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AMENDAMENTE 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Gospodăriile din UE înregistrează 

unele dintre cele mai mari niveluri de 

economisire din lume, dar cea mai mare 

parte a acestor economii sunt depuse în 

conturi bancare cu perioade scurte de 

scadență. Creșterea investițiilor în piețele 

de capital ar contribui la soluționarea 

provocărilor pe care le prezintă 

îmbătrânirea populației și ratele scăzute ale 

dobânzii. 

(1) Gospodăriile din UE înregistrează 

unele dintre cele mai mari niveluri de 

economisire din lume, dar cea mai mare 

parte a acestor economii sunt depuse în 

conturi bancare cu perioade scurte de 

scadență și un randament scăzut. Cu toate 

acestea, ratele de economisire ale 

gospodăriilor diferă semnificativ de la o 

țară UE la alta, iar diferențele persistente 

dintre statele membre ale UE ar putea 

avea un impact asupra investițiilor și 

creșterii, deoarece economiile 

gospodăriilor constituie o sursă 

importantă de finanțare a investițiilor 

publice și private. Creșterea investițiilor în 

piețele de capital ar contribui la 

soluționarea provocărilor pe care le 

prezintă îmbătrânirea populației, ratele 

scăzute ale dobânzii și nivelurile scăzute 

de investiții pe termen lung. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Pentru a asigura standarde de 

viață decente pentru generațiile actuale și 

viitoare de pensionari, statele membre ar 

trebui să acorde prioritate dezvoltării în 

continuare, consolidării și reformării 

primului pilon (public) și celui de al 
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doilea pilon (ocupațional) din cadrul 

sistemelor naționale de pensii. Acești doi 

piloni rămân de o importanță capitală 

pentru prestațiile pentru limită de vârstă 

și sustenabilitatea sistemelor naționale. 

PEPP nu ar trebui să înlocuiască sau să 

submineze sistemele aferente primului și 

celui de-al doilea pilon. Pentru a 

consolida resursele financiare necesare 

pentru acești piloni, statele membre 

trebuie, de asemenea, să combată șomajul 

și munca nedeclarată și neasigurată. Cu 

toate acestea, în lumina reducerii 

iminente a populației active de la un 

raport de 1:4 la 1:2, o abordare a 

pensiilor bazată pe mai mulți piloni este 

esențială. Un produs paneuropean de 

pensii personale voluntar și pe termen 

lung va avea rolul de a completa și de a 

consolida economiile pentru pensie 

existente, sporind caracterul adecvat al 

acestora și crescând acoperirea pentru 

categoriile de persoane care anterior se 

confruntau cu lipsa totală sau parțială a 

unei acoperiri adecvate, ca de exemplu 

femeile, tinerii, lucrătorii independenți și 

persoanele cu contracte de muncă atipice 

sau noi. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) În 2015, 11,3 milioane de cetățeni 

ai UE-28 de vârstă activă (între 20 și 64 

de ani) locuiau într-un alt stat membru 

decât statul membru a cărui cetățenie o 

aveau, iar 1,3 milioane de cetățeni ai UE-

28 lucrau într-un alt stat membru decât 

statul lor membru de reședință. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 
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Considerentul 1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Pensiile pentru limită de vârstă 

constituie o parte esențială a venitului 

unui pensionar, pentru a asigura un nivel 

de trai decent și pentru a combate sărăcia 

la vârste înaintate. Aceasta reprezintă o 

condiție prealabilă pentru exercitarea 

drepturilor fundamentale prevăzute în 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, inclusiv la articolul 25 

referitor la drepturile persoanelor în 

vârstă, în care se precizează următoarele: 

„Uniunea recunoaște și respectă dreptul 

persoanelor în vârstă de a duce o viață 

demnă și independentă și de a participa la 

viața socială și culturală”, precum și 

drepturile consacrate în Recomandarea 

Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei adresată statelor membre privind 

promovarea drepturilor omului în cazul 

persoanelor în vârstă1a. 

 __________________ 

 1a Recomandarea CM/Rec(2014)2 a 

Comitetului de Miniștri adresată statelor 

membre privind promovarea drepturilor 

omului în cazul persoanelor în vârstă.  

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1d) PEPP urmărește să ofere 

cetățenilor Uniunii o opțiune facultativă 

suplimentară pentru economiile pentru 

pensie și va consolida portabilitatea 

drepturilor acestora. Acesta va completa, 

de asemenea, sistemele naționale de 

pensii și Directiva 2014/50/UE. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1e) Îmbătrânirea societății și scăderea 

ratelor de natalitate reprezintă provocări 

demografice semnificative pentru Uniune, 

care amenință atât caracterul adecvat și 

sustenabilitatea pensiilor, cât și 

solidaritatea dintre generații. În plus, 

digitalizarea și schimbările de pe piața 

muncii vor exacerba probabil și mai mult 

această problemă și vor exercita presiuni 

tot mai mari asupra pensiilor din primul 

și al doilea pilon. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1f) Decalajul de pensii între femei și 

bărbați, cauzat și de contribuțiile 

neregulate la sistemul de pensii drept 

rezultat al întreruperilor în muncă sau ale 

contribuțiilor pe motive de maternitate 

sau îngrijire a copiilor persistă în Uniune. 

În Uniune, pensia unei pensionare cu 

vârsta între 65 și 79 de ani este, în medie, 

cu aproximativ 40 % mai mică decât a 

unui pensionar într-o situație echivalentă. 

PEPP le poate oferi acestora o opțiune 

suplimentară pentru a acumula o pensie 

adecvată. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 g (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1g) Potrivit EIOPA, doar 67 de 

milioane de persoane, adică 27 % din 

totalul populației UE cu vârsta între 25 și 

59 de ani, au încheiat în mod voluntar 

contracte de produse financiare cu un 

obiectiv de pensie pe termen lung și acest 

fenomen este concentrat în doar câteva 

state membre. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 h (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1h) PEPP ar trebui să fie în primul 

rând un instrument de sprijin pe termen 

lung, care să asigure un standard de viață 

adecvat după pensionare, în special 

pentru tinerii cetățeni ai Uniunii. PEPP 

poate conduce efectiv la creșterea 

capacității de a acoperi costurile necesare 

pentru menținerea nivelului de trai după 

pensionare. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 i (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1i) Uniunea se confruntă cu 

provocări demografice tot mai mari, ceea 

ce va conduce în cele din urmă la o 

creștere a ratei actuale de dependență a 

vârstnicilor, de la 1:4 la 1:2 până în 2060. 

Pentru fiecare cetățean în vârstă de 65 de 

ani sau mai mult, există patru persoane 

cu vârsta cuprinsă între 15 și 64, iar până 

în 2060 vor exista două persoane în 

această grupă de vârstă pentru fiecare 
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cetățean de peste 65 de ani. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 j (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1j) Transferabilitatea PEPP va crește 

și atractivitatea sa ca produs în special 

pentru tineri și va facilita și mai mult 

dreptul cetățenilor de a trăi și munci în 

întreaga Uniune. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 k (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1k) PEPP, fiind un cadru european 

pentru pensiile personale, este în mod 

special necesar și util pentru cei care nu 

se califică pentru o pensie adecvată sau 

care ar dori să dispună de un plan de 

economii complementar, pe lângă 

sistemele naționale. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În prezent, funcționarea pieței 

interne a pensiilor personale este 

obstrucționată de gradul ridicat de 

fragmentare a piețelor naționale și de 

gradul limitat de transferabilitate a 

produselor de pensii personale. Din această 

cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea 

ce privește exercitarea libertăților 

fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea 

(3) În prezent, funcționarea pieței 

interne a pensiilor personale este 

obstrucționată de gradul ridicat de 

fragmentare a piețelor naționale și de 

gradul limitat de transferabilitate a 

produselor de pensii personale. Din această 

cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea 

ce privește exercitarea libertăților 

fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea 
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să nu fie în măsură să accepte un loc de 

muncă sau să se pensioneze în alt stat 

membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii 

să utilizeze libertatea de stabilire și 

libertatea de a presta servicii este afectată 

de lipsa de standardizare a produselor de 

pensii personale existente. 

să nu fie în măsură să caute sau să accepte 

un loc de muncă sau să se pensioneze în alt 

stat membru. În plus, posibilitatea ca 

furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire 

și libertatea de a presta servicii este 

afectată de lipsa de standardizare a 

produselor de pensii personale existente. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Având în vedere contribuția pe 

care, conform estimărilor, PEPP o va 

avea la construirea uniunii piețelor de 

capital și la direcționarea capitalurilor 

către economia reală și către proiecte 

sustenabile pe termen lung, deponenții 

trebuie să fie implicați în acest proces, 

astfel încât să poată deveni conștienți de 

interesele lor financiare și nefinanciare și 

de interdependența dintre performanța 

produsului și factorii de mediu, sociali și 

de guvernanță. Pentru a asigura 

eficacitatea acestui proces, este necesar să 

existe un nivel ridicat de transparență și 

un sistem eficient de furnizare a 

informațiilor, precum și o implicare 

adecvată a deponenților. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Persoanele cu venituri mai scăzute 

și cele care au petrecut mai puțin timp pe 

piața muncii dispun de mai puține 

mijloace pentru a investi în produse de 

pensii personale, ceea ce duce la o 

accentuare a inegalităților veniturilor la 

vârste mai avansate. Acest lucru este 
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valabil mai ales în cazul femeilor, în 

general, ca urmare a diferenței de 

remunerare dintre femei și bărbați care le 

afectează de-a lungul întregii cariere 

profesionale și deoarece petrec mai mult 

timp în afara pieței muncii din cauza 

responsabilităților de îngrijire, fără 

venituri sau cu venituri foarte scăzute. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Printre produsele de pensii 

personale, elaborarea unui PEPP va 

contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin 

care se pot face economii pentru pensie și 

la crearea unei piețe la nivelul UE pentru 

furnizorii de PEPP. Acesta va oferi 

gospodăriilor modalități mai bune de a-și 

atinge obiectivele în ceea ce privește 

veniturile la pensie. 

(10) Printre produsele de pensii 

personale, elaborarea unui PEPP va 

contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin 

care se pot face economii pentru pensie și 

la crearea unei piețe la nivelul UE pentru 

furnizorii de PEPP. Acesta ar trebui să 

ofere gospodăriilor modalități mai bune, 

bine reglementate, sigure, responsabile 

din punct de vedere social și sustenabile 

de a-și atinge obiectivele în ceea ce 

privește veniturile la pensie, ținând seama 

în mod corespunzător de nevoile și 

preferințele lor. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Prezentul regulament PEPP nu 

împiedică în niciun fel statele membre să 

organizeze în continuare regimuri 

colective de pensii pentru limită de vârstă 

finanțate prin capitalizare. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 
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Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Un cadru legislativ privind un 

PEPP va pune bazele unei piețe 

performante a investițiilor pentru pensie pe 

bază voluntară și la prețuri accesibile, care 

să poată fi gestionată la scară 

paneuropeană. Completând produsele și 

sistemele de pensii existente, acesta va 

contribui la satisfacerea nevoilor 

persoanelor care doresc să îmbunătățească 

gradul de adecvare a economiilor pentru 

pensii de care dispun, va aborda 

provocarea demografică, și va oferi o 

sursă nouă considerabilă de capital privat 

pentru investițiile pe termen lung. Cadrul 

în cauză nu va înlocui sau armoniza 

sistemele naționale existente de pensii 

personale. 

(11) Un cadru legislativ privind un 

PEPP va pune bazele unei piețe 

performante a investițiilor pentru pensie pe 

bază voluntară și la prețuri accesibile, care 

să poată fi gestionată la scară 

paneuropeană. PEPP va contribui la 

satisfacerea nevoilor persoanelor care 

doresc să îmbunătățească gradul de 

adecvare a economiilor pentru pensii de 

care dispun și va ajuta la abordarea 

provocării demografice și la combaterea 

actualului decalaj de pensii între bărbați 

și femei prin furnizarea unei surse noi 

considerabile de capital privat pentru 

investițiile pe termen lung și sustenabile, 

inclusiv investițiile sociale. Cadrul în 

cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele 

naționale existente de produse personale 

sau pensii ocupaționale. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă 

acces la întreaga piață a Uniunii cu o 

singură autorizație de produs emisă de 

Autoritatea Europeană de Asigurări și 

Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza 

unui set unic de norme. 

(14) Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă 

acces la întreaga piață a Uniunii cu o 

singură autorizație de produs emisă de 

Autoritatea Europeană de Asigurări și 

Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza 

unui set unic de norme și în cooperare cu 

autoritățile naționale competente. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Modul în care instituțiile pentru 

furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) 

sunt organizate și reglementate diferă 

semnificativ între statele membre. În 

unele state membre, aceste instituții sunt 

autorizate să desfășoare activități legate în 

mod exclusiv de furnizarea de pensii 

ocupaționale, în timp ce în alte state 

membre ele sunt autorizate să desfășoare 

activități legate atât de furnizarea de 

pensii ocupaționale, cât și de furnizarea 

de pensii personale. Acest lucru a condus, 

pe de o parte, la apariția de diferite 

structuri de organizare a IORP și, pe de 

altă parte, implică dezvoltarea unor 

modele de supraveghere diferite la nivel 

național. În special, cadrul de 

supraveghere prudențială a IORP care 

desfășoară activități legate de furnizarea 

de pensii ocupaționale și de pensii 

personale este mai larg decât cel care 

vizează IORP a căror activitate se 

limitează la furnizarea de pensii 

ocupaționale. Pentru a nu pune în pericol 

stabilitatea financiară și pentru a ține 

seama de diferitele structuri de organizare 

și de supraveghere, autorizația de a 

furniza PEPP ar trebui să fie acordată 

numai acelor IORP care, în conformitate 

cu legislația națională, au fost autorizate 

să furnizeze produse de pensii personale 

și sunt supravegheate în mod adecvat în 

acest sens. În plus, și cu scopul de a 

consolida și mai mult stabilitatea 

financiară, toate activele și pasivele 

corespunzătoare activităților de furnizare 

de PEPP ar trebui să fie izolate, 

gestionate și organizate separat de alte 

activități de furnizare de pensii 

ocupaționale, fără nicio posibilitate de 

transfer. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 
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Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Regimul fiscal aplicabil PEPP ar 

trebui să fie definit de legislația fiecărui 

stat membru în care a contribuit 

deponentul în PEPP. În consecință, 

produsul PEPP va fi impozitat în fiecare 

stat membru în care a contribuit 

deponentul în PEPP, proporțional cu 

nivelul contribuției realizate în fiecare stat 

membru în parte. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Pensiile viagere și o garanție 

financiară suplimentară pentru 

acoperirea riscurilor precum 

invaliditatea, decesul sau îngrijirile pe 

termen lung reprezintă elemente esențiale 

ale unui produs complet de pensie. 

Produsele de pensii trebuie să ofere 

clientului după pensionare un venit 

suplimentar pe termen lung sigur și stabil. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20b) Planurile de contribuție ar trebui 

să fie însoțite de previziuni axate pe 

valoarea fondurilor, randamentul 

investițiilor, inflația estimată și creșterea 

economică. 
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Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Pentru a permite o tranziție fără 

dificultăți pentru furnizorii de PEPP, 

obligația de a furniza PEPP care cuprind 

compartimente pentru fiecare stat 

membru se va aplica după trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament. Cu toate acestea, la lansarea 

unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere 

informații referitoare la compartimentele 

naționale care sunt disponibile imediat, 

pentru a evita inducerea în eroare a 

consumatorilor. 

(21) La lansarea unui PEPP, furnizorul 

ar trebui să ofere informații referitoare la 

compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat în contract. Atunci 

când un deponent în PEPP își schimbă 

domiciliul și se mută într-un alt stat 

membru în care furnizorul de PEPP nu îi 

oferă un compartiment disponibil imediat, 

schimbarea furnizorului se realizează 

gratuit pentru toți clienții. Beneficiarii 

PEPP ar trebui să poată primi plăți PEPP 

indiferent de statul membru în care își au 

reședința. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Pentru a facilita deschiderea de 

compartimente naționale în toate statele 

membre, furnizorii de PEPP ar trebui să 

aibă posibilitatea de a încheia 

parteneriate cu alți furnizori de PEPP. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Ținând seama de natura sistemului 

de pensii stabilit și de sarcina 

administrativă aferentă, furnizorii și 

distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere 

informații clare și adecvate potențialilor 

(22) Ținând seama de natura sistemului 

de pensii stabilit și de sarcina 

administrativă aferentă, furnizorii și 

distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere 

informații clare și adecvate potențialilor 
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deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP 

pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la 

pensie. Din același motiv, furnizorii și 

distribuitorii de PEPP ar trebui, de 

asemenea, să asigure un nivel ridicat de 

transparență de-a lungul diferitelor faze ale 

sistemului, și anume preadeziunea, 

adeziunea (inclusiv perioada dinaintea 

pensionării) și perioada de după 

pensionare. Mai precis, ar trebui oferite 

informații referitoare la drepturile la pensie 

dobândite, la nivelurile prognozate ale 

pensiei care va fi plătită, la riscuri și 

garanții, precum și la costuri. În cazul în 

care nivelul prognozat al pensiilor se 

bazează pe scenarii economice, 

informațiile respective ar trebui să 

includă și un scenariu nefavorabil, care ar 

trebui să fie de natură extremă, dar 

totodată realist. 

deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP 

pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la 

pensie. Din același motiv, furnizorii și 

distribuitorii de PEPP ar trebui, de 

asemenea, să asigure un nivel ridicat de 

transparență de-a lungul diferitelor faze ale 

sistemului, și anume preadeziunea, 

adeziunea (inclusiv perioada dinaintea 

pensionării) și perioada de după 

pensionare. Mai precis, ar trebui oferite 

informații referitoare la drepturile la pensie 

dobândite, la nivelurile prognozate ale 

pensiei care va fi plătită, la riscuri și 

garanții, precum și la costuri și la 

integrarea factorilor de mediu, sociali și 

de guvernanță. Nivelul prognozat al 

pensiilor se bazează, inter alia, pe scenarii 

economice, inclusiv pe un scenariu 

nefavorabil. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Înainte de a adera la un sistem de 

PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar 

trebui să beneficieze de toate informațiile 

necesare pentru a face alegeri în cunoștință 

de cauză. 

(23) Înainte de a adera la un sistem de 

PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar 

trebui să beneficieze de toate informațiile 

necesare pentru a face alegeri în cunoștință 

de cauză, prin furnizarea de consiliere 

prin intermediul căreia să se evalueze 

nevoile și așteptările lor în legătură cu 

planul de economisire. 

Justificare 

Consilierea poate fi un instrument important pentru a le permite consumatorilor să devină 

conștienți de alegerile lor. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a asigura transparența 

optimă a produselor, creatorii de PEPP ar 

trebui să elaboreze documentul cu 

informații esențiale privind PEPP pentru 

PEPP pe care le creează, înainte ca 

produsul să poată fi distribuit deponenților 

în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de 

asemenea, de întocmirea corectă a 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP ar trebui să 

înlocuiască și să adapteze documentul cu 

informații esențiale referitoare la produsele 

de investiții individuale structurate și 

bazate pe asigurări prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului33, 

care nu ar trebui să fie furnizat pentru 

PEPP. 

(24) Pentru a asigura transparența 

optimă a produselor, furnizorii de PEPP ar 

trebui să elaboreze documentul cu 

informații esențiale privind PEPP pentru 

PEPP pe care le creează, înainte ca 

produsul să poată fi distribuit deponenților 

în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de 

asemenea, de întocmirea corectă a 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. Documentul cu informații 

esențiale privind PEPP ar trebui să 

înlocuiască și să adapteze documentul cu 

informații esențiale referitoare la produsele 

de investiții individuale structurate și 

bazate pe asigurări prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului33, 

care nu ar trebui să fie furnizat pentru 

PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 noiembrie 2014 privind 

documentele cu informații esențiale 

referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe 

asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 

1. 

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 noiembrie 2014 privind 

documentele cu informații esențiale 

referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe 

asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 

1. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26)  La nivel național se concep deja 

mijloace de calcul pentru produsele de 

pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile 

consumatorilor, aceste mijloace de calcul 

ar trebui să acopere costurile și 

comisioanele percepute de diverșii creatori 

de PEPP, alături de orice alte costuri sau 

comisioane suplimentare percepute de 

(26) La nivel național se concep deja 

mijloace de calcul pentru produsele de 

pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile 

consumatorilor, aceste mijloace de calcul 

ar trebui să acopere costurile și 

comisioanele percepute de diverșii 

furnizori de PEPP, alături de orice alte 

costuri sau comisioane suplimentare 
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intermediari sau de alte sectoare ale 

lanțului investițional care nu sunt deja 

incluse de creatorii de PEPP. 

percepute de intermediari sau de alte 

sectoare ale lanțului investițional care nu 

sunt deja incluse de furnizorii de PEPP. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Investitorilor ar trebui să li se 

ofere posibilitatea de a calcula, cu 

ajutorul unui instrument specific, nivelul 

prestațiilor în cursul perioadei de plată. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Comunicarea cu caracter 

publicitar ar trebui să exploateze 

oportunitățile oferite de digitalizare și să 

prezinte caracteristicile PEPP într-o 

formă simplă și ușor de înțeles și de 

utilizat, în deplină conformitate cu 

articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 

1286/2014 (Regulamentul PRIIP). 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Furnizorii de PEPP ar trebui să 

întocmească o declarație de pensie adresată 

deponenților în PEPP, pentru a le prezenta 

acestora principalele date generice și cu 

caracter personal referitoare la sistemul de 

(29) Furnizorii de PEPP ar trebui să 

întocmească o declarație de pensie adresată 

deponenților în PEPP, pentru a le prezenta 

acestora principalele date generice și cu 

caracter personal referitoare la sistemul de 
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PEPP și a asigura informarea permanentă 

cu privire la acesta. Declarația de pensie ar 

trebui să fie clară și inteligibilă și ar trebui 

să conțină informații relevante și adecvate, 

pentru a facilita înțelegerea drepturilor de 

pensie în ceea ce privește evoluția în timp a 

acestora și relația dintre diferitele sisteme 

de pensii și pentru a încuraja mobilitatea 

lucrătorilor. 

PEPP și a asigura informarea permanentă 

cu privire la acesta. Declarația de pensie 

ar trebui să se adreseze, de asemenea, 

beneficiarilor PEPP în cazul în care 

deponentul în PEPP este de acord. 

Declarația de pensie ar trebui să fie clară, 

actualizată, simplă și inteligibilă și ar 

trebui să conțină informații relevante și 

adecvate, pentru a facilita înțelegerea 

drepturilor de pensie suplimentare în ceea 

ce privește evoluția în timp a acestora și 

relația dintre diferitele sisteme de pensii și 

pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Pentru a proteja în mod adecvat 

drepturile deponenților în PEPP și ale 

beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP 

ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o 

alocare a activelor care să corespundă 

naturii și duratei exacte a angajamentelor 

lor. Prin urmare, este nevoie de o 

supraveghere eficientă și de o abordare a 

regulilor investiționale care să confere 

furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate 

pentru a decide asupra celei mai sigure și 

eficiente politici de investiții și care să îi 

oblige totodată să acționeze prudent. De 

aceea, respectarea regulii prudenței 

necesită o politică de investiții adaptată la 

structura clienților fiecărui furnizor de 

PEPP. 

(32) Pentru a proteja în mod adecvat 

drepturile deponenților în PEPP și ale 

beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP 

ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o 

alocare a activelor care să corespundă 

naturii și duratei exacte a angajamentelor 

lor. Prin urmare, este nevoie de o 

supraveghere eficientă și de o abordare a 

regulilor investiționale care să confere 

furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate 

pentru a decide asupra celei mai sigure și 

eficiente politici de investiții și care să îi 

oblige totodată să acționeze prudent și în 

conformitate cu nevoile și preferințele 

deponenților în PEPP. De aceea, 

respectarea regulii prudenței necesită o 

politică de investiții adaptată la structura 

clienților fiecărui furnizor de PEPP. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Prin stabilirea regulii prudenței ca 

principiu de bază pentru investirea 

capitalului și prevederea posibilității ca 

furnizorii de PEPP să opereze la nivel 

transfrontalier, se încurajează 

redirecționarea economiilor către sectorul 

furnizării de pensii personale, 

contribuindu-se astfel la progresul 

economic și social. 

(33) Prin stabilirea regulii prudenței ca 

principiu de bază pentru investirea 

capitalului și prevederea posibilității ca 

furnizorii de PEPP să opereze la nivel 

transfrontalier, se încurajează 

redirecționarea economiilor către sectorul 

furnizării de pensii personale, 

contribuindu-se astfel la progresul 

economic, social și în materie de protecție 

a mediului. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) În contextul aprofundării uniunii 

piețelor de capital, conceptul de 

instrumente cu profil economic pe termen 

lung are un înțeles amplu. Astfel de 

instrumente sunt titluri de valoare 

netransferabile și, prin urmare, nu au acces 

la lichiditatea piețelor secundare. Acestea 

necesită adesea angajamente cu durată fixă 

care le restricționează perspectivele de 

comercializare și ar trebui înțelese ca 

incluzând participațiile, instrumentele de 

datorie emise de întreprinderile necotate și 

împrumuturile acordate acestor 

întreprinderi. Întreprinderile necotate 

includ proiecte de infrastructură, societăți 

necotate care vizează creșterea, active 

imobiliare sau alte active care ar putea fi 

adecvate pentru obiectivele investițiilor pe 

termen lung. Proiectele de infrastructură 

care vizează scăderea emisiilor de dioxid 

de carbon și creșterea rezilienței la 

schimbările climatice sunt adesea active 

necotate și se bazează pe credite pe termen 

lung pentru finanțare. Având în vedere 

natura pe termen lung a angajamentelor 

acestora, furnizorii de PEPP sunt încurajați 

să aloce o parte suficientă din portofoliul 

(35) În contextul aprofundării uniunii 

piețelor de capital, conceptul de 

instrumente cu profil economic pe termen 

lung are un înțeles amplu. Astfel de 

instrumente sunt titluri de valoare 

netransferabile și, prin urmare, nu au acces 

la lichiditatea piețelor secundare. Acestea 

necesită adesea angajamente cu durată fixă 

care le restricționează perspectivele de 

comercializare și ar trebui înțelese ca 

incluzând participațiile, instrumentele de 

datorie emise de întreprinderile necotate și 

împrumuturile acordate acestor 

întreprinderi. Întreprinderile necotate 

includ proiecte de infrastructură, societăți 

necotate care vizează creșterea, active 

imobiliare sau alte active care ar putea fi 

adecvate pentru obiectivele investițiilor pe 

termen lung. Proiectele de infrastructură 

care vizează scăderea emisiilor de dioxid 

de carbon și creșterea rezilienței la 

schimbările climatice sunt adesea active 

necotate și se bazează pe credite pe termen 

lung pentru finanțare. Având în vedere 

natura pe termen lung a angajamentelor 

acestora, furnizorii de PEPP sunt încurajați 

să aloce o parte suficientă din portofoliul 
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lor de active către investiții sustenabile în 

economia reală, cu beneficii economice pe 

termen lung, în special pentru proiecte și 

întreprinderi de infrastructură. 

lor de active către investiții sustenabile în 

economia reală, cu beneficii economice, 

sociale și de mediu pe termen lung, în 

special pentru proiecte și întreprinderi de 

infrastructură. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță, astfel cum sunt menționați în 

principiile pentru investiții responsabile 

susținute de Organizația Națiunilor Unite, 

sunt importanți pentru politica de investiții 

și sistemele de gestionare a riscurilor ale 

furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP 

ar trebui să fie încurajați să țină cont de 

acești factori în deciziile de investiții și de 

modul în care aceștia se integrează în 

sistemul lor de gestionare a riscurilor. 

(36) Factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță, astfel cum sunt menționați în 

principiile pentru investiții responsabile 

susținute de Organizația Națiunilor Unite, 

sunt importanți pentru politica de investiții 

și sistemele de gestionare a riscurilor ale 

furnizorilor de PEPP. Furnizorul de PEPP 

ar trebui, prin urmare, să ia în 

considerare potențialele consecințe de 

mediu, sociale și de guvernanță ale 

investițiilor de capital. Această evaluare a 

riscurilor ar trebui, de asemenea, să fie 

pusă la dispoziția EIOPA și a autorităților 

competente, precum și a deponenților în 

PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să țină 

cont de acești factori în deciziile de 

investiții și de modul în care aceștia se 

integrează în sistemul lor de gestionare a 

riscurilor. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (36a) Unul dintre obiectivele urmărite de 

prezentul regulament este de a direcționa 

capitalul către investițiile pe termen lung 

în economia reală la nivel european. 

Furnizorii de PEPP ar trebui să integreze 

factorii de mediu, sociali și de guvernanță 

(ESG) în deciziile lor referitoare la 
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investiții.  

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (36b) Furnizorii de PEPP ar trebui să 

comunice în mod regulat cu clienții lor 

pentru a garanta că preocupările și 

preferințele acestora, inclusiv în ceea ce 

privește factorii ESG, sunt integrate 

adecvat în deciziile de investiții. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (36c) Furnizorii de PEPP ar trebui să 

adopte o politică de excludere a 

investițiilor pentru a asigura faptul că 

fondurile economisite nu sunt investite în 

produse foarte controversate și nocive, 

cum ar fi energia produsă pe bază de 

cărbune, armele nucleare, munițiile cu 

dispersie, producția de tutun, sau utilizate 

pentru sprijinirea unor practici 

dăunătoare, cum ar fi încălcările grave 

ale drepturilor omului și ale drepturilor 

lucrătorilor, practicile care dăunează în 

mod grav mediului și climei, faptele de 

corupție și evaziunea fiscală. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Pentru a asigura respectarea (37) Pentru a asigura respectarea 
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obligației lor de a elabora o politică de 

investiții conformă cu regula prudenței, 

furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să 

investească în jurisdicțiile cu risc ridicat și 

necooperante identificate de Grupul de 

Acțiune Financiară Internațională. 

obligației lor de a elabora o politică de 

investiții conformă cu regula prudenței, 

furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să 

utilizeze strategii agresive de evitare a 

obligațiilor fiscale și să investească în 

jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante 

identificate de Grupul de Acțiune 

Financiară Internațională și în 

Regulamentul delegat al Comisiei privind 

identificarea țărilor terțe cu un grad 

ridicat de risc care au jurisdicții și 

deficiențe strategice în lista comună a 

jurisdicțiilor din țări terțe elaborată de UE 

în scopuri fiscale. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Având în vedere obiectivul pe 

termen lung al PEPP care vizează perioada 

pensiei, opțiunile de investiții acordate 

deponenților în PEPP ar trebui să fie 

încadrate, cuprinzând elementele care 

permit investitorilor să ia o decizie de 

investiție, inclusiv numărul opțiunilor de 

investiții dintre care pot alege. După 

alegerea inițială efectuată la subscrierea 

unui PEPP, deponentul în PEPP ar trebui 

să aibă posibilitatea de a modifica această 

alegere la intervale rezonabile (o dată la 

cinci ani), astfel încât furnizorilor să li se 

ofere o stabilitate suficientă pentru 

strategia lor de investiții pe termen lung și, 

în același timp, să se asigure protecția 

investitorilor. 

(38) Având în vedere obiectivul pe 

termen lung al PEPP care vizează perioada 

pensiei, opțiunile de investiții oferite 

deponenților în PEPP ar trebui să fie clar 

evidențiate, cuprinzând elementele care 

permit investitorilor să acționeze în 

conformitate cu preferințele și nevoile pe 

termen lung ale clienților lor și să ia o 

decizie de investiție în cunoștință de 

cauză, inclusiv numărul opțiunilor de 

investiții dintre care pot alege. După 

alegerea inițială efectuată la subscrierea 

unui PEPP, deponentul în PEPP ar trebui 

să aibă posibilitatea de a modifica această 

alegere la intervale rezonabile (o dată la 

cinci ani), astfel încât furnizorilor să li se 

ofere o stabilitate suficientă pentru 

strategia lor de investiții pe termen lung și, 

în același timp, să se asigure protecția 

investitorilor. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 
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Considerentul 39 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Opțiunea de investiții implicită ar 

trebui să permită deponentului în PEPP să 

își recupereze capitalul investit. Furnizorii 

de PEPP ar putea, în plus, să includă un 

mecanism de indexare pentru inflație, 

pentru a acoperi cel puțin parțial inflația. 

(39) Opțiunea de investiții implicită, 

care este oferită de fiecare furnizor de 

PEPP, ar trebui să asigure protecția 

capitalului pentru deponentul în PEPP 

printr-o garanție de capital. Furnizorii de 

PEPP ar trebui, în plus, să includă un 

mecanism de indexare pentru inflație, 

pentru a acoperi inflația în cea mai mare 

măsură posibilă. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Fără a aduce atingere dreptului 

consumatorilor de PEPP de a introduce o 

acțiune în instanță, pentru soluționarea 

litigiilor care decurg din drepturile și 

obligațiile prevăzute în prezentul 

regulament ar trebui stabilite proceduri de 

soluționare alternativă a litigiilor între 

furnizorii sau distribuitorii de PEPP și 

consumatorii de PEPP, proceduri care să 

fie ușor accesibile, adecvate, independente, 

imparțiale, transparente și eficace. 

(45) Fără a aduce atingere dreptului 

consumatorilor de PEPP de a introduce o 

acțiune în instanță, pentru soluționarea 

litigiilor care decurg din drepturile și 

obligațiile prevăzute în prezentul 

regulament, ar trebui stabilite proceduri de 

soluționare alternativă a litigiilor între 

furnizorii sau distribuitorii de PEPP și 

consumatorii de PEPP și, după caz, 

beneficiarii de PEPP, proceduri care să fie 

ușor accesibile, adecvate, independente, 

imparțiale, transparente și eficace. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) În vederea stabilirii unui cadru 

eficient și eficace de soluționare a litigiilor, 

furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui 

să instituie o procedură eficace de 

reclamație care să poată fi urmată de 

(46) În vederea stabilirii unui cadru 

eficient și eficace de soluționare a litigiilor, 

furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui 

să instituie o procedură eficace de 

reclamație care să poată fi urmată de 
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consumatori înainte ca litigiul să facă 

obiectul unei proceduri de soluționare 

alternativă a litigiilor sau al unei acțiuni în 

instanță. Procedura de reclamație ar trebui 

să prevadă termene scurte și definite clar în 

care furnizorul sau distribuitorul de PEPP 

să răspundă la reclamație. Entitățile de 

soluționare alternativă a litigiilor ar trebui 

să dispună de o capacitate suficientă pentru 

a se angaja într-un mod adecvat și eficient 

într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce 

privește litigiile referitoare la drepturile și 

obligațiile prevăzute în prezentul 

regulament. 

consumatori și de beneficiarii de PEPP 

înainte ca litigiul să facă obiectul unei 

proceduri de soluționare alternativă a 

litigiilor sau al unei acțiuni în instanță. 

Procedura de reclamație ar trebui să 

prevadă termene scurte și definite clar în 

care furnizorul sau distribuitorul de PEPP 

să răspundă la reclamație. Entitățile de 

soluționare alternativă a litigiilor ar trebui 

să dispună de o capacitate suficientă pentru 

a se angaja într-un mod adecvat și eficient 

într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce 

privește litigiile referitoare la drepturile și 

obligațiile prevăzute în prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) În vederea găsirii unor condiții mai 

bune pentru investițiile lor, stimulând astfel 

și concurența între furnizorii de PEPP, 

deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul 

de a schimba furnizorii în cursul fazelor de 

acumulare și de lichidare printr-o 

procedură clară, rapidă și sigură. 

(47) În vederea găsirii unor condiții mai 

bune pentru investițiile lor, stimulând astfel 

și concurența între furnizorii de PEPP, 

deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul 

de a schimba furnizorii în cursul fazelor de 

acumulare și de lichidare printr-o 

procedură clară, rapidă, sigură și 

transparentă. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) În vederea găsirii unor condiții mai 

bune pentru investițiile lor, stimulând astfel 

și concurența între furnizorii de PEPP, 

deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul 

de a schimba furnizorii în cursul fazelor de 

acumulare și de lichidare printr-o 

procedură clară, rapidă și sigură. 

(47) În vederea găsirii unor condiții mai 

bune pentru investițiile lor, stimulând astfel 

și concurența între furnizorii de PEPP, 

deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul 

de a schimba furnizorii în cursul fazelor de 

acumulare și de lichidare printr-o 

procedură clară, rapidă, cu costuri reduse 
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și sigură. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Considerentul 48 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(48) Procesul de schimbare a 

furnizorului ar trebui să fie simplu pentru 

deponentul în PEPP. În consecință, 

furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să 

fie responsabil cu inițierea și gestionarea 

procesului în numele deponentului în 

PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să 

poată utiliza în mod voluntar mijloace 

suplimentare, precum o soluție tehnică, 

atunci când efectuează serviciul de 

schimbare a furnizorului. 

(48) Procesul de schimbare a 

furnizorului ar trebui să fie simplu pentru 

deponentul în PEPP. În consecință, 

furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să 

fie responsabil cu inițierea și gestionarea 

procesului în numele deponentului în 

PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să 

poată utiliza în mod voluntar mijloace 

suplimentare, precum o soluție tehnică, 

atunci când efectuează serviciul de 

schimbare a furnizorului. Posibilitatea de a 

schimba furnizorul se oferă gratuit în 

cazurile de transferabilitate limitată, de 

retragere a autorizației și la cererea 

deponentului în PEPP. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Considerentul 55 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Ar trebui să se garanteze 

transparența deplină cu privire la costurile 

și comisioanele aferente investiției într-un 

PEPP. S-ar crea condiții de concurență 

echitabile între furnizori, garantându-se, în 

același timp, protecția consumatorilor. Ar 

fi disponibile informații comparative între 

diferitele produse, stimulându-se astfel 

competitivitatea tarifelor. 

(55) Ar trebui să se garanteze 

transparența deplină cu privire la costurile 

și comisioanele aferente investiției într-un 

PEPP. S-ar crea condiții de concurență 

echitabile între furnizori, garantându-se, în 

același timp, protecția consumatorilor. Se 

pun la dispoziție informații comparative 

între diferitele produse, stimulându-se 

astfel competitivitatea tarifelor. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Considerentul 56 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(56) Deși supravegherea continuă a 

furnizorilor de PEPP urmează să fie 

exercitată de către autoritățile naționale 

competente, EIOPA ar trebui să 

coordoneze supravegherea în materie de 

PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea 

unei metodologii unificate de 

supraveghere, contribuind în acest fel la 

caracterul paneuropean al produsului de 

pensie. 

(56) Deși supravegherea continuă a 

furnizorilor de PEPP urmează să fie 

exercitată de către autoritățile naționale 

competente, EIOPA ar trebui să 

coordoneze supravegherea în materie de 

PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea 

consecventă a unei metodologii unificate 

de supraveghere, contribuind în acest fel la 

caracterul paneuropean al produsului de 

pensie. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Considerentul 67 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (67a) În UE, 14,6 % dintre persoanele 

cu vârsta de 65 sau peste 65 de ani sunt 

expuse riscului sărăciei. Întrucât 

veniturile din capital tind să fie 

concentrate la categoriile de venit 

superioare, stimulentele fiscale pentru 

pensiile private pot avea ca rezultat cote 

de impozitare efective care sunt negative 

și regresive. Aceste pierderi de venituri 

fiscale sunt cheltuite mai eficient pentru 

îmbunătățirea sustenabilității și adecvării 

sistemelor din primul pilon. Statele 

membre ar trebui să plafoneze 

stimulentele fiscale pentru produsele de 

pensii private, inclusiv PEPP, și ar trebui 

să le orienteze către anumite grupuri cu 

acces limitat la alte pensii complementare, 

cum ar fi grupurile cu venituri mici, 

lucrătorii independenți și persoanele cu 

întreruperi lungi între perioadele de 

contribuție. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Considerentul 68 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (68a) PEPP este un nou instrument, 

complementar cu sistemele de pensii, 

pentru toți cetățenii Uniunii. În sistemele 

fiscale naționale, PEPP ar trebui să 

beneficieze de tratamentul fiscal cel mai 

favorabil aplicabil produselor naționale 

de pensii. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Considerentul 69 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(69) După lansarea PEPP, statele 

membre sunt încurajate să țină seama de 

Recomandarea (UE) 2017/... a Comisiei și 

să extindă și la PEPP avantajele fiscale pe 

care le acordă PPP naționale. 

(69) După lansarea PEPP, statele 

membre sunt puternic încurajate să țină 

seama de Recomandarea (UE) 2017/... a 

Comisiei și să extindă și la PEPP 

avantajele fiscale pe care le acordă PPP 

naționale. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Considerentul 69 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (69a) Statele membre sunt încurajate să 

ofere un cadru național adecvat pentru 

PEPP. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Considerentul 70 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(70) Se va efectua o evaluare a 

prezentului regulament, analizându-se, 

printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu 

(70) Se va efectua o evaluare a 

prezentului regulament, analizându-se, 

printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu 
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apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și 

evoluțiile din alte domenii ale legislației 

Uniunii și experiența statelor membre. 

apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și 

evoluțiile din alte domenii ale legislației 

Uniunii și experiența statelor membre. O 

astfel de evaluare trebuie să țină seama de 

diferitele obiective și scopuri ale stabilirii 

unei piețe PEPP funcționale și, în special, 

ar trebui să evalueze dacă prezentul 

regulament a contribuit la dezvoltarea 

sistemelor de pensii cu mai mulți piloni în 

statele membre și a determinat mai mulți 

cetățeni europeni să realizeze economii în 

vederea obținerii unor pensii sustenabile 

și adecvate. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Considerentul 71 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(71) Prezentul regulament respectă 

drepturile fundamentale și principiile 

recunoscute în special de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, mai ales 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, dreptul la proprietate, libertatea 

de a desfășura o activitate comercială, 

principiul egalității între și bărbați și femei 

și principiul unui nivel ridicat de protecție 

a consumatorilor. 

(71) Prezentul regulament ar trebui să 

asigure respectarea drepturilor 
fundamentale și urmează principiile 

recunoscute în special de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, mai ales 

dreptul persoanelor în vârstă de a duce o 

viață demnă și independentă și de a 

participa la viața socială și culturală, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, dreptul la proprietate, libertatea 

de a desfășura o activitate comercială, 

principiul egalității între și bărbați și femei 

și principiul unui nivel ridicat de protecție 

a consumatorilor. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) se bazează pe un contract încheiat 

în mod voluntar între un deponent 

individual și o entitate; 

(a) se bazează pe un contract încheiat 

în mod voluntar și complementar între un 

deponent individual și o entitate; 
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Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP)” înseamnă un produs de 

pensii personale de economisire pe termen 

lung, care este furnizat în cadrul unui 

sistem aprobat de PEPP de către o 

întreprindere financiară reglementată, 

autorizată în temeiul dreptului Uniunii să 

gestioneze investiții sau economii colective 

ori individuale, și care a fost subscris în 

mod voluntar de un deponent individual în 

PEPP în vederea pensionării, fără 

posibilitate de răscumpărare sau cu 

posibilități strict limitate de răscumpărare; 

(2) „produs paneuropean de pensii 

personale (PEPP)” înseamnă un produs de 

pensii personale de economisire pe termen 

lung, sustenabil și responsabil din punct 

de vedere social, care este furnizat în 

cadrul unui sistem aprobat de PEPP de 

către o întreprindere financiară 

reglementată, autorizată în temeiul 

dreptului Uniunii să gestioneze investiții 

sau economii colective ori individuale, și 

care a fost subscris în mod voluntar de un 

deponent individual în PEPP sau de o 

asociație independentă de deponenți în 

PEPP în numele membrilor săi în vederea 

pensionării, fără posibilitate de 

răscumpărare sau cu posibilități strict 

limitate de răscumpărare; 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un client de retail, astfel cum este 

definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 

11 din Directiva 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului41; 

(a) un client de retail, astfel cum este 

definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 

11 din Directiva 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului41, 

însemnând un client care nu este client 

profesional; 

__________________ __________________ 

41 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind piețele instrumentelor financiare și 

de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 

Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 

12.6.2014, p. 349). 

41 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind piețele instrumentelor financiare și 

de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 

Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 

12.6.2014, p. 349). 
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Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o asociație independentă care 

subscrie produse PEPP pentru membrii 

săi; 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) „sumă forfetară” înseamnă plata 

integrală a capitalului acumulat la 

sfârșitul fazei de acumulare; 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) „stat membru de origine al 

distribuitorului de PEPP” înseamnă 

statul membru în care își are sediul social 

distribuitorul de PEPP; 

Justificare 

Este important să se asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea națională 

competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a furnizorilor și 

distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce privește normele 

privind distribuția și cerințele de informare. 
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Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) „stat membru gazdă al 

distribuitorului de PEPP” înseamnă un 

stat membru, altul decât statul membru de 

origine, în care un distribuitor de PEPP 

distribuie PEPP; 

Justificare 

Este important să se asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea națională 

competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a furnizorilor și 

distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce privește normele 

privind distribuția și cerințele de informare. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) „capital” înseamnă totalul 

aporturilor de capital și al capitalului 

angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor 

investibile după deducerea tuturor 

comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care 

sunt suportate direct sau indirect de către 

investitori; 

(21) „capital” înseamnă totalul 

aporturilor de capital și al capitalului 

angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor 

investibile înainte de deducerea tuturor 

comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care 

sunt suportate direct sau indirect de către 

investitori; 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) „opțiune de investiții implicită” 

înseamnă o strategie de investiții aplicată 

atunci când deponentul în PEPP nu a 

furnizat instrucțiuni privind modul de 

(24) „opțiune de investiții implicită” 

înseamnă o strategie de investiții în care 

deponentul în PEPP recuperează cel 

puțin capitalul investit și care este aleasă 
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investire a fondurilor acumulate în contul 

său de PEPP; 
fie de deponentul în PEPP, fie este 

aplicată atunci când deponentul în PEPP nu 

a furnizat instrucțiuni privind modul de 

investire a fondurilor acumulate în contul 

său de PEPP; 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) „factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță” cuprind obiectivele Uniunii 

de combatere a schimbărilor climatice și 

de sustenabilitate, prevăzute în Acordul de 

la Paris, obiectivele de dezvoltare 

durabilă, Principiile directoare ale 

Organizației Națiunilor Unite privind 

afacerile și drepturile omului și definițiile 

UNPRI potrivit cărora factorii de mediu 

includ schimbările climatice, emisiile de 

gaze cu efect de seră, epuizarea resurselor 

(inclusiv apa, deșeurile și poluarea) și 

despăduririle; factorii sociali includ 

drepturile omului, condițiile de muncă 

(inclusiv sclavia și munca copiilor), 

comunitățile locale (inclusiv comunitățile 

indigene), conflictele, sănătatea și 

siguranța, relațiile cu angajații și 

diversitatea, iar factorii de guvernanță 

includ salariile personalului de 

conducere, darea sau luarea de mită și 

corupția, lobby-urile politice și donațiile, 

diversitatea și structura consiliilor de 

conducere și strategia fiscală. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28b) „riscuri biometrice” înseamnă 

riscuri legate de longevitate, dizabilitate, 

îngrijire pe termen lung și deces. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 c (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28c) „parteneriat pentru 

compartimente” înseamnă cooperarea 

între furnizorii de PEPP pentru a oferi 

compartimente în diferite state membre, 

în vederea prestării serviciului de 

transferabilitate menționat la articolul 12. 

Furnizorul principal poartă răspunderea 

în toate cazurile în aceste parteneriate. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Un PEPP poate fi creat și distribuit 

în Uniune doar dacă a fost autorizat de 

EIOPA în conformitate cu prezentul 

regulament. 

1. Un PEPP poate fi generat și 

distribuit în Uniune doar dacă a fost 

autorizat, aprobat și certificat de 

autoritatea de supraveghere competentă 

EIOPA. 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informații referitoare la modalitățile (d) informații referitoare la modalitățile 
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de administrare și gestionare a portofoliului 

și a riscurilor legate de PEPP; 

de administrare și gestionare a portofoliului 

și a riscurilor legate de PEPP, inclusiv 

rolul jucat de factorii de mediu, sociali și 

de guvernanță în procesul de investiții, 

precum și impactul pe termen lung și 

efectele externe ale deciziilor de investiții; 

Justificare 

Întrucât factorii ESG urmează să aibă un impact pe termen lung asupra deciziilor de 

investiții, cum sunt cele privind PEPP, pare oportun să se prezinte modul în care aceștia sunt 

analizați în sistemul furnizorului de gestionare a riscurilor și să fie considerați o parte a 

informațiilor necesare pentru a obține o autorizație de a furniza acest produs. 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) informații referitoare la strategiile 

de investiții, profilul de risc și alte 

caracteristici ale PEPP; 

(e) informații referitoare la strategiile 

de investiții, profilul de risc și alte 

caracteristici ale PEPP, inclusiv integrarea 

factorilor de mediu, sociali și de 

guvernanță și, în special, modul în care 

strategia de investiții este aliniată la 

obiectivele Uniunii în materie de climă și 

sustenabilitate, astfel cum sunt prevăzute 

în Acordul de la Paris, obiectivele de 

dezvoltare durabilă și Principiile 

directoare ale Organizației Națiunilor 

Unite privind afacerile și drepturile 

omului; 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) informații despre politica de 

excludere a investițiilor asociate cu daune 

grave aduse mediului, încălcări grave ale 

drepturilor omului, inclusiv drepturile 
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lucrătorilor, și producția de armament; 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) informații privind orice parteneriat 

între furnizorii de PEPP pentru a oferi 

compartimente în diferite state membre; 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) descrierea informațiilor ce urmează 

să fie puse la dispoziția deponenților în 

PEPP, inclusiv descrierea mecanismelor 

prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor 

din partea acestora; 

(h) descrierea informațiilor ce urmează 

să fie puse la dispoziția deponenților în 

PEPP și a beneficiarilor, inclusiv 

descrierea mecanismelor prevăzute pentru 

soluționarea reclamațiilor din partea 

acestora; 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) solicitantul a adoptat și a publicat 

o politică credibilă de excludere a 

investițiilor legată de prejudiciile grave 

aduse mediului, încălcările grave ale 

drepturilor omului și de producerea de 

arme; 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) PEPP propus integrează în mod 

efectiv factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță în strategia sa de investiții și 

în gestionarea riscurilor și se asigură că 

administrarea portofoliului său este 

aliniată la obiectivele Uniunii în materie 

de climă și sustenabilitate, astfel cum sunt 

prevăzute în Acordul de la Paris, 

obiectivele de dezvoltare durabilă și 

Principiile directoare ale Organizației 

Națiunilor Unite privind afacerile și 

drepturile omului; 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Înainte de a lua o decizie cu privire 

la cerere, EIOPA consultă autoritatea 

competentă a solicitantului. 

2. Înainte de a lua o decizie cu privire 

la cerere, EIOPA consultă autoritatea 

competentă a solicitantului, furnizând-i 

acesteia o copie a cererii și toate 

informațiile relevante necesare în vederea 

consultării, pentru a verifica dacă există 

eventuale obiecții în privința acordării 

autorizației. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. EIOPA retrage autorizația privind 

un PEPP în cazul în care condițiile de 

acordare a autorizației nu mai sunt 

îndeplinite. 

4. EIOPA retrage autorizația privind 

un PEPP în cazul în care condițiile de 

acordare a autorizației nu mai sunt 

îndeplinite. Autoritățile competente 

naționale îi pot solicita EIOPA să ia în 

considerare retragerea autorizației privind 
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un PEPP atunci când furnizează 

informații relevante care motivează 

această cerere. În cazul retragerii 

autorizației, deponenții în PEPP vor fi 

informați în mod clar și au dreptul să 

schimbe furnizorul de PEPP cu titlu 

gratuit, indiferent de dispozițiile de la 

articolul 45 privind frecvența schimbării 

furnizorului. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. În cazul în care este retrasă o 

autorizație privind un PEPP, EIOPA 

coordonează acțiunile necesare pentru a 

proteja deponenții în PEPP care dețin un 

contract cu furnizorul de PEPP a cărui 

autorizație a fost retrasă. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

EIOPA ține un registru public central în 

care identifică fiecare PEPP autorizat în 

temeiul prezentului regulament, furnizorul 

respectivului PEPP și autoritatea 

competentă a furnizorului PEPP. Registrul 

se pune la dispoziția publicului în format 

electronic. 

EIOPA ține un registru public central în 

care identifică fiecare PEPP autorizat în 

temeiul prezentului regulament, furnizorul 

respectivului PEPP, autoritatea competentă 

a furnizorului de PEPP, data autorizării 

PEPP și numărul compartimentelor 

naționale disponibile. Registrul se pune la 

dispoziția publicului în format electronic și 

este actualizat cu promptitudine dacă apar 

modificări. 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Serviciul de transferabilitate 

permite deponenților în PEPP să contribuie 

în continuare la PEPP pe care l-au 

contractat cu furnizorul lor și după ce își 

schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt 

stat membru. 

1. Serviciul de transferabilitate 

permite deponenților în PEPP să contribuie 

în continuare la PEPP pe care l-au 

contractat cu furnizorul lor și după ce își 

schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt 

stat membru. Comisia ar trebui să 

examineze renunțarea la taxa percepută 

pentru schimbarea furnizorului, ceea ce 

ar constitui un stimulent. În orice caz, 

costurile sunt rezonabile și sunt 

întotdeauna comunicate la momentul 

încheierii contractului. 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care utilizează serviciul 

de transferabilitate, deponenții în PEPP au 

dreptul de a păstra toate avantajele și 

stimulentele acordate de către furnizorul 

PEPP și legate de investirea continuă în 

același PEPP. 

2. În cazul în care utilizează serviciul 

de transferabilitate, deponenții în PEPP au 

dreptul de a păstra toate avantajele și 

stimulentele acordate de către furnizorul 

PEPP și legate de investirea continuă în 

același PEPP. Costurile de utilizare a 

serviciului de portabilitate sunt 

rezonabile. 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În situațiile în care un deponent în PEPP 

își schimbă domiciliul mutându-se într-un 

alt stat membru, iar furnizorul PEPP nu-i 

oferă niciun compartiment în statul 

membru respectiv, deponentului i se oferă 

posibilitatea de a trece gratuit la un alt 

furnizor. 
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Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Cei care primesc PEPP ar trebui 

să se asigure că beneficiarii pot primi 

plăți PEPP indiferent de statul membru în 

care își au reședința. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Când propune un PEPP, furnizorul 

sau distribuitorul acestuia oferă 

potențialilor deponenți în PEPP informații 

despre compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat. 

2. Când propune un PEPP, furnizorul 

sau distribuitorul acestuia oferă 

potențialilor deponenți în PEPP informații 

despre compartimentele naționale care sunt 

disponibile imediat, fie la furnizorul de 

PEPP, fie la un partener înregistrat. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cel târziu după trei ani de la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, fiecare PEPP oferă 

compartimente naționale pentru toate 

statele membre, pe baza unei cereri 

adresate furnizorului PEPP. 

3. Deponentul în PEPP și furnizorul 

de PEPP enumeră compartimentele 

disponibile în contractul lor. Furnizorul 

de PEPP este obligat să ofere cel puțin 

compartimentele enumerate în contract. 

Un deponent în PEPP care dorește să își 

schimbe domiciliul mutându-se într-un alt 

stat membru își poate exercita, în orice 

caz, dreptul la mobilitate prin schimbarea 

furnizorului PEPP atunci când 

compartimentul național pe care 
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deponentul în PEPP dorește să îl deschidă 

nu este pus la dispoziție nici de furnizorul 

PEPP, nici de un partener înregistrat. În 

acest caz, niciunui client nu i se percep 

comisioane sau taxe. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere termenului 

prevăzut la articolul 13 alineatul (3), 

furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul 

fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide 

un compartiment nou, corespunzător 

cerințelor și condițiilor legale pentru 

utilizarea stimulentelor stabilite la nivel 

național pentru PEPP de către statul 

membru în care se mută deponentul în 

PEPP. 

Furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul 

fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide 

un compartiment nou, fie prin transfer, fie 

prin suplimentare, corespunzător 

cerințelor și condițiilor legale pentru 

utilizarea stimulentelor stabilite la nivel 

național pentru PEPP ale statului membru 

în care compartimentul este deschis. 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Furnizorii de PEPP pot încheia un 

parteneriat pentru compartiment cu alți 

furnizori de PEPP cu scopul de a facilita 

furnizarea în compartimentele deschise în 

toate statele membre. 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere termenului 

prevăzut la articolul 13 alineatul (3), 

1. Imediat după ce a fost informat cu 

privire la intenția deponentului în PEPP de 
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imediat după ce a fost informat cu privire 

la intenția deponentului în PEPP de a-și 

exercita dreptul de mobilitate între statele 

membre, furnizorul PEPP îl informează pe 

deponentul în PEPP cu privire la 

posibilitatea de a deschide un 

compartiment nou în contul individual al 

acestuia și cu privire la termenul în care ar 

putea fi deschis un astfel de compartiment. 

a-și exercita dreptul de mobilitate între 

statele membre, furnizorul PEPP îl 

informează pe deponentul în PEPP cu 

privire la posibilitatea de a deschide un 

compartiment nou în contul individual al 

acestuia și cu privire la termenul în care ar 

putea fi deschis un astfel de compartiment. 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) toate informațiile relevante cu 

privire la eventualele modificări ale 

strategiei de investiții adoptate sau la alte 

elemente. 

eliminat 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La cererea deponentului în PEPP, 

furnizorul PEPP îi propune acestuia să 

efectueze transferul activelor acumulate 

între diferitele compartimente ale PEPP 

individual, astfel încât toate activele să 

poată fi consolidate într-un singur 

compartiment. 

1. La cererea deponentului în PEPP, 

furnizorul PEPP îi propune acestuia să 

efectueze transferul activelor acumulate 

între diferitele compartimente ale PEPP 

individual, astfel încât toate activele să 

poată fi consolidate într-un singur 

compartiment. Costurile asociate acestui 

transfer trebuie să fi fost menționate la 

momentul încheierii contractului. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informarea autorităților naționale cu 

privire la transferabilitate 

Informarea autorităților competente cu 

privire la transferabilitate 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Toate acordurile contractuale 

privind prestarea serviciului de 

transferabilitate se notifică de către 

furnizorul de PEPP autorității naționale 

corespunzătoare care exercită 

supravegherea prudențială asupra 

acestuia. 

1. Toate acordurile contractuale 

privind prestarea serviciului de 

transferabilitate se notifică EIOPA de către 

furnizorul de PEPP. 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Informațiile prevăzute la alineatul 

(1) se introduc în format electronic într-o 

bază de date centrală, deținută de 

autoritatea națională de supraveghere, în 

termen de o lună de la deschiderea noului 

compartiment și conțin cel puțin: 

2. Informațiile prevăzute la alineatul 

(1) se introduc în format electronic într-o 

bază de date centrală, deținută de EIOPA, 

în termen de o lună de la deschiderea 

noului compartiment. EIOPA le asigură 

accesul la baza de date autorităților 

naționale competente, care sunt, de 

asemenea, notificate în mod automat și 

care primesc informații cu privire la 

compartimentele locale în cazul oricărei 

schimbări. Baza de date conține, cel puțin: 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) identificarea partenerului 

înregistrat, după caz; 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Toate documentele și informațiile 

prevăzute în prezentul capitol se pun la 

dispoziția clienților PEPP în format 

electronic, cu condiția ca aceștia din urmă 

să le poată stoca într-un mod care permite 

consultarea ulterioară pentru o perioadă de 

timp adaptată scopului informațiilor, 

precum și ca instrumentul să permită 

reproducerea neschimbată a informațiilor 

stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii 

de PEPP furnizează gratuit aceste 

documente și informații pe alt tip de suport 

durabil. 

Toate documentele și informațiile 

prevăzute în prezentul capitol se pun la 

dispoziția clienților PEPP în format 

electronic, cu condiția ca aceștia din urmă 

să le poată stoca într-un mod care permite 

consultarea ulterioară pentru o perioadă de 

timp adaptată scopului informațiilor, 

precum și ca instrumentul să permită 

reproducerea neschimbată a informațiilor 

stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii 

de PEPP furnizează gratuit aceste 

documente și informații pe alt tip de suport 

durabil, inclusiv pe hârtie, și într-un 

format accesibil deponenților în PEPP cu 

handicap, precum și o versiune ușor de 

citit de către deponenții în PEPP care au 

puține cunoștințe financiare sau nu au 

deloc astfel de cunoștințe. 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Înainte ca un PEPP să fie propus 

deponenților în PEPP, furnizorul de PEPP 

redactează un document cu informații 

esențiale privind produsul respectiv în 

conformitate cu cerințele prezentului 

capitol și publică documentul pe site-ul său 

1. Înainte ca un PEPP să fie propus 

deponenților în PEPP, furnizorul de PEPP 

redactează un document cu informații 

esențiale privind produsul respectiv, 

acestea constituind informațiile 

precontractuale, în conformitate cu 
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internet. cerințele prezentului capitol, și publică 

documentul pe site-ul său internet. 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 

respectă dispozițiile articolului 5 alineatul 

(2) și ale articolelor 6-18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. 

2. Furnizorii și distribuitorii de PEPP 

aplică cerințele de la articolul 5 alineatul 

(2) și articolele 6-18 din Regulamentul 

(UE) nr. 1286/2014 la redactarea 

documentului cu informații esențiale 

privind PEPP. 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin derogare de la articolul 8 din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 și cu 

scopul de a completa celelalte dispoziții 

menționate anterior, documentul cu 

informații esențiale privind PEPP: 

 (a) este redactat astfel încât să fie ușor 

de înțeles de către client și permite o 

comparație echitabilă a produsului. În 

plus, caracteristicile produsului ca produs 

de pensii sunt prezentate în mod clar; 

 (b) este prezentat și aranjat în pagină 

astfel încât să fie clar și ușor de citit, cu 

caractere de dimensiuni lizibile; 

 (c) nu este mai puțin inteligibil în 

eventualitatea în care, atunci când 

originalul este color, este imprimat sau 

fotocopiat în alb și negru; 

 (d) este redactat în limbile oficiale sau 

în una dintre limbile oficiale utilizate în 
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partea din statul membru în care este 

oferit respectivul PEPP sau, în temeiul 

unui acord între deponentul PEPP și 

distribuitorul PEPP, într-o altă limbă; 

 (e) este gratuit; 

 (f) nu este derutant sau inexact; 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – punctul iii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) vârsta de pensionare; (iii) informații despre (a) vârsta de 

pensionare propusă de sistemul PEPP și 

(b) vârsta de pensionare standard din 

statul membru a cărui legislație este 

aplicabilă; 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 – punctul iv 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) informații generale privind serviciul 

de transferabilitate, inclusiv privind 

compartimentele; 

(iv) informații generale privind serviciul 

de transferabilitate, inclusiv privind 

compartimentele, partenerii înregistrați, 

după caz, și plățile efectuate în alte state 

membre; 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prin derogare de la articolul 8 din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 
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(Regulamentul PRIIP), informațiile din 

documentul cu informații esențiale 

privind PEPP sunt prezentate în ordinea 

stabilită la literele următoare: 

 (a) titlul „Document cu informații 

esențiale despre PEPP” în partea de sus a 

primei pagini a documentului, urmat 

imediat de următoarele informații: 

 (i) tipul de PEPP; 

 (ii) denumirea PEPP; 

 (iii) numele, datele de contact și, dacă 

este cazul, numărul de autorizare al 

furnizorului de PEPP de către ANC și 

certificarea de către EIOPA; 

 (iv) numele și datele de contact ale 

autorității competente a furnizorului de 

PEPP; 

 (v) data documentului cu informații 

esențiale despre PEPP; 

 (vi) date referitoare la autorizație în 

conformitate cu articolul 4; 

 (vii)  informații referitoare la politica de 

investiții a PEPP din punctul de vedere al 

factorilor de mediu, sociali și de 

guvernanță; 

 (viii)  informații privind orice impact pe 

care momentul pensionării l-ar putea 

avea asupra riscurilor și a pensiei 

aferente PEPP; 

 (ix)  descrierea opțiunilor de lichidare 

și o mențiune că ar fi prudent să se 

solicite consultanță cu privire la aceste 

opțiuni înainte de pensionare; 

 (b) imediat sub titlul documentului cu 

informații esențiale privind PEPP 

figurează o declarație explicativă. Aceasta 

are următorul conținut: „Prezentul 

document conține informații esențiale 

referitoare la acest PEPP. Nu este un 

material de marketing. Informațiile vă 

sunt oferite în virtutea unei obligații 

legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți 

natura, riscurile, costurile, câștigurile și 

pierderile potențiale aferente acestui 
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produs și pentru a vă ajuta să îl comparați 

cu alte produse.”; 

 (c) într-o secțiune intitulată „În ce 

constă acest produs?”, pe lângă 

informațiile menționate la articolul 23 

alineatul (3) din prezentul Regulament 

[privind PEPP], natura și principalele 

caracteristici ale PEPP, inclusiv: 

 (i)  informații generale cu privire la 

serviciul de transferabilitate - „Oferim 

servicii de transferabilitate în următoarele 

state membre ale Uniunii Europene:” - și 

o listă a statelor membre în cauză; 

 (ii) informații generale privind 

serviciul de schimbare a furnizorului: 

„Puteți schimba opțiunile de investiții și 

furnizorii din cinci în cinci ani. Pentru 

aceasta, trebuie să ne achitați [x]% din 

capitalul acumulat până la data 

transferului.”; 

 (iii) atunci când PEPP oferă beneficii 

de asigurare în perioada de acumulare, 

detaliile acestora, inclusiv circumstanțele 

care determină acordarea lor;  

 (iv) informațiile disponibile referitoare 

la strategia de investiții în lumina 

factorilor de mediu, sociali și de 

guvernanță; 

 (v) legea aplicabilă contractului 

privind PEPP în cazul în care părțile nu 

pot alege legea aplicabilă sau, în cazul în 

care părțile sunt libere să aleagă legea 

aplicabilă, legea pe care o propune 

furnizorul de PEPP; 

 (d) într-o secțiune intitulată „Care 

sunt riscurile și ce aș putea obține în 

schimb?”, o scurtă descriere a profilului 

de risc și de randament cuprinzând 

următoarele elemente: 

 (i) un indicator de risc sintetic; 

 (ii) gradul de protecție a capitalului 

împotriva riscului de piață - exprimat ca 

procent din capitalul vărsat - la sfârșitul 

fazei de acumulare; 
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 (iii) după caz, detalii privind suma 

totală plătită până la vârsta de 80, 90 și 

100 de ani a deponentului PEPP pe baza 

a trei scenarii de performanță - 1 %, 2 % 

și 3 % - în cursul etapei de lichidare, 

inclusiv o rată medie anuală a inflației de 

4 %; 

 (iv) detalii cu privire la plățile lunare 

minime garantate pe toată viața pentru 

10 000 EUR de capital subscris vărsat; 

 (v) o declarație scurtă conform căreia 

legislația fiscală a statului membru de 

origine al deponentului PEPP poate avea 

un impact asupra plății reale; 

 (e) într-o secțiune intitulată „Ce se 

întâmplă dacă [numele furnizorului de 

PEPP] nu poate să plătească?”, o scurtă 

descriere a posibilității ca pierderea 

aferentă să fie acoperită de o schemă de 

despăgubire sau de garantare a 

investitorului și, dacă da, care este 

această schemă, ce riscuri acoperă și ce 

riscuri nu acoperă; 

 (f) într-o secțiune intitulată „Care 

sunt costurile?”, costurile probabile 

directe și indirecte aferente unei investiții 

în PEPP, agregate și exprimate ca procent 

din activele investite pentru a se asigura 

comparabilitatea directă. Pentru 

estimarea costurilor ar trebui să se 

pornească de la premisa unei creșteri 

constante de la an la an de 2 % din 

activele investite; 

 (g) Într-o secțiune intitulată „Cât timp 

ar trebui să păstrez PEPP și pot retrage 

banii anticipat?”: 

 (i) indicarea perioadei de deținere 

recomandate, în funcție de vârsta la care 

pensia urmează să fie acordată, precum și 

orice perioadă de deținere minimă 

obligatorie; 

 (ii) posibilitatea rezilierii anticipate a 

contractului PEPP și condițiile aferente, 

inclusiv toate costurile și comisioanele 

aplicabile; 
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 (iii) informații privind consecințele 

potențiale ale rezilierii contractului 

înainte de sfârșitul etapei de lichidare sau 

al perioadei de deținere recomandate, 

precum pierderea protecției capitalului 

sau tarife contingente suplimentare; 

 (h) într-o secțiune intitulată „Cum pot 

să depun o reclamație?”, informații 

despre modul și locul în care un deponent 

în PEPP poate depune o reclamație 

referitoare la produs sau la 

comportamentul furnizorului de PEPP 

sau al unei persoane care oferă 

consultanță cu privire la produs sau care 

îl vinde; 

 (i) într-o secțiune intitulată „Alte 

informații relevante”, o precizare sumară 

a tuturor documentelor de informare 

suplimentare, precum orice raport privind 

solvabilitatea și poziția financiară a 

furnizorului PEPP, cu excepția oricărui 

material de marketing; 

 (j)  documentul cu informații esențiale 

trebuie să fie ușor accesibil pe site-ul de 

internet al furnizorului într-un format 

care permite descărcarea; 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. De asemenea, potențialii deponenți 

în PEPP trebuie să fie informați cu privire 

la rezultatele anterioare ale investițiilor 

legate de sistemul de PEPP pentru o 

perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul 

în care sistemul a funcționat mai puțin de 

cinci ani, pentru toți anii de funcționare a 

sistemului, precum și cu privire la structura 

costurilor suportate de deponenții în PEPP 

și de beneficiarii PEPP. 

5. De asemenea, potențialii deponenți 

în PEPP sunt informați cu privire la 

rezultatele anterioare ale investițiilor legate 

de sistemul de PEPP pentru o perioadă de 

cel puțin 20 de ani, cu cifre separate 

pentru fiecare an sau, în cazul în care 

sistemul a funcționat mai puțin de 20 de 

ani, pentru toți anii de funcționare a 

sistemului, și, de asemenea, sunt informați 

în mod clar cu privire la structura 

costurilor și comisioanelor totale suportate 
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de deponenții în PEPP și de beneficiarii 

PEPP. În cazul în care nu se pot furniza 

informații din cauză că sistemul PEPP a 

fost instituit în urma cu mai puțin de un 

an, depunătorii PEPP ar trebui să aibă 

acces cel puțin la informații despre 

rezultatele unei scheme de investiții 

similare. 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Furnizorii și distribuitorii de 

PEPP respectă dispozițiile articolelor 9-18 

din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Specificarea exigențelor și a nevoilor și 

oferirea de consultanță 

Specificarea exigențelor, a nevoilor și a 

preferințelor și oferirea de consultanță 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înainte de încheierea unui contract privind 

PEPP, furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP menționat la articolul 19 litera (c) 

din prezentul regulament specifică, pe baza 

informațiilor obținute de la deponentul în 

PEPP, exigențele și nevoile legate de 

pensie ale acestuia și îi oferă informații 

obiective privind PEPP într-o formă ușor 

de înțeles, care să îi permită deponentului 

Înainte de încheierea unui contract privind 

PEPP, furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP menționat la articolul 19 litera (c) 

din prezentul regulament specifică, pe baza 

informațiilor obținute de la deponentul în 

PEPP, exigențele și nevoile legate de 

pensie ale acestuia și preferințele, inclusiv 

preferințele ESG, și îi oferă informații 

obiective privind PEPP într-o formă ușor 
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luarea unei decizii în cunoștință de cauză. de înțeles, care să îi permită deponentului 

luarea unei decizii în cunoștință de cauză. 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Consultanța urmărește să evalueze 

aversiunea față de risc și aptitudinile 

financiare ale deponentului în PEPP, 

precum și să îi ofere acestuia posibilitatea 

de a alege opțiunea de investiții care 

corespunde cel mai bine profilului său de 

risc. 

Justificare 

Este important să se precizeze care sunt obiectivele consultanței, în special în ceea ce 

privește evaluarea profilului de risc al deponentului în PEPP. 

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin consultanță, un deponent în PEPP 

este informat cu privire la caracteristicile 

principale ale produsului. 

Justificare 

Pentru a evalua mai bine profilul de risc al unui deponent în PEPP, este oportun ca acesta să 

fie informat despre caracteristicile principale ale PEPP. 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când se oferă consultanță 

înainte de încheierea unui contract, 

furnizorul sau distribuitorul de PEPP 

menționat la articolul 19 litera (c) din 

prezentul regulament îi oferă deponentului 

în PEPP recomandări personalizate, 

explicându-i de ce un anumit PEPP ar 

răspunde cel mai bine exigențelor și 

nevoilor sale. 

2. Consultanța se oferă înainte de 

încheierea unui contract. Furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP menționat la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament îi oferă deponentului în PEPP 

recomandări personalizate, explicându-i de 

ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai 

bine exigențelor, nevoilor și preferințelor 

sale. De asemenea, deponentul în PEPP 

ar trebui să primească informații cu 

privire la posibilele implicații legate de 

mediu, de guvernanță sau sociale ale 

respectivei recomandări personalizate. 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Atunci când oferă consultanță 

privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul 

de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) 

din prezentul regulament respectă legislația 

națională aplicabilă de punere în aplicare a 

normelor stabilite la articolul 25 

alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, 

precum și legislația direct aplicabilă a 

Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 

alineatul (8) din directiva respectivă cu 

privire la aceste norme. 

3. Fără a aduce atingere obligației 

prevăzute la alineatul anterior, furnizorul 

sau distribuitorul de PEPP menționat la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament respectă legislația națională 

aplicabilă de punere în aplicare a normelor 

stabilite la articolul 25 alineatul (2) din 

Directiva 2014/65/UE, precum și legislația 

direct aplicabilă a Uniunii adoptată în 

temeiul articolului 25 alineatul (8) din 

directiva respectivă cu privire la aceste 

norme. 

Justificare 

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. 



 

AD\1156684RO.docx 53/72 PE620.734v02-00 

 RO 

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

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

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

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

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

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 26 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 26 eliminat 

Încheierea unui contract privind un 

PEPP fără consultanță 

 

1. Fără a aduce atingere 

articolului 25 alineatul (1), deponentul în 

PEPP poate renunța la dreptul său de a 

beneficia de consultanță în contextul 

încheierii unui contract pentru opțiunea 

de investiții implicită.  

 

Dacă deponentul în PEPP renunță la 

dreptul său de a beneficia de consultanță, 

furnizorii sau distribuitorii de PEPP 

menționați la articolul 19 litera (c) din 

prezentul regulament, atunci când 

desfășoară activități de distribuție de 

PEPP, solicită deponentului sau 

potențialului deponent în PEPP să 

furnizeze informații privind cunoștințele 

și experiența sa în domeniul de investiții 

relevant pentru PEPP oferit sau solicitat, 

astfel încât furnizorul sau distribuitorul 

de PEPP să poată evalua dacă PEPP vizat 

este adecvat pentru deponentul în PEPP. 

 

În cazul în care furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP menționat la 

articolul 19 litera (c) din prezentul 

regulament consideră, pe baza 

informațiilor primite în conformitate cu 

primul paragraf, că produsul nu este 

adecvat pentru deponentul sau potențialul 

deponent în PEPP, furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP avertizează 
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deponentul sau deponentul potențial în 

PEPP în legătură cu acest lucru. 

Respectivul avertisment poate fi furnizat 

într-un format standardizat. 

În cazul în care deponenții sau potențialii 

deponenți în PEPP nu furnizează 

informațiile menționate la primul 

paragraf sau în cazul în care aceștia 

furnizează informații insuficiente privind 

cunoștințele și experiența lor, furnizorul 

sau distribuitorul de PEPP îi avertizează 

că nu este în măsură să determine dacă 

produsul vizat este adecvat pentru aceștia. 

Respectivul avertisment poate fi furnizat 

într-un format standardizat. 

 

2. Fără a aduce atingere 

articolului 25 alineatul (1), în cazul în 

care deponentul în PEPP a renunțat la 

dreptul său de a beneficia de consultanță 

în legătură cu opțiunea de investiții 

implicită, furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP menționat la articolul 19 litera (c) 

din prezentul regulament poate desfășura 

activități de distribuție de PEPP fără a fi 

necesară obținerea informațiilor sau 

evaluarea prevăzută la prezentul articol 

alineatul (1) dacă sunt îndeplinite toate 

condițiile următoare: 

 

(a) activitățile se referă la contracte 

privind PEPP pentru opțiunea de investiții 

implicită care prevăd expunerea 

investițiilor doar la instrumentele 

financiare considerate a nu fi complexe 

prevăzute la articolul 25 alineatul (4) 

litera (a) din Directiva 2014/65/UE și nu 

includ o structură care face dificilă 

înțelegerea de către deponentul în PEPP 

a riscurilor implicate; 

 

(b) distribuția PEPP se face la 

inițiativa deponentului sau potențialului 

deponent în PEPP; 

 

(c) deponentul sau potențialul 

deponent în PEPP a fost informat în mod 

clar că, în contextul activității de 

distribuție de PEPP, furnizorul sau 

distribuitorul de PEPP nu are obligația de 

a evalua dacă PEPP oferit sau activitatea 
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de distribuție de PEPP prestată este 

adecvată și că deponentul sau potențialul 

deponent în PEPP nu beneficiază de 

protecția aferentă a normelor relevante de 

conduită profesională. Acest avertisment 

poate fi furnizat într-un format 

standardizat; 

(d) furnizorul sau distribuitorul de 

PEPP respectă obligațiile care îi revin în 

temeiul normelor ce îi sunt aplicabile, în 

conformitate cu prezentul capitol, în ceea 

ce privește conflictele de interese în 

contextul activităților de distribuție de 

PEPP. 

 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 62 pentru a specifica în detaliu 

modul în care furnizorii sau distribuitorii 

de PEPP menționați la articolul 19 

litera (c) din prezentul regulament trebuie 

să se conformeze principiilor prevăzute la 

prezentul articol atunci când desfășoară 

activități de distribuție de PEPP, inclusiv 

în ceea ce privește informațiile care 

trebuie obținute atunci când evaluează 

dacă PEPP sunt adecvate pentru clienții 

lor, precum și criteriile pentru evaluarea 

contractelor privind PEPP considerate a 

nu fi complexe în sensul prezentului 

articol alineatul (2) litera (a) punctul (ii). 

Aceste acte delegate țin seama de 

următoarele: 

 

(a)  natura serviciilor oferite sau 

furnizate deponentului sau potențialului 

deponent în PEPP, având în vedere tipul, 

obiectul, amploarea și frecvența 

tranzacțiilor și 

 

(b)  natura produselor oferite sau 

avute în vedere, incluzând diferite tipuri 

de produse financiare. 

 

Justificare 

Acest amendament urmărește să elimine posibilitatea ca un deponent în PEPP să renunțe la 

dreptul său de a primi consultanță, drept care ar trebui oferit în toate cazurile 

consumatorilor de PEPP. 
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Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de PEPP elaborează un 

document personalizat concis care să 

cuprindă informații-cheie pentru fiecare 

deponent în PEPP, ținând seama de natura 

specifică a sistemelor naționale de pensii și 

de legislația națională relevantă din 

domeniul social, fiscal și al muncii 

(„declarație de pensie PEPP”). Titlul 

documentului conține cuvintele „Declarație 

de pensie PEPP”. 

1. Furnizorii de PEPP elaborează un 

document personalizat concis, clar și ușor 

de înțeles care să cuprindă informații-cheie 

pentru fiecare deponent în PEPP, precum 

și pentru beneficiarii de PEPP, în cazul în 

care deponentul în PEPP este de acord, 

ținând seama de natura specifică a 

sistemelor naționale de pensii și de 

legislația națională relevantă din domeniul 

social, fiscal și al muncii („declarație de 

pensie PEPP”) Titlul documentului conține 

cuvintele „Declarație de pensie PEPP”. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. De asemenea, deponentul în PEPP 

este informat pe întreaga durată a 

contractului cu privire la orice modificare a 

următoarelor elemente: 

3. De asemenea, deponentul și 

beneficiarii PEPP sunt informați pe 

întreaga durată a contractului cu privire la 

orice modificare a următoarelor elemente: 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informațiile referitoare la modul în 

care politica de investiții ține seama de 

factorii de mediu, sociali și de guvernanță. 

(d) informațiile referitoare la modul în 

care politica de investiții ține seama de 

factorii de mediu, sociali și de guvernanță, 

inclusiv de rolul pe care aceștia îl joacă în 

procesul de investiții, precum și de 
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impactul pe termen lung și de efectele 

externe ale deciziilor de investiții. 

Justificare 

Deponenții PEPP trebuie să fie informați cu privire la efectele externe pe care le au deciziile 

lor de investiții asupra societății. 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Declarația de pensie PEPP cuprinde 

cel puțin următoarele informații-cheie 

pentru deponenții în PEPP: 

1. Declarația de pensie PEPP se oferă 

gratuit, anual și cuprinde cel puțin 

următoarele informații-cheie pentru 

deponenții în PEPP și pentru beneficiari, 

în cazul în care deponentul în PEPP este 

de acord: 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) datele cu caracter personal ale 

deponentului în PEPP, numele furnizorului 

de PEPP, informații despre proiecțiile 

privind pensia, informații despre drepturile 

sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite 

de deponentul în PEPP sau de orice parte 

terță, precum și informații privind nivelul 

de finanțare a sistemului de PEPP, pentru 

care se aplică articolul 39 alineatul (1) 

literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din 

Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” 

înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” 

înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de 

pensii” înseamnă sistemul de PEPP și 

„angajator plătitor” înseamnă orice parte 

terță în sensul prezentului regulament; 

(a) datele cu caracter personal ale 

deponentului în PEPP, numele și datele de 

contact ale furnizorului de PEPP, 

identificarea schemei depunătorului 
PEPP, informații despre proiecțiile privind 

pensia, informații despre drepturile sau 

capitalul acumulat, contribuțiile plătite de 

deponentul în PEPP sau de orice parte 

terță, precum și informații privind nivelul 

de finanțare a sistemului de PEPP, pentru 

care se aplică articolul 39 alineatul (1) 

literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din 

Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” 

înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” 

înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de 

pensii” înseamnă sistemul de PEPP și 
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„angajator plătitor” înseamnă orice parte 

terță în sensul prezentului regulament; 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) un rezumat al principiilor politicii 

de investiții a furnizorului de PEPP, care 

sunt prezentate mai amănunțit în 

informațiile suplimentare, în conformitate 

cu articolul 29 litera (c) din prezentul 

regulament. 

Justificare 

Informațiile cele mai relevante privind principiile politicii de investiții a furnizorului de 

PEPP ar trebui să fie prezentate în declarația de pensie PEPP, mai multe detalii fiind incluse 

în informațiile suplimentare menționate la articolul 29. 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) informații referitoare la proiecțiile 

privind pensia, ținând seama de vârsta de 

pensionare menționată la litera (b), 

precum și o declarație de declinare a 

responsabilității cu privire la faptul că 

proiecțiile pot fi diferite de valoarea finală 

a pensiei primite. Aceste informații sunt 

ilustrate cu ajutorul unor scenarii 

economice, inclusiv o estimare pentru 

situația cea mai optimistă și una pentru 

situația cea mai pesimistă, ținând seama 

de natura specifică a sistemului PEPP; 
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Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ec (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) informații referitoare la drepturile 

de pensie dobândite sau la capitalul de 

pensie acumulat, ținând seama de natura 

specifică a sistemului PEPP; 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ed (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ed) informații despre ce se întâmplă în 

caz de deces al depunătorului sau al 

beneficiarului; 

 

Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile care se comunică deponenților 

în PEPP în perioada dinaintea pensionării 

și beneficiarilor de PEPP în faza de 

lichidare 

Informațiile care se comunică deponenților 

și beneficiarilor PEPP în perioada 

dinaintea pensionării și beneficiarilor de 

PEPP în faza de lichidare 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În perioada dinaintea pensionării, 

deponenții în PEPP primesc informațiile 

prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 

1. În perioada dinaintea pensionării, 

deponenții și beneficiarii, la cererea 

depunătorilor în PEPP sau în temeiul unei 
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2016/2341. hotărâri judecătorești, primesc 

informațiile prevăzute la articolul 42 din 

Directiva (UE) 2016/2341. Aceste 

informații trebuie să fie furnizate cel 

târziu cu un an înainte de vârsta de 

pensionare și să includă date cu privire la 

viitoarea începere a fazei de lichidare și la 

posibilele forme de plată a pensiei. 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) evaluarea sistemului de guvernanță 

utilizat de furnizorii de PEPP, a 

activităților pe care le desfășoară, a 

principiilor de evaluare aplicate în materie 

de solvabilitate, a riscurilor cu care se 

confruntă și a sistemelor de management al 

riscurilor, precum și a structurii capitalului, 

a necesităților și a conducerii acestora; 

(a) evaluarea sistemului de guvernanță 

utilizat de furnizorii de PEPP, a 

activităților pe care le desfășoară, a 

principiilor de evaluare aplicate în materie 

de solvabilitate, a riscurilor cu care se 

confruntă și a sistemelor de management al 

riscurilor, inclusiv a integrării riscurilor 

de mediu, sociale și de guvernanță, 

precum și a structurii capitalului, a 

necesităților și a conducerii acestora; 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) de a obține de la furnizorii de 

PEPP toate informațiile eventuale 

referitoare la factorii de mediu, sociali și 

de guvernanță, în conformitate cu 

articolul 31a; 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) în cadrul principiului prudenței, 

furnizorii de PEPP țin seama de 

potențialul impact pe termen lung al 

deciziilor de investiții asupra factorilor de 

mediu, sociali și de guvernanță. 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) investițiile în instrumente derivate 

sunt permise în măsura în care 

instrumentele respective contribuie la 

scăderea riscurilor investiției sau 

facilitează administrarea eficientă a 

portofoliului. Instrumentele respective 

sunt evaluate în mod prudent, ținându-se 

seama de activul-suport, și sunt incluse în 

evaluarea activelor furnizorului de PEPP. 

De asemenea, furnizorii de PEPP evită 

expunerea excesivă la riscurile legate de o 

singură contraparte și de alte operațiuni 

derivate; 

eliminat 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) activele nu sunt investite în 

jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante 

identificate de Grupul de Acțiune 

Financiară Internațională; 

(f) investițiile în jurisdicțiile cu risc 

ridicat și necooperante identificate de 

Grupul de Acțiune Financiară 

Internațională sunt interzise; 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de PEPP le oferă 

deponenților în PEPP până la cinci opțiuni 

de investiții. 

1. Furnizorii de PEPP le oferă 

deponenților în PEPP cel puțin opțiunile 

de investiții standard și/sau câteva opțiuni 

de investiții. 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Deponentul în PEPP alege o opțiune de 

investiții în momentul încheierii 

contractului privind PEPP. 

Deponentul în PEPP alege una dintre 

opțiunile de investiții în momentul 

încheierii contractului privind PEPP. 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Deponentul în PEPP trebuie să aibă 

posibilitatea de a alege o altă opțiune de 

investiții la intervale de cinci ani de 

acumulare a fondurilor în PEPP. 

1. Condițiile de modificare a opțiunii 

de investiții sunt enumerate în contractul 

PEPP. În orice caz, deponentul în PEPP 

trebuie să aibă posibilitatea de a alege o 

altă opțiune de investiții la intervale de 

cinci ani de acumulare a fondurilor în 

PEPP. 

Justificare 

Deponenții în PEPP ar trebui să poată modifica opțiunile de investiții o dată la cinci ani sau 

chiar mai devreme, dacă acest lucru este permis de contractul lor PEPP. 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Articolul 37 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 37 Articolul 37 

Opțiunea de investiții implicită Opțiunea de investiții implicită 

1. Opțiunea de investiții implicită 

asigură protecția capitalului pentru 

deponentul în PEPP, pe baza unei tehnici 

de diminuare a riscurilor care să aibă ca 

rezultat o strategie de investiții sigură. 

1. Furnizorul de PEPP garantează 

deponentului în PEPP, în cadrul opțiunii 

implicite, că capitalul acumulat până la 

începutul fazei de plată va fi cel puțin egal 

cu contribuțiile plătite, inclusiv toate 

costurile și cheltuielile, plus compensații 
pentru inflație, în conformitate cu indexul 

aplicabil, dar fără a depăși rata medie 

anuală a inflației de 4 %. Opțiunea de 

investiții implicită reprezintă un produs 

simplu și sigur, care poate fi înțeles și 

achiziționat cu ușurință în fiecare stat 

membru, inclusiv prin canale digitale. 

2. Protecția capitalului permite 

deponentului în PEPP să își recupereze 

capitalul investit. 

2. Protecția capitalului oferă o 

garanție de capital care îi permite 

deponentului în PEPP să își recupereze 

capitalul investit, inclusiv comisioanele, 

costurile și compensația pentru inflație. 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă furnizorii de PEPP oferă 

opțiuni de investiții alternative, cel puțin 

una dintre acestea oferă deponenților în 

PEPP o opțiune de investiții eficace din 

punctul de vedere al costurilor. 

1. Dacă furnizorii de PEPP oferă 

opțiuni de investiții alternative, toate 

aceste opțiuni oferă deponenților în PEPP 

o opțiune de investiții implicită. 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de PEPP pot oferi PEPP care 

includ o opțiune de acoperire a riscurilor 

Furnizorii de PEPP includ o garanție a 

capitalului investit în caz de deces și 
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biometrice. În sensul prezentului 

regulament, „riscuri biometrice” 

înseamnă riscurile legate de longevitate, 

invaliditate și deces. 

invaliditate permanentă a deponentului 

PEPP în timpul perioadei de acumulare. 

Justificare 

Definiția termenului a fost mutată la articolul 2. 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciul de schimbare a furnizorului 

poate fi oferit de furnizori de PEPP 

stabiliți în același stat membru (schimbare 

internă) sau în state membre diferite 

(schimbare transfrontalieră). 

Condițiile de schimbare a furnizorilor de 

PEPP sunt enumerate în contractul 
PEPP. În orice caz, deponentul în PEPP 

trebuie să aibă posibilitatea de a schimba 

furnizorul de PEPP o dată la cinci ani de 

acumulare a fondurilor în PEPP. 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Articolul 46 – alineatul 3  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare 

de la primirea autorizației menționate la 

alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar 

solicită furnizorului de PEPP care 

efectuează transferul să îndeplinească 

următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în 

autorizația primită de la deponentul în 

PEPP: 

3. În termen de cinci zile lucrătoare de 

la primirea cererii deponentului în PEPP 

menționate la alineatul (2), furnizorul de 

PEPP destinatar solicită furnizorului de 

PEPP care efectuează transferul să 

îndeplinească următoarele sarcini, dacă 

sunt prevăzute în cererea primită de la 

deponentul PEPP: 

a) să transmită furnizorului de PEPP 

destinatar, precum și deponentului în 

PEPP, dacă acest lucru a fost solicitat în 

mod expres, lista sumelor existente care fac 

obiectul transferului; 

a) să transmită furnizorului de PEPP 

destinatar, precum și deponentului în 

PEPP, dacă au solicitat acest lucru în mod 

expres, lista sumelor existente care fac 

obiectul transferului; 

b)  să transfere întregul sold pozitiv (b) să transfere întregul sold pozitiv 
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rămas către contul de PEPP deschis sau 

deținut la furnizorul de PEPP destinatar la 

data specificată de deponentul în PEPP și 

și 

rămas către contul de PEPP deținut la 

furnizorul de PEPP destinatar de la data 

specificată de deponentul PEPP; și 

c)  să închidă contul de PEPP deținut 

la furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul la data specificată de deponentul 

în PEPP. 

(c) să închidă contul de PEPP deținut 

la furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul de la data specificată de 

deponentul în PEPP. 

 

Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valoarea totală a comisioanelor și 

taxelor aplicate deponentului în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul pentru închiderea contului 

deținut la acest furnizor este de maximum 

1,5 % din soldul pozitiv care urmează să 

fie transferat către furnizorul de PEPP 

destinatar. 

3. Valoarea totală a comisioanelor și 

taxelor aplicate deponentului în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul pentru închiderea contului 

deținut la acest furnizor este de maximum 

0,5 % din soldul pozitiv care urmează să 

fie transferat către furnizorul de PEPP 

destinatar. Comisia examinează 

renunțarea la taxa percepută pentru 

schimbarea furnizorului, ceea ce ar 

constitui un stimulent pentru promovarea 

produsului PEPP. 

 

Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Eventualele comisioane și taxe 

percepute de la deponentul în PEPP de 

către furnizorul de PEPP care efectuează 

transferul sau de furnizorul de PEPP 

destinatar pentru serviciile prevăzute la 

articolul 46, altele decât cele menționate 

la prezentul articol alineatele (1), (2) și 

(3), trebuie să fie rezonabile și să 

corespundă costurilor efective ale 

furnizorului respectiv. 

4. În contextul procesului de 

schimbare a furnizorului, serviciile oferite 
de furnizorul de PEPP destinatar sunt 

gratuite. 
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Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizorii de PEPP comunică deponenților 

în PEPP următoarele informații privind 

serviciul de schimbare a furnizorului: 

Furnizorii de PEPP destinatari le comunică 

deponenților în PEPP următoarele 

informații privind serviciul de schimbare a 

furnizorului: 

 

Amendamentul  138 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Aceste condiții pot include în 

special stabilirea vârstei de pensionare, a 

unei legături obligatorii între atingerea 

vârstei de pensionare și începerea etapei de 

lichidare, a unei perioade minime de 

adeziune la un sistem de PEPP, a unei 

perioade maxime înainte de împlinirea 

vârstei de pensionare pentru a adera la un 

sistem de PEPP, precum și condiții privind 

răscumpărarea în cazul unor dificultăți 

deosebite. 

2. Aceste condiții includ în special 

stabilirea vârstei de pensionare, a unei 

legături obligatorii între atingerea vârstei 

de pensionare și începerea etapei de 

lichidare, a unei perioade minime de 

adeziune la un sistem de PEPP, a unei 

perioade maxime înainte de împlinirea 

vârstei de pensionare pentru a adera la un 

sistem de PEPP, precum și condiții privind 

răscumpărarea în cazul unor dificultăți 

deosebite. 

 

Amendamentul  139 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Furnizorii de PEPP pot pune la 

dispoziția deponenților în PEPP una sau 

mai multe dintre următoarele forme de 

plată: 

1. Furnizorii de PEPP pun la 

dispoziția deponenților în PEPP una sau 

mai multe dintre următoarele forme de 

plată: 
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Amendamentul  140 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Deponenții în PEPP aleg forma de 

plată pentru faza de lichidare la încheierea 

contractului privind PEPP și, după caz, pot 

modifica ulterior această alegere o dată la 

cinci ani în cursul fazei de acumulare. 

2. Deponenții în PEPP aleg forma de 

plată pentru faza de lichidare la încheierea 

contractului privind PEPP și pot modifica 

ulterior această alegere o dată la cinci ani și 

în cursul ultimului an al fazei de 

acumulare. Această posibilitate de 

modificare ar trebui să fie gratuită. 

Justificare 

În cursul ultimului an al fazei de acumulare, clientul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și 

modifica alegerea pentru faza de lichidare. 

 

Amendamentul  141 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2 a. Dacă statele membre nu au impus 

o legătură obligatorie între atingerea 

vârstei de pensionare și începerea etapei 

de lichidare, furnizorii de PEPP le oferă 

deponenților PEPP posibilitatea de a 

amâna începerea fazei de lichidare până 

la o dată ulterioară atingerii vârstei de 

pensionare. 

Justificare 

Clienții ar trebui să își poată utiliza PEPP după momentul pensionării. 

 

Amendamentul  142 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Pentru opțiunea de investiții 

implicită, este obligatoriu ca cel puțin 

25 % din plăți să fie efectuate sub formă 

de anuități. 

 

Amendamentul  143 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. Dacă, la începutul fazei de 

lichidare, valoarea totală a activelor 

acumulate într-un cont PEPP nu 

depășește o sumă care urmează să fie 

stabilită și revizuită în fiecare an de către 

fiecare stat membru, deponentul PEPP 

are dreptul de a lichida contul PEPP și de 

a primi o sumă forfetară. 

Justificare 

Regulamentul ar trebui să permită PEPP mici să fie lichidate prin plata unei sume forfetare 

în momentul pensionării. 

 

Amendamentul  144 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea competentă a 

furnizorului de PEPP supraveghează în 

mod continuu respectarea prezentului 

regulament. De asemenea, aceasta este 

responsabilă de supravegherea îndeplinirii 

obligațiilor prevăzute în regulamentul sau 

actul constitutiv al furnizorului de PEPP, 

precum și a adecvării mecanismelor 

acestuia și a organizării sarcinilor aferente 

furnizării de PEPP. 

1. Autoritatea competentă din statul 

membru de origine al furnizorului de 

PEPP supraveghează în mod continuu 

respectarea prezentului regulament. De 

asemenea, aceasta este responsabilă de 

supravegherea îndeplinirii obligațiilor 

prevăzute în regulamentul sau actul 

constitutiv al furnizorului de PEPP, precum 

și a adecvării mecanismelor acestuia și a 

organizării sarcinilor aferente furnizării de 
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PEPP. 

 Prin derogare de la primul paragraf, 

respectarea de către furnizorul, respectiv 

distribuitorul de PEPP a capitolului IV 

din prezentul regulament este 

supravegheată în permanență de către 

autoritatea competentă din statul membru 

gazdă al furnizorului, respectiv 

distribuitorului de PEPP. 

Justificare 

Prezentul amendament își propune să asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea 

națională competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a 

furnizorilor și distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce 

privește normele privind distribuția și cerințele de informare prevăzute în capitolul IV din 

regulament. 

 

Amendamentul  145 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După cinci ani de la data intrării în vigoare 

a prezentului regulament, Comisia 

efectuează o evaluare a acestuia și, după 

consultarea EIOPA, transmite un raport 

privind principalele constatări 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Regiunilor și Comitetului 

Economic și Social European. 

O dată la cinci ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, Comisia 

efectuează o evaluare a acestuia și, după 

consultarea EIOPA, transmite un raport 

privind principalele constatări 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Regiunilor și Comitetului 

Economic și Social European. La 

elaborarea raportului, Comisia se 

consultă și cu autoritățile naționale 

competente. 

 

Amendamentul  146 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 După cinci ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, 
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Comisia efectuează o evaluare a acestuia 

și, după consultarea EIOPA, transmite un 

raport privind principalele constatări 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Regiunilor și Comitetului 

Economic și Social European. 

 Această evaluare ia în considerare, în 

special, valoarea adăugată a PEPP în 

eliminarea decalajelor în materie de 

pensii și valoarea adăugată a investițiilor 

pe termen lung. Mai precis, evaluarea ar 

trebui să furnizeze date care să permită o 

verificare care să ateste dacă crearea unei 

piețe paneuropene de pensii (PEPP) a 

ajutat efectiv mai mulți cetățeni europeni 

să aibă acces la pensii adecvate.  

 

Amendamentul  147 

Propunere de regulament 

Articolul 63 – paragraful 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia înființează un comitet la care 

participă părțile interesate vizate, pentru a 

monitoriza permanent evoluția și punerea 

în aplicare a PEPP. Din comitet fac parte 

cel puțin EIOPA, autoritățile de 

supraveghere naționale, reprezentanți ai 

sectorului și ai consumatorilor și experți 

independenți, inclusiv cel puțin un expert 

ESG. EIOPA îndeplinește funcția de 

secretariat al comitetului. 
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