jāņem vērā labi 

funkcionējoša PEPP tirgus izveides 

dažādie mērķi un nolūki un īpaši būtu 

jānovērtē, vai šī regula ir veicinājusi 

vairākpīlāru pensiju sistēmu attīstību 

dalībvalstīs un vai tās ietekmē vairāk 

Eiropas iedzīvotāju veido uzkrājumus 

ilgtspējīgai un pienācīgai pensijai. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

71. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(71) Šajā regulā ir ievērotas 

pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

konkrētāk – tiesības uz personas datu 

aizsardzību, tiesības uz īpašumu, 

darījumdarbības brīvība, vīriešu un 

sieviešu līdztiesības princips un augsta 

patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa 

princips. 

(71) Šajā regulā būtu jānodrošina, ka 

tiek ievērotas pamattiesības un principi, 

kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā, konkrētāk — vecu 

cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un 

neatkarīgu dzīvi un piedalīties 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē, tiesības 

uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 

īpašumu, darījumdarbības brīvība, vīriešu 

un sieviešu līdztiesības princips un augsta 

patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa 

princips. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kura pamatā ir līgums, kas 

brīvprātīgi noslēgts starp individuālu 

noguldītāju un sabiedrību; 

(a) kura pamatā ir līgums, kas 

brīvprātīgi un papildinošā kārtā noslēgts 

starp individuālu noguldītāju un 

sabiedrību; 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

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

(2) “Viseiropas privāto pensiju 

produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa 

noguldījuma privāto pensiju produkts, ko 

saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz 

regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi 

Savienības tiesībām piešķirta atļauja 

pārvaldīt kolektīvus vai individuālus 

ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko 

pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies 

individuāls PEPP noguldītājs un kam nav 

atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir 

ierobežota; 

(2) “Viseiropas privāto pensiju 

produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa, ilgtspējīga 

un sociāli atbildīga noguldījuma privāto 

pensiju produkts, ko saskaņā ar 

apstiprinātu PEPP plānu sniedz regulēta 

finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi 

Savienības tiesībām piešķirta atļauja 

pārvaldīt kolektīvus vai individuālus 

ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko 

pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies 

individuāls PEPP noguldītājs vai 

neatkarīga PEPP noguldītāju apvienība 

tās dalībnieku vārdā un kam nav 

atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir 

ierobežota; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) privāts klients atbilstoši definīcijai 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2014/65/ES41 4. panta 1. punkta 

11) apakšpunktā; 

(a) privāts klients atbilstoši definīcijai 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2014/65/ES41 4. panta 1. punkta 

11) apakšpunktā, kas nozīmē klientu, kurš 

nav profesionāls klients; 

__________________ __________________ 

41Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par 

finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru 

groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 

2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. 

lpp.). 

41Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 

gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par 

finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru 

groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 

2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) neatkarīga apvienība, kas 

parakstās uz PEPP produktiem savu 

dalībnieku vārdā; 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12 a) “vienreizējs maksājums” ir 

uzkrātā kapitāla pilnīga izmaksa 

uzkrāšanas posma beigās; 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19 a) “PEPP izplatītāja piederības 

dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PEPP 

izplatītājam ir reģistrēta juridiskā adrese; 

Pamatojums 

Ir svarīgi nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz to, kura valsts kompetentā iestāde būs 

atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju nepārtrauktu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo 

īpaši attiecībā uz noteikumiem par izplatīšanas un informācijas prasībām. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19 b) “PEPP izplatītāja uzņēmēja 

dalībvalsts” iir dalībvalsts, kura nav 

piederības dalībvalsts un kurā PEPP 
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izplatītājs izplata PEPP; 

Pamatojums 

Ir svarīgi nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz to, kura valsts kompetentā iestāde būs 

atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju nepārtrauktu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo 

īpaši attiecībā uz noteikumiem par izplatīšanas un informācijas prasībām. 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 21. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) “kapitāls” ir kopējās kapitāla 

iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais 

kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz 

summām, kuras var ieguldīt pēc visu to 

maksājumu, atlīdzību un izdevumu 

atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz 

ieguldītājiem; 

(21) “kapitāls” ir kopējās kapitāla 

iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais 

kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz 

summām, kuras var ieguldīt pirms visu to 

maksājumu, atlīdzību un izdevumu 

atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz 

ieguldītājiem; 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 24. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) “ieguldījumu standartiespēja” ir 

ieguldījumu stratēģija, kuru piemēro, ja 

PEPP noguldītājs nav sniedzis norādījumus 

par to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas 

viņa PEPP kontā; 

(24) “ieguldījumu standartiespēja” ir 

ieguldījumu stratēģija, saskaņā ar kuru 

PEPP noguldītājs atgūst vismaz ieguldīto 

kapitālu un kuru vai nu izvēlas PEPP 

noguldītājs vai kuru piemēro, ja PEPP 

noguldītājs nav sniedzis norādījumus par 

to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas viņa 

PEPP kontā; 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28 a) “vides, sociālie un pārvaldības 

faktori” ietver Savienības klimata un 

ilgtspējas mērķus, kā noteikts Parīzes 

nolīgumā, ilgtspējīgas attīstības mērķos, 

ANO Vadošajos principos 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un 

atbildīgu investīciju principu definīcijās, 

ar kurām saskaņā vides faktori ir klimata 

pārmaiņas, siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

emisijas, resursu izsīkšana (tostarp ūdens 

izšķērdēšana un piesārņojums) un 

atmežošana; sociālie faktori ir 

cilvēktiesības, darba apstākļi (tostarp 

verdzība un bērnu darbs), vietējās 

kopienas (tostarp pamatiedzīvotāji), 

konflikti, veselības aizsardzība un drošība, 

darba attiecības un daudzveidība; un 

pārvaldības faktori ir vadošo darbinieku 

atalgojums, kukuļdošana un korupcija, 

politiskā lobēšana un ziedojumi, valdes 

sastāva daudzveidība un struktūra un 

nodokļu stratēģija; 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28b) “biometriskie riski” ir riski, kas 

saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti, 

ilgtermiņa aprūpi un nāvi. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 28.c punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (28c) “nodalījumu partnerība” ir 

sadarbība starp PEPP sniedzējiem, lai 

piedāvātu nodalījumus dažādās 

dalībvalstīs, ņemot vērā 12. pantā minēto 

pārnesamības pakalpojumu; Atbildība 

šajās partnerībās vienmēr gulstas uz 

galveno sniedzēju. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP var izveidot un izplatīt 

Savienībā tikai tad, ja EAAPI tam 

piešķīrusi atļauju saskaņā ar šo regulu. 

1. PEPP var radīt un izplatīt Savienībā 

tikai tad, ja kompetentā iestāde EAAPI 

tam piešķīrusi atļauju un izdevusi 

sertifikātu saskaņā ar šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) informāciju par kārtību attiecībā uz 

portfeļa un riska pārvaldību, kā arī PEPP 

administratīvo pārvaldību; 

(d) informāciju par kārtību attiecībā uz 

portfeļa un riska pārvaldību, kā arī PEPP 

administratīvo pārvaldību, tostarp vides, 

sociālo un pārvaldības faktoru nozīmi 

ieguldījumu procesā, kā arī ieguldījumu 

lēmumu ilgtermiņa ietekmi un ārējās 

sekas; 

Pamatojums 

Tā kā ir paredzams, ka vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem būs ietekme uz ilgtermiņa 

ieguldījumu lēmumiem, piemēram, tiem, kas attiecas uz PEPP, šķiet atbilstīgi atklāt, kā tie 

tiek apsvērti sniedzēja riska pārvaldības sistēmā, un uzskatīt tos par daļu no informācijas, kas 

nepieciešama, lai pieteiktos atļaujas sniegt šo produktu saņemšanai. 
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Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) informāciju par ieguldījumu 

stratēģijām, riska profilu un citām PEPP 

īpašībām; 

(e) informāciju par ieguldījumu 

stratēģijām, riska profilu un citām PEPP 

īpašībām, tostarp vides, sociālo un 

pārvaldības faktoru integrāciju un jo īpaši 

to, kā ieguldījumu stratēģija ir saskaņota 

ar Savienības klimata un ilgtspējas 

mērķiem, kā noteikts Parīzes nolīgumā, 

ilgtspējīgas attīstības mērķos, Apvienoto 

Nāciju Organizācijas vadošajos principos 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) informāciju par ieguldījumu 

izslēgšanas politiku saistībā ar nopietnu 

kaitējumu videi, nopietniem cilvēktiesību, 

tostarp darba tiesību, pārkāpumiem un 

ieroču ražošanu; 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (f a) informāciju par jebkādām 

partnerībām starp PEPP pakalpojumu 

sniedzējiem, lai piedāvātu nodalījumus 

dažādās dalībvalstīs; 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 
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5. pants – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) tās informācijas aprakstu, kas 

sniedzama PEPP noguldītājiem, tostarp 

PEPP noguldītāju iesniegtu sūdzību 

izskatīšanas kārtības aprakstu; 

(h) tās informācijas aprakstu, kas 

sniedzama PEPP noguldītājiem un 

saņēmējiem, tostarp PEPP noguldītāju un 

saņēmēju iesniegtu sūdzību izskatīšanas 

kārtības aprakstu; 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) pieteikuma iesniedzējs ir pieņēmis 

un publicējis uzticamu ieguldījumu 

izslēgšanas politiku saistībā ar nopietnu 

kaitējumu videi, nopietniem cilvēktiesību, 

tostarp darba tiesību, pārkāpumiem un 

ieroču ražošanu; 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (d a) ierosinātais PEPP efektīvi integrē 

vides, sociālos un pārvaldības faktorus 

savā ieguldījumu stratēģijā un riska 

pārvaldībā un nodrošina, ka tā portfeļa 

pārvaldība ir saskaņota ar Savienības 

klimata un ilgtspējas mērķiem, kā noteikts 

Parīzes nolīgumā, ilgtspējīgas attīstības 

mērķos un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas vadošajos principos 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 
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6. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms lēmuma pieņemšanas par 

pieteikumu EAAPI apspriežas ar 

pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi. 

2. Pirms lēmuma pieņemšanas par 

pieteikumu EAAPI apspriežas ar 

pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi, 

iesniedzot tai pieteikuma kopiju un visu 

atbilstīgo informāciju, kas nepieciešama 

apspriešanai, lai pārbaudītu, vai pastāv 

kādi šķēršļi pieteikuma pieņemšanai. 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. EAAPI atsauc PEPP atļauju 

gadījumā, ja šīs atļaujas piešķiršanas 

nosacījumi vairs netiek izpildīti. 

4. EAAPI atsauc PEPP atļauju 

gadījumā, ja šīs atļaujas piešķiršanas 

nosacījumi vairs netiek izpildīti. Valsts 

kompetentās iestādes var prasīt EAAPI 

apsvērt PEPP atļaujas atsaukšanu, 

iesniedzot atbilstīgu informāciju, kas 

pamato šo prasību. Atļaujas atsaukšanas 

gadījumā PEPP noguldītājiem sniedz 

skaidru informāciju un viņiem ir tiesības 

pāriet pie cita PEPP sniedzēja bez maksas 

neatkarīgi no 45. pantā minētā pāriešanas 

biežuma. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Kad PEPP atļauja ir atsaukta, 

EAAPI koordinē darbības, kas 

nepieciešamas, lai aizsargātu tos PEPP 

noguldītājus, kuriem ir noslēgts līgums ar 

PEPP sniedzēju, kura atļauja ir atsaukta. 
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Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, 

kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis 

atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP 

sniedzēju un PEPP kompetento iestādi. 

Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā 

formātā. 

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, 

kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis 

atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP 

sniedzēju, PEPP kompetento iestādi, PEPP 

atļaujas izsniegšanas datumu un pieejamo 

valstu nodalījumu skaitu. Reģistrs ir 

publiski pieejams elektroniskā formātā un 

tiek nekavējoties atjaunināts, ja rodas 

izmaiņas. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pārnesamības pakalpojums ļauj 

PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt 

iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši 

līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie 

maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu 

dalībvalsti. 

1. Pārnesamības pakalpojums ļauj 

PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt 

iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši 

līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie 

maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu 

dalībvalsti. Komisijai kā stimuls būtu 

jāizpēta maksas par sniedzēju maiņu 

atcelšana. Jebkurā gadījumā izmaksām 

jābūt saprātīgām un par tām vienmēr 

jāpaziņo līguma slēgšanas laikā. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pārnesamības pakalpojuma 

izmantošanas gadījumā PEPP 

noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas 

2. Pārnesamības pakalpojuma 

izmantošanas gadījumā PEPP 

noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas 
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priekšrocības un stimulus, ko piešķīris 

PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar 

ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP. 

priekšrocības un stimulus, ko piešķīris 

PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar 

ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP. 

Izmaksām par pārnesamības pakalpojuma 

izmantošanu ir jābūt pieņemamām. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja PEPP noguldītājs maina dzīvesvietu 

un pārceļas uz citu dalībvalsti un jaunās 

dzīvesvietas dalībvalstī PEPP 

pakalpojuma sniedzējs nepiedāvā tieši 

tādu produktu, kādu noguldītājs līdz šim 

izmantojis, PEPP noguldītājam tiek 

piedāvāta iespēja bez maksas pāriet pie 

cita pakalpojumu sniedzēja. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2 a. PEPP saņēmējiem tiek 

nodrošināts, ka tie var saņemt PEPP 

izmaksas neatkarīgi no dalībvalsts, kurā 

tie dzīvo. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs 

vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem sniedz informāciju par to, 

kuri valsts nodalījumi ir nekavējoties 

2. Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs 

vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP 

noguldītājiem sniedz informāciju par to, 

kuri valsts nodalījumi ir nekavējoties 

pieejami pie PEPP sniedzēja vai reģistrētā 
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pieejami. partnerības uzņēmuma. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, 

kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP 

pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP 

sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus 

visām dalībvalstīm. 

3. Pieejamos nodalījumus PEPP 

noguldītājs un PEPP sniedzējs uzskaita 

līgumā. PEPP sniedzējs piedāvā vismaz 

līgumā uzskaitītos nodalījumus. PEPP 

noguldītājs, kas vēlas mainīt dzīvesvietu, 

pārceļoties uz citu dalībvalsti, jebkurā 

gadījumā var īstenot savas mobilitātes 

tiesības, pārejot pie cita PEPP sniedzēja, 

ja valsts nodalījumu, ko PEPP noguldītājs 

vēlas atvērt, nepiedāvā nedz PEPP 

sniedzējs, nedz reģistrētais partnerības 

uzņēmums. Šādos gadījumos nevienam 

klientam nepiemēro maksas un atlīdzību. 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot termiņu, kas noteikts 13. panta 

3. punktā, PEPP sniedzēji nodrošina, ka 

katrā individuālā PEPP kontā var atvērt 

jaunu nodalījumu, kas atbilst juridiskajām 

prasībām un nosacījumiem attiecībā uz 

stimuliem, kas PEPP gadījumā noteikti tās 

dalībvalsts līmenī, uz kuru pārceļas PEPP 

noguldītājs. 

PEPP sniedzēji nodrošina, ka katrā 

individuālā PEPP kontā var atvērt jaunu 

nodalījumu, izmantojot pārvešanu vai 

papildinājumu, kas atbilst juridiskajām 

prasībām un nosacījumiem attiecībā uz 

stimuliem, kas PEPP gadījumā noteikti tās 

dalībvalsts līmenī, kurā tiek atvērts 

nodalījums. 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 PEPP sniedzēji var noslēgt nodalījumu 

partnerību ar citiem PEPP sniedzējiem, 

lai sekmētu nodalījumu atvēršanu visās 

dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot termiņu, kas noteikts 

13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, 

kad saņemta informācija par PEPP 

noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz 

mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP 

sniedzējs informē PEPP noguldītāju par 

iespēju atvērt jaunu nodalījumu PEPP 

noguldītāja individuālajā kontā un par 

termiņu, kādā šādu nodalījumu varētu 

atvērt. 

1. Nekavējoties pēc tam, kad saņemta 

informācija par PEPP noguldītāja ieceri 

īstenot savas tiesības uz mobilitāti starp 

dalībvalstīm, PEPP sniedzējs informē 

PEPP noguldītāju par iespēju atvērt jaunu 

nodalījumu PEPP noguldītāja individuālajā 

kontā un par termiņu, kādā šādu 

nodalījumu varētu atvērt. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) visu attiecīgo informāciju par 

iespējamiem grozījumiem pieņemtajā 

ieguldījumu stratēģijā vai citos elementos. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma 

PEPP sniedzējs piedāvā PEPP 

1. Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma 

PEPP sniedzējs piedāvā PEPP 
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noguldītājam veikt akumulēto aktīvu 

pārvešanu starp dažādiem privātā PEPP 

konta nodalījumiem, lai visus aktīvus 

varētu apvienot vienā nodalījumā. 

noguldītājam veikt akumulēto aktīvu 

pārvešanu starp dažādiem privātā PEPP 

konta nodalījumiem, lai visus aktīvus 

varētu apvienot vienā nodalījumā. 

Izmaksām, kas saistītas ar pārvešanu, 

jābūt noteiktām līguma noslēgšanas brīdī. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

17. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informācijas par pārnesamību sniegšana 

valstu iestādēm 

Informācijas par pārnesamību sniegšana 

kompetentajām iestādēm 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzējs attiecīgajai valsts 

iestādei, kas īsteno prudenciālo 

uzraudzību pār to, dara zināmas visas 

līgumiskās vienošanās par pārnesamības 

pakalpojuma sniegšanu. 

1. PEPP sniedzējs EAAPI dara 

zināmas visas līgumiskās vienošanās par 

pārnesamības pakalpojuma sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Informāciju, kas paredzēta 

1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā 

datu bāzē, kas glabājas valsts uzraudzības 

iestādē, viena mēneša laikā pēc jauna 

nodalījuma atvēršanas, norādot vismaz: 

2. Informāciju, kas paredzēta 

1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā 

datu bāzē, kas glabājas EAAPI, viena 

mēneša laikā pēc jauna nodalījuma 

atvēršanas. EAAPI šo datubāzi dara 

pieejamu valsts kompetentajām iestādēm, 

kuras turklāt jebkādu izmaiņu gadījumā 

automātiski tiek informētas un saņem 
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informāciju par vietējiem nodalījumiem. 

Datu bāzē ir norādīta vismaz: 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) informācija par reģistrēto 

partnerības uzņēmumu, ja tāds ir; 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un 

informāciju PEPP klientiem sniedz 

elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP 

klients šādu informāciju var uzglabāt tādā 

veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai 

atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir 

piemērots informācijas nolūkos, un ka 

uzglabāto informāciju ar instrumentu var 

nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji 

un izplatītāji minētos dokumentus un 

informāciju pēc pieprasījuma un bez 

maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu 

informācijas nesēju. 

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un 

informāciju PEPP klientiem sniedz 

elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP 

klients šādu informāciju var uzglabāt tādā 

veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai 

atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir 

piemērots informācijas nolūkos, un ka 

uzglabāto informāciju ar instrumentu var 

nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji 

un izplatītāji minētos dokumentus un 

informāciju pēc pieprasījuma un bez 

maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu 

informācijas nesēju, tostarp papīra 

formātā un formātā, kas ir pieejams 

PEPP noguldītājiem, kā arī viegli lasāmā 

veidā tiem PEPP noguldītājiem, kuru 

zināšanas par finansēm ir niecīgas vai 

tādu nav vispār. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts 

 



 

AD\1156684LV.docx 41/68 PE620.734v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP 

noguldītājiem, PEPP sniedzējs izstrādā 

attiecīgajam produktam PEPP 

pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar 

šīs nodaļas prasībām un publicē dokumentu 

savā tīmekļa vietnē. 

1. Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP 

noguldītājiem, PEPP sniedzējs izstrādā 

attiecīgajam produktam PEPP 

pamatinformācijas dokumentu, kas ir 

pirms līguma slēgšanas sniedzamā 

informācija, saskaņā ar šīs nodaļas 

prasībām un publicē dokumentu savā 

tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji 

ievēro Regulas (ES) Nr. 1286/2014 

5. panta 2. punktu un 6. līdz 18. pantu. 

2. Izstrādājot PEPP 

pamatinformācijas dokumentu, PEPP 
sniedzēji un PEPP izplatītāji piemēro 

prasības, kas ietvertas Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktā un 6. līdz 

18. pantā. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Atkāpjoties no Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 8. panta un nolūkā 

papildināt pārējos iepriekš minētos 

noteikumus, PEPP pamatinformācijas 

dokuments: 

 (a) ir sagatavots tā, lai būtu klientam 

saprotams un ļautu produktus godīgi 

salīdzināt. Turklāt pensiju produkta 

īpašībām ir jābūt skaidrām; 

 (b) ir noformēts un maketēts tā, lai 

būtu saprotams un viegli lasāms, 
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izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes; 

 (c) nav grūtāk uztverams gadījumā, ja 

tas sākotnēji izstrādāts krāsains, bet ir 

izdrukāts vai pārkopēts melnbaltā versijā; 

 (d) ir sarakstīts oficiālajās valodās vai 

vienā no oficiālajām valodām, ko izmanto 

dalībvalsts daļā, kurā PEPP tiek 

piedāvāts, vai citā valodā, ja par to 

vienojies PEPP noguldītājs un PEPP 

izplatītājs; 

 (e) ir bezmaksas; 

 (f) nedrīkst būt maldinošs vai 

neprecīzs; 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – iii apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iii) pensijas vecums; (iii) informācija par a) PEPP shēmā 

piedāvāto pensijas vecumu un b) 

standarta pensijas vecumu dalībvalstī, 

kuras tiesību akti ir piemērojami; 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – iv apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(iv) vispārīga informācija par 

pārnesamības pakalpojumu, tostarp 

informācija par nodalījumiem; 

(iv) vispārīga informācija par 

pārnesamības pakalpojumu, tostarp 

informācija par nodalījumiem, 

reģistrētajiem partnerības uzņēmumiem, 

ja tādi ir, un izmaksām citās dalībvalstīs; 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 
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23. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Atkāpjoties no Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 (PRIIP regulas) 8. panta, 

PEPP pamatinformācijas dokumentā 

informācija ir izkārtota šādā secībā: 

 (a) tūlīt pēc nosaukuma “PEPP 

pamatinformācijas dokuments” pirmās 

lappuses augšdaļā ir norādīts: 

 (i) PEPP veids; 

 (ii) PEPP nosaukums; 

 (iii) PEPP sniedzēja nosaukums, 

kontaktinformācija un attiecīgā gadījumā 

valsts kompetentās iestādes PEPP 

sniedzējam izdotās atļaujas numurs un 

EAAPI sertifikāta numurs; 

 (iv) PEPP sniedzēja kompetentās 

iestādes nosaukums un 

kontaktinformācija; 

 (v) PEPP pamatinformācijas 

dokumenta sagatavošanas datums; 

 (vi) informācija par EAAPI izsniegto 

atļauju saskaņā ar 4. pantu; 

 (vii)  informācija par PEPP ieguldījumu 

politiku attiecībā uz vides, sociālajiem un 

pārvaldības faktoriem; 

 (viii)  informācija par to, kā 

pensionēšanās vecums var ietekmēt PEPP 

riskus un pensijas pabalstus; 

 (ix)  apraksts par izmaksu posma 

iespējām un norāde, ka būtu vēlams pirms 

pensionēšanās saņemt konsultācijas par 

iespējām; 

 (b) tūlīt aiz PEPP pamatinformācijas 

dokumenta nosaukuma iekļauj 

paskaidrojumu. Tā teksts ir šāds: “Šajā 

dokumentā sniegta pamatinformācija par 

šo PEPP. Tas nav reklāmas materiāls. 

Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu 

informāciju, lai palīdzētu izprast, kas 

raksturīgs šim ieguldījumu produktam, 
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kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie 

ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu 

šo produktu salīdzināt ar citiem 

ieguldījumu produktiem.”; 

 (c) iedaļā “Kas ir šis produkts?” 

papildus šīs [PEPP] regulas 23. panta 3. 

punktā minētajai informācijai ir izklāstīta 

PEPP specifika un galvenās iezīmes, 

tostarp šāda informācija: 

 (i)  vispārīga informācija par 

pārnesamības pakalpojumu — “Mēs 

piedāvājam pārnesamības pakalpojumu 

uz šādām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm:” – un attiecīgo dalībvalstu 

saraksts; 

 (ii) vispārīga informācija par maiņas 

pakalpojumu: “Ik pēc 5 gadiem Jūs varat 

mainīt ieguldījumu iespēju un PEPP 

sniedzējus. Šādā gadījumā mēs ieskaitām 

Jums [x] procentus no kapitāla, kas 

uzkrāts līdz maiņas brīdim.”; 

 (iii) ja uzkrāšanas posmā PEPP 

piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, sīki 

izklāstīta informācija par apdrošināšanas 

atlīdzību, tostarp apstākļiem, kas to varētu 

izraisīt;  

 (iv) pieejamā informācija par 

ieguldījumu politiku saistībā ar vides, 

sociālajiem un pārvaldības faktoriem; 

 (v) uz PEPP līgumu attiecināmie 

tiesību akti, ja pusēm nav tiesību aktu 

izvēles brīvības, vai, ja puses drīkst brīvi 

izvēlēties piemērojamos tiesību aktus — 

tiesību akti, ko PEPP sniedzējs piedāvā 

izvēlēties; 

 (d) iedaļā “Kādi ir riski, un ko es 

varētu iegūt?” — īss riska un ienesīguma 

profila apraksts, tostarp šādi elementi: 

 (i) riska kopsavilkuma rādītājs; 

 (ii) apmērs kapitāla aizsardzībai pret 

tirgus riskiem uzkrāšanas posma beigās, 

izteikts procentos no iemaksātā kapitāla; 

 (iii) attiecīgā gadījumā informācija par 

kopējo izmaksājamo summu līdz PEPP 
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noguldītāja 80, 90 un 100 gadu vecuma 

sasniegšanai, ņemot vērā trīs dažādus 

izmaksu posma scenārijus — 1 %, 2 % un 

3 %, ietverot vidējo gada inflācijas likmi 

4 % apmērā; 

 (iv) informācija par dzīves laikā 

garantēto minimālo izmaksājamo summu 

mēnesī uz EUR 10 000 no uzkrātā 

kapitāla; 

 (v) īss paziņojums par to, ka PEPP 

noguldītāja piederības dalībvalsts tiesību 

akti nodokļu jomā var ietekmēt faktiskās 

izmaksas; 

 (e) iedaļā “Kas notiek, ja [PEPP 

sniedzēja nosaukums] nespēj veikt 

izmaksas?” — īss apraksts par to, vai 

radušos zaudējumus sedz ieguldītāja 

kompensācijas vai garantiju sistēma un, 

ja sedz, tad kura sistēma, un tas, kādus 

riskus sistēma sedz un kādus nesedz; 

 (f) iedaļā “Kādas ir izmaksas?” — ar 

ieguldījumu PEPP saistītās tiešās un 

netiešās izmaksas, norādot noguldītā 

kapitāla izmaksu kopsummu, kas izteikta 

procentuālā izteiksmē, lai nodrošinātu 

tiešu salīdzināmību. Attiecībā uz 

izmaksām pieņem nemainīgu noguldītā 

kapitāla gada pieaugumu 2 % apmērā; 

 (g) iedaļā “Cik ilgi man PEPP 

vajadzētu glabāt, un vai es varu naudu 

izņemt agrāk?”: 

 (i) norāde par ieteicamo glabāšanas 

termiņu, balstoties uz vecumu, kurā 

izmaksā pensiju, un norāde, vai ir kāds 

obligātais minimālais glabāšanas termiņš; 

 (ii) iespēja priekšlaikus pārtraukt 

līguma darbību, kā arī ar to saistītie 

nosacījumi, tostarp visas piemērojamās 

izmaksas un maksas; 

 (iii) informācija par iespējamām 

sekām, kas rodas, ja līguma darbību 

pārtrauc pirms uzkrāšanas posma beigām, 

piemēram, par kapitāla aizsardzības 

zaudēšanu vai iespējamām papildu 

maksām; 
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 (h) iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” — 

informācija par to, kā un kam PEPP 

noguldītājs var iesniegt sūdzību par 

produktu vai par to, kā rīkojies PEPP 

sniedzējs vai persona, kas sniedz 

konsultācijas par produktu vai pārdod to; 

 (i) iedaļā “Cita svarīga 

informācija” — īsa norāde par jebkuriem 

citiem papildu informatīviem 

dokumentiem, piemēram, iespējamiem 

ziņojumiem par PEPP sniedzēja 

maksātspēju un finanšu stāvokli, izņemot 

reklāmas materiālus; 

 (j)  pamatinformācijas dokuments ir 

viegli pieejams PEPP sniedzēja tīmekļa 

vietnē, un to var lejupielādēt; 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

sniedz arī informāciju par līdzšinējo 

ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, 

darbības rādītājiem, aptverot vismaz piecus 

gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā 

piecus gadus, aptverot visus plāna darbības 

gadus, kā arī ar informāciju par PEPP 

noguldītāju un PEPP saņēmēju izmaksu 

struktūru. 

5. Potenciālajiem PEPP noguldītājiem 

sniedz arī informāciju par līdzšinējo 

ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, 

darbības rādītājiem, aptverot vismaz 20 

gadus un ietverot rādītājus par katru gadu 

atsevišķi, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā 

20 gadus, aptverot visus plāna darbības 

gadus, kā arī ar skaidru informāciju par 

PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju 

kopējo izmaksu un atlīdzības struktūru. Ja 

šādu informāciju nevar sniegt, jo PEPP 

plāns pastāv mazāk nekā vienu gadu, 

PEPP noguldītājiem vismaz būtu jāsaņem 

rādītāji par pielīdzināma ieguldījumu 

plāna darbību. 

 

Grozījums Nr.  103 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 5.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a PEPP sniedzēji un PEPP 

izplatītāji ievēro Regulas (ES) 

Nr. 1286/2014 9.–18. pantu. 

 

Grozījums Nr.  104 

Regulas priekšlikums 

25. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Prasību un vajadzību specifikācija un 

konsultāciju sniegšana 

Prasību, vajadzību un preferenču 

specifikācija un konsultāciju sniegšana 

 

Grozījums Nr.  105 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas 

šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties 

uz informāciju, kas iegūta no PEPP 

noguldītāja, nosaka minētā PEPP 

noguldītāja prasības un vajadzības saistībā 

ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam 

objektīvu informāciju par PEPP saprotamā 

formātā, lai PEPP noguldītājs varētu 

pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu. 

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas 

šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties 

uz informāciju, kas iegūta no PEPP 

noguldītāja, nosaka minētā PEPP 

noguldītāja prasības, vajadzības un 

preferences, tostarp attiecībā uz vides, 

sociālajiem un pārvaldības faktoriem, 
saistībā ar pensiju un sniedz PEPP 

noguldītājam objektīvu informāciju par 

PEPP saprotamā formātā, lai PEPP 

noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju 

balstītu lēmumu. 

 

Grozījums Nr.  106 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Konsultāciju mērķis ir novērtēt PEPP 

noguldītāja izpratni par risku un finanšu 

prasmes, kā arī palīdzēt viņam izvēlēties 

ieguldījuma iespēju, kas labāk atbilst viņa 

riska profilam. 

Pamatojums 

Ir svarīgi norādīt, kāds ir konsultāciju mērķis, īpaši uzsverot PEPP noguldītāja riska profila 

novērtēšanu. 

 

Grozījums Nr.  107 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Sniedzot konsultācijas, PEPP noguldītāju 

informē par produkta galvenajām 

iezīmēm. 

Pamatojums 

Lai labāk novērtētu PEPP noguldītāja riska profilu, informācija par PEPP galvenajām 

iezīmēm ir lietderīga. 

 

Grozījums Nr.  108 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms 

konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 

19. panta c) punktā minētais PEPP 

sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP 

noguldītājam personalizētu ieteikumu, 

izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk 

atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un 

2. Konsultācijas sniedz pirms 

konkrēta līguma noslēgšanas. Šīs regulas 

19. panta c) punktā minētais PEPP 

sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP 

noguldītājam personalizētu ieteikumu, 

izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk 

atbilstu PEPP noguldītāja prasībām, 

vajadzībām un preferencēm. PEPP 
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vajadzībām. noguldītājām ir jāsaņem arī informācija 

par personalizētā ieteikuma iespējamo 

ietekmi uz vidi, sociālo jomu un 

pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  109 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Sniedzot konsultācijas par PEPP, 

šīs regulas 19. panta c) punktā minētais 

PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro 

piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko 

īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. 

punktā paredzētos noteikumus, un visus 

tieši piemērojamos Savienības tiesību 

aktus, kuri saistībā ar minētajiem 

noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās 

direktīvas 25. panta 8. punktu. 

3. Neskarot iepriekšējā punktā 

noteikto pienākumu, šīs regulas 19. panta 

c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs ievēro piemērojamos valsts 

tiesību aktus, ar ko īsteno Direktīvas 

2014/65/ES 25. panta 2. punktā paredzētos 

noteikumus, un visus tieši piemērojamos 

Savienības tiesību aktus, kuri saistībā ar 

minētajiem noteiktumiem pieņemti saskaņā 

ar minētās direktīvas 25. panta 8. punktu. 

Pamatojums 

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 Grozījumss solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Grozījums Nr.  110 

Regulas priekšlikums 

26. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

26. pants svītrots 

PEPP līguma noslēgšana bez 

konsultācijas 

 

1. Neskarot 25. panta 1. punktu, 

PEPP noguldītājs var atteikties no 

tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar 

līguma slēgšanu par ieguldījuma 

standartiespēju.  

 

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām 

tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 

19. panta c) punktā minētie PEPP 

sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP 

izplatīšanas darbības, lūdz PEPP 

noguldītājam vai potenciālajam PEPP 

noguldītājam sniegt informāciju par 

minētās personas zināšanām un pieredzi 

ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP 

piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu 

jomu, lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs 

varētu izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir 

lietderīgs PEPP noguldītājam. 

 

Ja šīs regulas 19. panta c) punktā 

minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, 

pamatojoties uz informāciju, kas gūta 

saskaņā ar pirmo daļu, uzskata, ka 

produkts nav atbilstīgs PEPP 

noguldītājam vai potenciālajam PEPP 

noguldītājam, PEPP sniedzējs vai 

izplatītājs brīdina par to PEPP 

noguldītāju vai potenciālo PEPP 

noguldītāju. Minēto brīdinājumu var 

sniegt standarta formātā. 

 

Ja PEPP noguldītāji vai potenciālie PEPP 

noguldītāji nesniedz pirmajā daļā minēto 

informāciju vai ja tie sniedz nepietiekamu 

informāciju par savām zināšanām un 

pieredzi, PEPP sniedzējs vai izplatītājs tos 

brīdina, ka nespēj noteikt, vai paredzētais 

PEPP ir tiem atbilstīgs. Minēto 

brīdinājumu var sniegt standarta formātā. 

 

2. Neskarot 25. panta 1. punktu, ja 

PEPP noguldītājs ir atteicies no savām 

tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar 

 



 

AD\1156684LV.docx 51/68 PE620.734v02-00 

 LV 

ieguldījuma standartiespēju, šīs regulas 

19. panta c) punktā minētais PEPP 

sniedzējs vai izplatītājs PEPP izplatīšanas 

darbības var veikt bez vajadzības iegūt šā 

panta 1. punktā minēto informāciju vai 

veikt novērtēšanu, ja ir izpildīti visi šie 

nosacījumi: 

(a) darbības attiecas uz PEPP 

līgumiem saistībā ar ieguldījuma 

standartiespēju, kura paredz tikai 

ieguldījumu riska darījumus ar finanšu 

instrumentiem, kas saskaņā ar Direktīvas 

2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) 

apakšpunktu ir uzskatāmi par 

vienkāršiem, un neietver tādu struktūru, 

kuras dēļ PEPP noguldītājam ir grūti 

izprast saistītos riskus; 

 

(b) PEPP izplatīšana notiek pēc PEPP 

noguldītāja vai potenciālā PEPP 

noguldītāja iniciatīvas; 

 

(c) PEPP noguldītājs vai potenciālais 

PEPP noguldītājs ir skaidri informēts par 

to, ka, veicot PEPP izplatīšanas darbību, 

PEPP sniedzējam vai izplatītājam nav 

jānovērtē sniegtā vai piedāvātā PEPP vai 

PEPP izplatīšanas darbības atbilstība un 

ka PEPP noguldītājs vai potenciālais 

PEPP noguldītājs negūst labumu no 

attiecīgo profesionālās ētikas normu 

aizsardzības. Šādu brīdinājumu var sniegt 

standartizētā formātā; 

 

(d) PEPP sniedzējs vai izplatītājs 

attiecībā uz interešu konfliktiem, kas 

saistīti ar PEPP izplatīšanas darbībām, 

pilda savus pienākumus saskaņā ar 

normām, kuras tam piemērojamas 

atbilstīgi šai nodaļai. 

 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, lai 

sīkāk precizētu to, kā šīs regulas 19. panta 

c) punktā minētajiem PEPP sniedzējiem 

vai izplatītājiem ir jāievēro šajā pantā 

noteiktie principi, veicot PEPP 

izplatīšanas darbības, tostarp attiecībā uz 

informāciju, kas ir jāiegūst, novērtējot 

PEPP atbilstību to klientiem, un 

kritērijiem, ar kuriem novērtē ar 
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vienkāršiem PEPP saistītus līgumus šā 

panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta 

nolūkos. Minētajos deleģētajos aktos ņem 

vērā: 

(a)  PEPP noguldītājam vai 

potenciālajam PEPP noguldītājam 

piedāvāto vai sniegto pakalpojumu 

raksturu, ņemot vērā darījumu veidu, 

priekšmetu, apjomu un biežumu; un 

 

(b)  piedāvāto vai izskatīto produktu, 

tostarp dažāda veida finanšu instrumentu, 

būtību. 

 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir svītrot PEPP noguldītāja iespēju atteikties no tiesībām saņemt 

konsultāciju, jo PEPP klientiem konsultācija būtu jāsaņem jebkurā gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  111 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, 

personalizētu dokumentu, kas ietver 

pamatinformāciju par katru PEPP 

noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju 

sistēmas un attiecīgo valsts sociālo, darba 

un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP 

kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā 

iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”. 

1. PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, 

skaidru un saprotamu personalizētu 

dokumentu, kas ietver pamatinformāciju 

par katru PEPP noguldītāju un PEPP 

saņēmēju, ja ir tāda vienošanās ar PEPP 

noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju 

sistēmas un attiecīgo valsts sociālo, darba 

un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP 

kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā 

iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”. 

 

Grozījums Nr.  112 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Papildus tam PEPP noguldītāju 3. Papildus tam PEPP noguldītāju un 
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līguma darbības laikā informē par 

pārmaiņām, kas saistītas ar šādu 

informāciju: 

saņēmēju līguma darbības laikā informē 

par pārmaiņām, kas saistītas ar šādu 

informāciju: 

 

Grozījums Nr.  113 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) informācija par to, kā ieguldījumu 

politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, 

sociālie un pārvaldības faktori. 

(d) informācija par to, kā ieguldījumu 

politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, 

sociālie un pārvaldības faktori, tostarp to 

nozīme ieguldījumu procesā un 

ilgtermiņa ietekme, kā arī ieguldījumu 

lēmumu radītās ārējās izmaksas. 

Pamatojums 

PEPP noguldītāji ir jāinformē par to, kādas ārējās izmaksassabiedrībai rada viņu 

ieguldījumu lēmumi. 

 

Grozījums Nr.  114 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP kapitāla pārskatā iekļauj 

vismaz šādu PEPP noguldītājiem paredzētu 

pamatinformāciju: 

1. PEPP kapitāla pārskatu bez maksas 

sniedz katru gadu un tajā iekļauj vismaz 

šādu PEPP noguldītājiem un PEPP 

saņēmējiem, ja ir tāda vienošanās ar 

PEPP noguldītāju, paredzētu 

pamatinformāciju: 

 

Grozījums Nr.  115 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) PEPP noguldītāja personas datus, 

PEPP sniedzēja nosaukumu, informāciju 

par pensiju pabalstu prognozēm, 

informāciju par uzkrātajām tiesībām vai 

uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai 

jebkuras trešās personas veiktajām 

iemaksām un informāciju par PEPP plāna 

finansējuma līmeni, attiecībā uz ko 

piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 39. 

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

apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas 

nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP 

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

“pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un 

“iemaksas veicošais uzņēmums” ir 

“jebkura trešā puse”; 

(a) PEPP noguldītāja personas datus, 

PEPP sniedzēja nosaukumu un 

kontaktinformāciju, PEPP noguldītāja 

plāna identifikāciju, informāciju par 

pensiju pabalstu prognozēm, informāciju 

par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto 

kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras 

trešās personas veiktajām iemaksām un 

informāciju par PEPP plāna finansējuma 

līmeni, attiecībā uz ko piemēro Direktīvas 

2016/2341/ES 39. panta 1. punkta a), b), 

d), e), f) un h) apakšpunktu gadījumos, kad 

šīs regulas nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP 

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

“pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un 

“iemaksas veicošais uzņēmums” ir 

“jebkura trešā puse”; 

 

Grozījums Nr.  116 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (e a) PEPP sniedzēja ieguldījumu 

politikas principu kopsavilkumu, kuri 

sīkāk izklāstīti papildinformācijā saskaņā 

ar šīs regulas 29. panta c) apakšpunktu. 

Pamatojums 

Svarīgākā informācija par PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas principiem ir jāiekļauj 

PEPP kapitāla pārskatā, bet sīkāka informācija par šiem principiem ir jāsniedz 29. pantā 

minētajā papildinformācijā. 

 

Grozījums Nr.  117 

Regulas priekšlikums 

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

 (eb) informāciju par pensijas pabalstu 

prognozēm, pamatojoties uz 

b) apakšpunktā minēto pensionēšanās 

vecumu, un atrunu par to, ka šīs 

prognozes var atšķirties no saņemto 

pabalstu galīgās vērtības.Šīs prognozes 

atspoguļo, pamatojoties uz ekonomiskiem 

scenārijiem, un šajā informācijā iekļauj 

labāko prognozēto scenāriju un vienu 

nelabvēlīgu scenāriju, ņemot vērā PEPP 

plāna īpatnības; 

 

Grozījums Nr.  118 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ec) informāciju par uzkrātajām 

pensijas tiesībām vai uzkrāto pensijas 

kapitālu, ņemot vērā PEPP plāna 

īpatnības; 

 

Grozījums Nr.  119 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ed) informāciju par to, kas notiek 

PEPP noguldītāja vai saņēmēja nāves 

gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  120 

Regulas priekšlikums 

30. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP noguldītājiem pirmspensijas posmā PEPP noguldītājiem un saņēmējiem 
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un PEPP saņēmējiem dekumulācijas 

posmā sniedzamā informācija 

pirmspensijas posmā un PEPP saņēmējiem 

izmaksu posmā sniedzamā informācija 

 

Grozījums Nr.  121 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP noguldītāji saņem 

informāciju pirmspensijas posmā, kā 

noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. 

pantā. 

1. PEPP noguldītāji un saņēmēji pēc 

PEPP noguldītāju pieprasījuma vai 

saskaņā ar tiesas rīkojumu saņem 

informāciju pirmspensijas posmā, kā 

noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 

42. pantā. Šo informāciju sniedz ne vēlāk 

kā vienu gadu pirms pensionēšanās 

vecuma sasniegšanas un tajā ietver 

informāciju par paredzamo izmaksu 

posma sākumu un iespējamiem 

izmaksāšanas veidiem. 

 

Grozījums Nr.  122 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) novērtētu PEPP sniedzēju 

izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto 

darījumdarbību, maksātspējas vajadzībām 

izmantotos novērtēšanas principus, 

faktiskos riskus un riska pārvaldības 

sistēmas, kā arī to kapitāla struktūru, 

vajadzības un vadību; 

(a) novērtētu PEPP sniedzēju 

izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto 

darījumdarbību, maksātspējas vajadzībām 

izmantotos novērtēšanas principus, 

faktiskos riskus un riska pārvaldības 

sistēmas, tostarp vides, sociālo un 

pārvaldības risku iekļaušanu, kā arī to 

kapitāla struktūru, vajadzības un vadību; 

 

Grozījums Nr.  123 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (b a) iegūt no PEPP sniedzējiem 

jebkādu informāciju par vides, 

sociālajiem un pārvaldības faktoriem 

saskaņā ar 31.a pantu; 

 

Grozījums Nr.  124 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (b a) PEPP sniedzēji, ievērojot 

piesardzības principu, ņem vērā 

ieguldījumu lēmumu potenciālo 

ilgtermiņa ietekmi uz vides, sociālajiem 

un pārvaldības faktoriem; 

 

Grozījums Nr.  125 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) ieguldījumi atvasinātos 

instrumentos tiek pieļauti, ciktāl šādi 

instrumenti veicina ieguldījumu riska 

mazināšanu vai atvieglo efektīvu portfeļa 

pārvaldīšanu. Minētos instrumentus vērtē 

piesardzīgi, ņemot vērā pamatā esošo 

aktīvu, un tos iekļauj PEPP sniedzēja 

aktīvu novērtējumā. PEPP sniedzēji arī 

izvairās no pārmērīgas tāda riska 

uzņemšanās, kurš saistīts ar gadījumiem, 

kad ir tikai viens darījuma partneris, un 

ar citiem darījumiem ar atvasinātiem 

instrumentiem; 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  126 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) aktīvus neiegulda Finanšu darbību 

darba grupas identificētā augsta riska 

jurisdikcijā un tādā jurisdikcijā, kas 

nesadarbojas; 

(f) ieguldīšana Finanšu darbību darba 

grupas identificētā augsta riska jurisdikcijā 

un tādā jurisdikcijā, kas nesadarbojas, ir 

aizliegta; 

 

Grozījums Nr.  127 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzēji piedāvā PEPP 

noguldītājiem maksimāli piecas 

ieguldījumu iespējas. 

1. PEPP sniedzēji piedāvā PEPP 

noguldītājiem vismaz PEPP standarta 

un/vai vairākas ieguldījumu iespējas. 

 

Grozījums Nr.  128 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma 

noslēgšanas izvēlas ieguldījuma iespēju. 

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma 

noslēgšanas izvēlas vienu no vairākām 

ieguldījuma iespējām. 

 

Grozījums Nr.  129 

Regulas priekšlikums 

36. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP noguldītājs vienreiz piecos 

PEPP akumulācijas gados var izvēlēties 

atšķirīgas ieguldījumu iespējas. 

1. Ieguldījuma iespējas modifikāciju 

nosacījumus izklāsta PEPP līgumā. 

Jebkurā gadījumā PEPP noguldītājs 

vienreiz piecos PEPP akumulācijas gados 

var izvēlēties atšķirīgas ieguldījumu 

iespējas. 
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Pamatojums 

PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai nomainīt ieguldījuma iespēju vienreiz piecos 

gados vai pat biežāk, ja to atļauj PEPP līgums. 

 

Grozījums Nr.  130 

Regulas priekšlikums 

37. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. pants 37. pants 

Ieguldījuma standartiespēja Ieguldījuma standartiespēja 

1. Ar ieguldījuma standartiespēju 

PEPP noguldītājam nodrošina kapitāla 

aizsardzību, kas balstīta uz riska 

mazināšanas metodi, kuras rezultāts ir 

droša ieguldījumu stratēģija. 

1. Standartiespējas gadījumā PEPP 

sniedzējs garantē PEPP noguldītājam, ka 

kapitāls, kas uzkrāts līdz izmaksu posma 

sākumam, būs vismaz vienāds ar 

veiktajām iemaksām, ieskaitot visas 

izmaksas un maksas un kompensāciju par 

inflāciju saskaņā ar piemērojamo 

indeksu, taču nepārsniedzot vidējo gada 

inflācijas likmi 4 % apmērā. Ieguldījuma 

standartiespēja ir vienkāršs un drošs 

produkts, kuru var viegli izprast un iegūt 

katrā dalībvalstī, tostarp izmantojot 

digitālos kanālus. 

2. Kapitāla aizsardzība ļauj PEPP 

noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu. 

2. Kapitāla aizsardzība nodrošina 

kapitāla garantiju, kas ļauj PEPP 

noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu, 

tostarp maksas, izmaksas un 

kompensāciju par inflāciju. 

 

Grozījums Nr.  131 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja PEPP sniedzēji piedāvā 

alternatīvas ieguldījumu iespējas, vismaz 

vienam no tām PEPP noguldītājiem ļauj 

veikt izmaksu ziņā efektīvu ieguldījumu. 

1. Ja PEPP sniedzēji piedāvā 

alternatīvas ieguldījumu iespējas, visi 

attiecīgie pakalpojumu sniedzēji PEPP 

noguldītājiem piedāvā standartiespēju. 
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Grozījums Nr.  132 

Regulas priekšlikums 

42. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP 

iespēju, kas nodrošina biometrisko risku 

apdrošināšanu. Šīs regulas nolūkos 

“biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar 

ilgdzīvošanu, invaliditāti un nāvi. 

PEPP sniedzēji iekļauj garantiju par 

ieguldīto kapitālu, ko piemēro gadījumā, 

ja uzkrāšanas posmā iestājas PEPP 

noguldītāja nāve vai neatgriezeniska 

invaliditāte. 

Pamatojums 

Termina definīcija ir pārvietota uz 2. pantu. 

 

Grozījums Nr.  133 

Regulas priekšlikums 

45. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maiņas pakalpojumu var nodrošināt PEPP 

sniedzēji, kas dibināti tajā pašā dalībvalstī 

(iekšzemes maiņa) vai citā dalībvalstī 

(pārrobežu maiņa). 

PEPP sniedzēju maiņas nosacījumus 

izklāsta PEPP līgumā. Jebkurā gadījumā 

PEPP noguldītājs var nomainīt PEPP 

sniedzēju vienreiz piecos PEPP 

uzkrāšanas posma gados. 

 

Grozījums Nr.  134 

Regulas priekšlikums 

46. pants – 3. punkts  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Divu darba dienu laikā no 2. punktā 

minētās atļaujas saņemšanas saņemošais 

PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP 

sniedzējam veikt šādus uzdevumus, ja tas 

paredzēts PEPP noguldītāja atļaujā: 

3. Piecu darba dienu laikā no 

2. punktā minētā PEPP noguldītāja 

pieprasījuma saņemšanas saņemošais 

PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP 

sniedzējam veikt šādus uzdevumus, ja tas 

paredzēts PEPP noguldītāja pieprasījumā: 
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a) nodot saņemošajam PEPP 

sniedzējam un — ja PEPP noguldītājs to 

īpaši pieprasījis atļaujā — PEPP 

noguldītājam sarakstu ar esošajiem 

aktīviem, uz kuriem tiek attiecināta 

nomaiņa; 

a) nodot saņemošajam PEPP 

sniedzējam un arī PEPP noguldītājam, ja 

tas īpaši pieprasīts atļaujā, sarakstu ar 

esošajiem aktīviem, uz kuriem tiek 

attiecināta nomaiņa; 

b)  PEPP noguldītāja noteiktajā 

datumā pārnest visu atlikušo pozitīvo 

atlikumu uz PEPP kontu, kas atvērts vai 

turēts pie saņemošā PEPP sniedzēja; un 

(b) no PEPP noguldītāja noteiktā 

datuma pārnest visu atlikušo pozitīvo 

atlikumu uz PEPP kontu, kas turēts pie 

saņemošā PEPP sniedzēja; un 

c)  PEPP noguldītāja noteiktajā 

datumā aizvērt PEPP kontu, kas turēts pie 

nododošā PEPP sniedzēja; 

(c) no PEPP noguldītāja noteiktā 

datuma aizvērt PEPP kontu, kas turēts pie 

nododošā PEPP sniedzēja; 

 

Grozījums Nr.  135 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kopējās maksas un atlīdzība, ko 

nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP 

noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta 

slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 1,5 % no 

pozitīvā atlikuma, kas jānodod 

saņemošajam PEPP sniedzējam. 

3. Kopējās maksas un atlīdzība, ko 

nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP 

noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta 

slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no 

pozitīvā atlikuma, kas jānodod 

saņemošajam PEPP sniedzējam. Komisija 

izskata iespēju atteikties no maksas par 

sniedzēju maiņu, lai veicinātu PEPP 

produkta izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  136 

Regulas priekšlikums 

48. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Maksas un atlīdzība, ja tāda ir, ko 

nododošais vai saņemošais PEPP 

sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par 

jebkādiem pakalpojumiem, kuri sniegti 

saskaņā ar 46. pantu, izņemot tos 
pakalpojumus, kas minēti šā panta 1., 2. 

un 3. punktā, ir samērīga un atbilst 

minētā PEPP sniedzēja faktiskajām 

4. Saņemošais PEPP sniedzējs bez 

maksas sniedz pakalpojumus, kas ir saistīti 

ar maiņas procesu. 



 

PE620.734v02-00 62/68 AD\1156684LV.docx 

LV 

izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  137 

Regulas priekšlikums 

50. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

PEPP sniedzēji nodrošina PEPP 

noguldītājiem šādu informāciju par maiņas 

pakalpojumu: 

Saņemošie PEPP sniedzēji nodrošina 

PEPP noguldītājiem šādu informāciju par 

maiņas pakalpojumu: 

 

Grozījums Nr.  138 

Regulas priekšlikums 

51. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši 

pensionēšanās vecuma noteikšanu, obligātu 

saikni starp pensionēšanās vecuma 

sasniegšanu un dekumulācijas posma 

sākšanu, minimālo laikposmu piederībai 

pie PEPP plāna, maksimālo laikposmu 

pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lai 

pievienotos PEPP plānam, kā arī 

nosacījumus par atpakaļpirkšanu īpašu 

grūtību gadījumā. 

2. Šādi nosacījumi ietver jo īpaši 

pensionēšanās vecuma noteikšanu, obligātu 

saikni starp pensionēšanās vecuma 

sasniegšanu un izmaksu posma sākšanu, 

minimālo laikposmu piederībai pie PEPP 

plāna, maksimālo laikposmu pirms pensijas 

vecuma sasniegšanas, lai pievienotos PEPP 

plānam, kā arī nosacījumus par 

atpakaļpirkšanu īpašu grūtību gadījumā. 

 

Grozījums Nr.  139 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzēji var PEPP 

nodrošinātājiem darīt pieejamu vienu vai 

vairākus šādus izmaksāšanas veidus: 

1. PEPP sniedzēji PEPP 

nodrošinātājiem dara pieejamu vienu vai 

vairākus šādus izmaksāšanas veidus: 

 

Grozījums Nr.  140 

Regulas priekšlikums 
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52. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma 

noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli 

dekumulācijas posmam, un pēc tam 

akumulācijas posmā izvēli var mainīt reizi 

piecos gados, ja piemērojams. 

2. PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma 

noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli 

izmaksu posmam, un pēc tam izvēli var 

mainīt reizi piecos gados un uzkrāšanas 

posma pēdējā gadā. Šai maiņas iespējai 

vajadzētu būt bezmaksas. 

Pamatojums 

Uzkrāšanas posma pēdējā gadā klientam vajadzētu būt iespējai mainīt savu izvēli izmaksu 

posmam. 

 

Grozījums Nr.  141 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja dalībvalstis nav noteikušas 

obligātu saikni starp pensionēšanās 

vecuma sasniegšanu un izmaksu posma 

sākumu, PEPP sniedzēji dod PEPP 

noguldītājiem iespēju atlikt izmaksu 

posma sākumu uz datumu, pēc kura viņi 

ir sasnieguši pensionēšanās vecumu. 

Pamatojums 

Klientiem vajadzētu būt iespējai izmantot savu PEPP vēlāk pensionēšanās posma laikā. 

 

Grozījums Nr.  142 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Ieguldījuma standartiespējas 

gadījumā vismaz 25 % no summas 

izmaksā kā gadskārtēju pabalstu. 
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Grozījums Nr.  143 

Regulas priekšlikums 

52. pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c Ja izmaksu posma sākumā PEPP 

kontā uzkrāto aktīvu kopējā vērtība 

nepārsniedz summu, kuru katru gadu 

nosaka un pārskata katra dalībvalsts, 

PEPP noguldītājam ir tiesības slēgt PEPP 

kontu un saņemt vienreizēju maksājumu. 

Pamatojums 

Ar šo regulai vajadzētu atļaut mazu PEPP kontus slēgt tā, lai pensionējoties noguldītājs 

saņemtu vienreizēju maksājumu. 

 

Grozījums Nr.  144 

Regulas priekšlikums 

53. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. PEPP sniedzēja kompetentā iestāde 

pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas 

prasībām. Tā arī atbild par to, lai tiktu 

uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas 

izklāstīti PEPP sniedzēja darbības 

noteikumos vai dibināšanas dokumentos, 

un tā veikto pasākumu un strukturālās 

organizācijas atbilstība uzdevumiem, kas 

jāizpilda, sniedzot PEPP. 

1. PEPP sniedzēja piederības 

dalībvalsts kompetentā iestāde pastāvīgi 

uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām. Tā 

arī atbild par to, lai tiktu uzraudzīta 

atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti PEPP 

sniedzēja darbības noteikumos vai 

dibināšanas dokumentos, un tā veikto 

pasākumu un strukturālās organizācijas 

atbilstība uzdevumiem, kas jāizpilda, 

sniedzot PEPP. 

 Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, 

PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja 

atbilstību šīs regulas IV nodaļai pastāvīgi 

uzrauga PEPP sniedzēja un PEPP 

izplatītāja uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentā iestāde. 
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Pamatojums 

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību par to, kuras valsts kompetentā iestāde 

ir atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju pastāvīgu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo 

īpaši attiecībā uz izplatīšanas noteikumiem un informācijas prasībām, kas ir izklāstītas 

regulas IV nodaļā. 

 

Grozījums Nr.  145 

Regulas priekšlikums 

63. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, 

apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par 

galvenajiem konstatējumiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 

Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, 

apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par 

galvenajiem konstatējumiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 

Izstrādājot šo ziņojumu, Komisija 

apspriežas arī ar valstu kompetentajām 

iestādēm. 

 

Grozījums Nr.  146 

Regulas priekšlikums 

63. pants – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā Komisija veic šīs regulas 

novērtējumu un, apspriedusies ar EAAPI, 

ziņojumu par galvenajiem 

konstatējumiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 

 Šajā novērtējumā īpaši izklāstīts, kādu 

pievienoto vērtību PEPP sniedz pensiju 

atšķirību likvidēšanā un ilgtermiņa 

ieguldījumos. Konkrētāk, novērtējumā ir 

jāietver dati, kas ļauj pārbaudīt, vai PEPP 

tirgus izveide ir efektīvi veicinājusi to, ka 

lielākam skaitam Eiropas iedzīvotāju ir 

piekļuve pienācīgām pensijām.  
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Grozījums Nr.  147 

Regulas priekšlikums 

63. pants – 2.b daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija izveido attiecīgo ieinteresēto 

personu grupu, lai pastāvīgi uzraudzītu 

PEPP izstrādi un īstenošanu. Šajā grupā 

ietver vismaz EAAPI, valstu uzraudzības 

iestādes, nozaru un patērētāju pārstāvjus 

un neatkarīgos ekspertus, tostarp vismaz 

vienu vides, sociālo un pārvaldības 

faktoru ekspertu. Ekspertu grupas 

sekretariāts ir EAAPI. 
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