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till kommissionens förslag
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EU) 2019/...

av den ...

om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar 
med symbolen ▌.
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med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

av följande skäl:

(1) Unionshushållens sparande är bland det högsta i världen, men merparten av detta 

sparande hålls på kortfristiga bankkonton. Ett ökat investeringsinflöde till 

kapitalmarknaderna kan göra det lättare att hantera de utmaningar som följer av 

befolkningens åldrande och de låga räntorna.

1 EUT C 81, 2.3.2018, s. 139.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av 
den ...
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(2) Ålderspensioner utgör en betydande del av pensionärernas inkomst, och för 

många människor är en tillräcklig pension skillnaden mellan ett bekvämt liv och 

fattigdom under ålderdomen. Dessa pensioner är en nödvändig förutsättning för 

utövandet av de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 25 om äldres 

rättigheter, där följande anges: ”Unionen erkänner och respekterar rätten för 

äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella 

livet.”

(3) Unionen står inför flera utmaningar, bland annat demografiska utmaningar på 

grund av att Europa är en åldrande kontinent. Karriärmönstren, arbetsmarknaden 

och förmögenhetsfördelningen genomgår dessutom radikala förändringar, inte 

minst till följd av den digitala revolutionen.  

(4) En betydande del av ålderspensionerna tillhandahålls genom de allmänna 

systemen. Trots att organisationen av pensionssystemen faller under exklusiv 

nationell behörighet enligt fördragen är tillräckliga inkomster och de nationella 

pensionssystemens finansiella hållbarhet avgörande för unionens stabilitet i 

allmänhet. Genom att kanalisera mer av det europeiska sparandet i form av 

kontanter och insättningar på bankkonton till långsiktiga investeringsprodukter, 

såsom frivilliga pensionsprodukter med ett långsiktigt pensionsändamål, skulle 

effekten därför bli gynnsam både för enskilda (som skulle dra nytta av högre 

avkastning och bättre pensioner) och för ekonomin i stort.
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(5) År 2015 var 11,3 miljoner unionsmedborgare i arbetsför ålder (20–64 år) bosatta i 

en annan medlemsstat än den medlemsstat där de är medborgare, och 1,3 miljoner 

unionsmedborgare arbetade i en annan medlemsstat än sin 

bosättningsmedlemsstat.

(6) En flyttbar paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) med ett 

långsiktigt pensionsändamål kommer att öka intresset för den, särskilt hos unga 

personer och rörliga arbetstagare, och kommer att bidra till att ytterligare 

underlätta medborgarnas rätt att bosätta sig och arbeta inom hela unionen.

(7) Privat pensionssparande är viktigt eftersom det kopplar samman långsiktiga sparare 

med långsiktiga investeringsmöjligheter. En större europeisk marknad för privat 

pensionssparande kommer att öka tillgången till medel för institutionella investerare 

och investeringarna i den reala ekonomin.

(8) Denna förordning gör det möjligt att skapa en privat pensionsprodukt som har ett 

långsiktigt pensionsändamål och i största möjliga mån beaktar miljö-, 

samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) enligt Förenta 

nationernas principer för ansvarsfulla investeringar, och kommer att, så långt som 

möjligt, vara enkel, säker, rimligt prissatt, transparent, konsumentvänlig och 

flyttbar i hela unionen och komplettera de befintliga systemen i medlemsstaterna.
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(9) För närvarande fungerar inte den inre marknaden för privata pensionsprodukter 

friktionsfritt. I vissa medlemsstater finns det ännu inte någon marknad för privata 

pensionsprodukter. I andra är privata pensionsprodukter tillgängliga, men det 

finns en hög grad av fragmentering mellan nationella marknader. Till följd av detta 

är privata pensionsprodukter endast i begränsad omfattning flyttbara. Detta kan göra 

det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det skulle 

kunna hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemsstat. 

Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade begränsar dessutom 

tillhandahållare att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(10) Eftersom den inre marknaden för privata pensionsprodukter är fragmenterad och 

diversifierad, skulle effekterna av PEPP-produkter kunna bli mycket olika mellan 

medlemsstaterna, och målgruppen skulle kunna bli lika varierad. I vissa 

medlemsstater kan PEPP-produkter erbjuda lösningar för personer som för 

närvarande inte har tillräckliga pensionsavsättningsmöjligheter. I andra 

medlemsstater skulle PEPP-produkter kunna bredda konsumenternas 

valmöjligheter eller erbjuda lösningar för rörliga medborgare. Dock bör PEPP-

produkterna inte syfta till att ersätta befintliga nationella pensionssystem, eftersom 

de utgör en ytterligare och kompletterande privat pensionsprodukt.
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(11) Kapitalmarknadsunionen kommer att bidra till att mobilisera kapital i Europa och 

kanalisera det till företag, inbegripet små och medelstora företag, och till 

infrastrukturprojekt och långsiktigt hållbara projekt som behöver kapital för att växa 

och skapa sysselsättning. Ett av kapitalmarknadsunionens huvudmål är att europeiska 

sparmedel ska användas på ett bättre sätt och därigenom öka investeringar och 

valmöjligheter för icke-professionella investerare. Därför kommer en PEPP-

produkt att innebära ett steg framåt för att stärka kapitalmarknadernas integration 

på grund av dess stöd till en långsiktig finansiering av den reala ekonomin, med 

beaktande av produktens långsiktiga pensionsändamål och investeringarnas 

hållbarhet.

(12) I kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion av den 30 september 

2015 aviserades att kommissionen ”kommer att utvärdera om det behövs en politisk 

ram för att åstadkomma en välfungerande europeisk marknad för enkelt, effektivt 

och konkurrenskraftigt privat pensionssparande och om det krävs EU-lagstiftning för 

en sådan marknad”.
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(13) I Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och 

utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot 

en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en 

kapitalmarknadsunion3, betonade Europaparlamentet att ”man måste arbeta för en 

miljö som stimulerar till innovation inom området finansprodukter, ökar 

diversifieringen och fördelarna för realekonomin och ger ökade 

investeringsincitament, samt som dessutom kan bidra till att vi får adekvata, trygga 

och hållbara pensioner, till exempel i form av en övergripande europeisk 

pensionsprodukt, som utformats på ett enkelt och transparent sätt”.

(14) I sina slutsatser av den 28 juni 2016 efterlyste Europeiska rådet ”snabba och 

beslutsamma framsteg för att säkerställa att företag lättare får tillgång till finansiering 

och för att stödja investeringar i den reala ekonomin genom att föra arbetet med 

agendan för kapitalmarknadsunionen framåt”.

(15) Kommissionen aviserade i sitt meddelande av den 14 september 2016 

Kapitalmarknadsunion – Att påskynda reformarbetet att den ”kommer att överväga 

förslag till en enkel, effektiv och konkurrenskraftig EU-omfattande privat 

pensionsprodukt [...]. Till de alternativ som övervägs hör ett möjligt 

lagstiftningsförslag som kommer att kunna läggas fram under 2017.”

3 EUT C 11, 12.1.2018, s. 24.
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(16) I sitt meddelande av den 8 juni 2017 Halvtidsöversyn av handlingsplanen för en 

kapitalmarknadsunion aviserade kommissionen ”[e]tt lagförslag före slutet av juni 

2017 om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP). Förslaget kommer att lägga 

grunden till en säkrare, mer kostnadseffektiv och transparent marknad för rimligt 

prissatta och frivilliga privata pensionsprodukter som kan förvaltas på EU-nivå. 

Detta kommer att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande 

inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen, fungera 

som ett komplement till befintliga pensionsprodukter och pensionssystem samt göra 

privat pensionssparande mer kostnadseffektivt genom att erbjuda bra möjligheter till 

långsiktiga investeringar ”.

(17) Utvecklingen av en PEPP-produkt kommer att öka valmöjligheterna när det gäller 

pensionssparande, särskilt för rörliga arbetstagare, och upprätta en unionsmarknad 

för PEPP-sparinstitut. Den bör dock bara vara ett komplement till de allmänna 

pensionssystemen. 

(18) Finansiell utbildning kan bidra till att främja förståelsen av och medvetenheten 

om hushållens val av sparande vad avser frivilliga privata pensionsprodukter. 

Spararna bör också ha en rimlig chans att till fullo förstå riskerna och 

egenskaperna när det gäller PEPP-produkten.
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(19) Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en framgångsrik 

marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan 

förvaltas på paneuropeisk nivå. Genom att komplettera befintliga lagstadgade och 

tjänstepensionssystem och produkter, kommer det att bidra till att tillgodose behoven 

hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att 

hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa av privat kapital 

till långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller 

harmonisera befintliga nationella privata pensionsprodukter eller pensionssystem 

och inte heller kommer det att påverka befintliga nationella lagstadgade- och 

tjänstepensionssystem och produkter. 

(20) En PEPP-produkt är en individuell pensionsprodukt som inte är 

tjänstepensionsbaserad och som en PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för i 

pensionssyfte. Eftersom en PEPP-produkt syftar till att skapa en långsiktig 

ackumulering av kapital bör möjligheterna till förtida uttag av kapital vara 

begränsade och kunna bestraffas.
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(21) Denna förordning harmoniserar vissa av PEPP-produktens grundläggande 

egenskaper som rör väsentliga frågor såsom distribution, minimiinnehåll i avtal, 

investeringspolicy och byte av tillhandahållare, samt gränsöverskridande 

tillhandahållande och portabilitet. Harmoniseringen av dessa grundläggande 

egenskaper kommer i allmänhet förbättra en mer enhetlig spelplan för 

tillhandahållare av privata pensioner och bidra till förverkligandet av 

kapitalmarknadsunionen och integreringen av den inre marknaden för privat 

pensionssparande. Den kommer att leda till en i hög grad standardiserad 

paneuropeisk produkt, som är tillgänglig i alla medlemsstater, och göra det möjligt 

för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att 

kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler tillhandahållare att 

välja mellan, även gränsöverskridande. Genom att minska hindren för 

tillhandahållandet av pensionstjänster över gränserna kommer PEPP-produkten att 

öka konkurrensen mellan tillhandahållare på paneuropeisk nivå och erbjuda 

stordriftsfördelar som bör gynna spararna.

(22) Enligt artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

kan rättsakter antas både i form av förordningar eller direktiv. Antagandet av en 

förordning är att föredra eftersom den blir direkt tillämplig i alla medlemsstater. Med 

en förordning skulle PEPP-produkten snabbare kunna komma i bruk och därmed 

bidra till att tillgodose behovet av ökat pensionssparande och ökade investeringar 

inom ramen för kapitalmarknadsunionen. Eftersom denna förordning harmoniserar 

PEPP-produkternas grundläggande egenskaper behöver dessa inte omfattas av 

särskilda nationella regler, varför en förordning förefaller vara mer lämplig än ett 

direktiv. De egenskaper som inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde 

(t.ex. villkoren i intjänandefasen) är emellertid underställda nationella regler.
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(23) Denna förordning bör fastställa enhetliga regler för registrering, 

tillhandahållande, distribution och tillsyn av PEPP-produkter. PEPP-produkter 

bör omfattas av bestämmelserna i denna förordning, relevant sektorsspecifik 

unionsrätt samt motsvarande delegerade akter och genomförandeakter. Dessutom 

bör de lagar som medlemsstaterna antar för att genomföra sektorsspecifik 

unionsrätt vara tillämpliga. Medlemsstaternas respektive lagar bör tillämpas om en 

viss fråga inte redan omfattas av denna förordning eller sektorsspecifik unionsrätt. 

En PEPP-produkt bör också vara föremål för ett avtal som ingåtts mellan PEPP-

spararen och PEPP-sparinstitutet (PEPP-avtalet). Det finns ett antal viktiga 

egenskaper hos produkten som bör innefattas av PEPP-avtalet. Denna förordning 

bör inte påverka tillämpningen av unionens regler om internationell privaträtt, 

särskilt regler om domstols behörighet och tillämplig lag. Denna förordning bör 

inte heller påverka tillämpningen av nationell avtals-, social-, arbets- och 

skatterätt.
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(24) Denna förordning bör klargöra att PEPP-avtalet måste följa alla tillämpliga 

regler. Dessutom bör PEPP-avtalet fastställa parternas rättigheter och skyldigheter 

och inbegripa en uppsättning viktiga egenskaper hos produkten. Ett PEPP-avtal 

skulle också kunna ingås av en företrädare för en grupp av PEPP-sparare, t.ex. en 

oberoende sammanslutning av sparare, som agerar på uppdrag av den gruppen, 

under förutsättning att detta görs i överensstämmelse med denna förordning och 

tillämplig nationell rätt och att PEPP-sparare som tecknar sig på detta sätt får 

samma information och rådgivning som PEPP-sparare som ingår ett PEPP-avtal 

direkt med ett PEPP-sparinstitut eller genom en PEPP-distributör.
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(25) PEPP-sparinstitut bör få tillträde till hela unionsmarknaden med en enda 

registrering av produkten, på grundval av en enda uppsättning regler. För att 

marknadsföra en produkt under beteckningen ”PEPP” bör sökande PEPP-

sparinstitut ansöka om registrering hos sina behöriga myndigheter. Denna 

förordning hindrar inte att en befintlig privat pensionsprodukt som uppfyller de 

villkor som fastställs i denna förordning registreras. De behöriga myndigheterna 

bör fatta ett beslut om registrering om det sökande PEPP-sparinstitutet har lämnat 

alla nödvändiga uppgifter och om det finns lämpliga arrangemang för att uppfylla 

kraven i denna förordning. Efter det att ett beslut om registrering fattats av de 

behöriga myndigheterna bör de meddela den europeiska tillsynsmyndigheten 

(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (Eiopa), inrättad 

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/20104, om detta 

så att PEPP-sparinstitutet och PEPP-produkten registreras i det centrala 

offentliga registret. En sådan registrering bör gälla i hela unionen. För att 

säkerställa en effektiv tillsyn av att de enhetliga kraven i denna förordning 

efterlevs, bör alla senare ändringar av den information och de handlingar som 

tillhandahålls i registreringsförfarandet omedelbart anmälas till de behöriga 

myndigheterna och Eiopa, i tillämpliga fall.

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om 
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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(26) Eiopa bör upprätta ett centralt offentligt register som innehåller information om 

de PEPP-produkter som har registrerats och som skulle kunna tillhandahållas och 

distribueras i unionen samt om PEPP-sparinstituten och en förteckning över de 

medlemsstater i vilka PEPP-produkten erbjuds. Om PEPP-sparinstitut inte 

distribuerar PEPP-produkter inom en medlemsstats territorium men skulle kunna 

öppna ett underkonto för den medlemsstaten, för att säkerställa 

portabilitetsmöjligheten för sina PEPP-kunder, bör det i registret också finnas 

information om de medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet erbjuder 

underkonton.

(27) Det sätt på vilket tjänstepensionsinstitut, enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/23415, organiseras och är reglerade skiljer sig i hög grad åt 

mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater får dessa institut endast bedriva 

tjänstepensionsverksamhet medan de i andra medlemsstater, inbegripet de 

godkända organ som ansvarar för driften av dessa och som agerar för deras 

räkning när tjänstepensionsinstituten inte har status som juridisk person, tillåts 

bedriva tjänstepensionsverksamhet och privat pensionsverksamhet. Detta har inte 

bara lett till att tjänstepensionsinstituten har organisatoriska strukturer som skiljer 

sig åt utan också till att tillsynen av dem på nationell nivå skiljer sig åt. I synnerhet 

är tillsynen av tjänstepensionsinstitut som är auktoriserade att tillhandahålla 

tjänstepensioner och privata pensioner bredare än för de tjänstepensionsinstitut 

som enbart handhar tjänstepensioner. 

5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om 
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
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För att inte äventyra den finansiella stabiliteten och för att beakta skillnaderna i 

organisatorisk struktur och tillsyn, bör endast de tjänstepensionsinstitut som har 

auktoriserats och som står under tillsyn för att tillhandahålla privata 

pensionsprodukter enligt nationell rätt få tillhandahålla PEPP-produkter. För att 

säkra den finansiella stabiliteten bör dessutom alla tillgångar och skulder som 

hänför sig till en PEPP-produkt hållas fullständigt åtskilda, utan någon möjlighet 

att överföra dem till institutets övriga pensionsverksamhet. Tjänstepensionsinstitut 

som tillhandahåller PEPP-produkter bör också vid varje tidpunkt uppfylla de 

relevanta standarder som fastställs i direktiv (EU) 2016/2341, inbegripet de mer 

detaljerade investeringsregler som vid införlivandet fastställts av de medlemsstater 

där de är registrerade eller auktoriserade i enlighet med direktiv (EU) 2016/2341, 

och bestämmelserna i deras bolagsstyrningssystem. Precis som för andra PEPP-

sparinstitut bör denna förordning tillämpas om dess bestämmelser är strängare.

(28) Ett PEPP-pass kommer att säkerställa upprättandet av en inre marknad för PEPP-

produkter.

(29) PEPP-sparinstitut bör kunna distribuera PEPP-produkter som de har utvecklat 

och PEPP-produkter som de inte har utvecklat, under förutsättning att detta är 

förenligt med den relevanta sektorslagstiftningen. PEPP-distributörer bör ha rätt 

att distribuera PEPP-produkter som de själva inte har utvecklat. PEPP-

distributörer bör endast distribuera de produkter för vilka de har lämplig kunskap 

och kompetens i enlighet med relevant sektorslagstiftning.
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(30) PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer bör ge rådgivning till presumtiva 

PEPP-sparare före ingåendet av PEPP-avtalet med beaktande av produktens 

långsiktiga pensionsändamål, PEPP-spararens individuella krav och behov och de 

begränsade möjligheterna till inlösen. Rådgivningen bör särskilt syfta till att 

informera en PEPP-sparare om investeringsalternativens egenskaper, nivån på 

kapitalskyddet och formerna av utbetalningar.

(31) Inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten kan 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer distribuera en PEPP-produkt inom en 

värdmedlemsstats territorium, efter det att ett underkonto öppnats för den 

värdmedlemsstaten. För att säkerställa tjänster av hög kvalitet och ett effektivt 

konsumentskydd bör hem-och värdmedlemsstaterna ha ett nära samarbete i 

kontrollen av att skyldigheterna i denna förordning fullgörs. Om PEPP-sparinstitut 

och PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att tillhandahålla tjänster genom att 

bedriva verksamhet i olika medlemsstater bör det vara hemmedlemsstatens behöriga 

myndigheter som ska säkerställa att skyldigheterna i denna förordning fullgörs, 

eftersom de har närmare band till PEPP-sparinstitutet. För att säkerställa en rättvis 

ansvarsfördelning mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör 

de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat, om de upptäcker att skyldigheter 

åsidosätts inom deras territorium, informera hemmedlemsstatens behöriga 

myndighet, som i sin tur ska vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. De behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten bör vidare ha rätt att ingripa om 

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller 

om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.
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▌

(32) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör förfoga över alla medel som krävs för 

att säkerställa att PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bedriver sin verksamhet 

på ett korrekt sätt inom hela unionen, oavsett om verksamheten bedrivs med stöd av 

etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster. För att säkerställa en 

effektiv tillsyn bör alla åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna stå i 

proportion till art, grad och komplexitet hos den inneboende risken i ett visst 

pensionssparinstituts eller en viss distributörs verksamhet ▐.

(33) PEPP-produktens paneuropeiska dimension kan inte bara utnyttjas av 

pensionssparinstitut, genom möjligheterna till gränsöverskridande verksamhet, utan 

även av PEPP-sparare, genom PEPP-produktens portabilitet och möjligheten till 

byte, och på så sätt bidra till att trygga privata pensionsförmåner för personer som 

utövar sin rätt till fri rörlighet enligt artiklarna 21 och 45 i EUF-fördraget. Portabilitet 

innebär att PEPP-spararen kan byta bosättningsort till en annan medlemsstat men 

behålla sitt PEPP-sparinstitut, medan byte av PEPP-sparinstitut inte nödvändigtvis 

förutsätter byte av bosättningsort.
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(34) En PEPP-produkt bör omfatta nationella underkonton som vart och ett ska ha de 

egenskaper för privata pensionsprodukter som gör att inbetalningarna till eller 

utbetalningarna från PEPP-produkterna kan omfattas av incitament, om det finns 

sådana, som erbjuds i de medlemsstater för vilka ett underkonto har gjorts 

tillgängligt av PEPP-sparinstitutet. Underkontot bör användas för att registrera de 

inbetalningar som gjorts under intjänandefasen och de utbetalningar som gjorts 

under utbetalningsfasen och som följer rätten i den medlemsstat för vilken 

underkontot öppnats. För PEPP-spararen bör ett första underkonto skapas i 

samband med att denne ingår ett PEPP-avtal.

(35) För att möjliggöra en problemfri övergång för PEPP-sparinstitut bör skyldigheten att 

tillhandahålla PEPP-produkter med underkonton för åtminstone två medlemsstater 

tillämpas senast tre år efter denna förordnings tillämpningsdag. För att inte vilseleda 

PEPP-spararna bör PEPP-sparinstitut tillhandahålla information om vilka 

nationella underkonton som är omedelbart tillgängliga efter lanseringen av en 

PEPP-produkt. Om en PEPP-sparare flyttar till en annan medlemsstat och om 

inget underkonto är tillgängligt för den medlemsstaten, bör PEPP-sparinstitutet 

göra det möjligt för PEPP-spararen att omedelbart och utan kostnad byta till ett 

annat PEPP-sparinstitut som tillhandahåller ett underkonto för den 

medlemsstaten. PEPP-spararen bör också kunna fortsätta att betala in till det 

underkonto där inbetalningarna gjordes före bytet av bosättningsort.
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(36) PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till PEPP-produktens 

långsiktiga pensionsändamål och den administrativa bördan ge presumtiva PEPP-

sparare och PEPP-förmånstagare tydlig, lättförståelig och tillräcklig information för 

att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under 

en PEPP-produkts olika faser, inbegripet i skedet innan avtalet ingås, när avtalet 

ingås, intjänandefasen (inbegripet tiden före pensionering) och utbetalningsfasen. 

Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade 

PEPP-pensionsförmåner, risker och garantier, integreringen av ESG-faktorer samt 

kostnader. Om de prognostiserade PEPP-pensionsförmånerna grundas på 

ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett bästa scenario och ett 

oförmånligt scenario, vilket bör vara extremt men realistiskt.

(37) Innan de ingår ett PEPP-avtal bör presumtiva PEPP-sparare få all information som 

de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Innan PEPP-avtalet ingås bör 

pensionsrelaterade krav och behov specificeras och rådgivning tillhandahållas. 
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(38) För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-sparinstitut upprätta ett 

PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de 

utvecklar innan dessa PEPP-produkter får distribueras till PEPP-sparare. De bör även 

ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en 

anpassning av, faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-professionella investerare enligt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1286/20146 som, såsom en följd härav, inte behöver 

tillhandahållas för PEPP-produkter. Ett fristående PEPP-faktablad bör upprättas 

för bas-PEPP-produkten. Om PEPP-sparinstitutet erbjuder olika 

investeringsalternativ bör det också tillhandahållas ett allmänt faktablad för de 

olika investeringsalternativen som också kan innehålla hänvisningar till andra 

dokument. Om den information som krävs för investeringsalternativen inte kan 

tillhandahållas i ett enda fristående faktablad, bör ett separat faktablad för varje 

investeringsalternativ tillhandahållas. Detta bör dock endast vara fallet om 

tillhandahållandet av ett allmänt faktablad för de olika investeringsalternativen 

inte skulle ligga i PEPP-kundernas intresse. När de behöriga myndigheterna 

bedömer PEPP-faktabladets överensstämmelse med denna förordning bör de 

därför i tillämpliga fall säkerställa optimal jämförbarhet för olika 

investeringsalternativ, med särskild hänsyn till aktuell kunskap om beteendeanalys 

för att undvika kognitiva skevheter som orsakas av presentationen av 

informationen.

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om 
faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella 
investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).
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(39) För att säkerställa PEPP-faktablads allmänna spridning och tillgänglighet bör denna 

förordning föreskriva att ett PEPP-sparinstitut ska offentliggöra PEPP-faktabladen på 

sin webbplats. PEPP-sparinstitutet bör offentliggöra PEPP-faktabladet för varje 

medlemsstat där PEPP-produkten distribueras inom ramen för friheten att 

tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, med specifik information om de 

villkor som gäller för intjänandefasen och utbetalningsfasen för den 

medlemsstaten.

(40) Kalkylatorer för privata pensionsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell 

nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för 

konsumenterna bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som tas ut av 

olika PEPP-sparinstitut samt eventuella ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut 

av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan räknats in 

av PEPP-sparinstitut.
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(41) Närmare bestämmelser om den information som ska ingå i PEPP-faktabladet och hur 

denna information ska presenteras bör harmoniseras ytterligare genom tekniska 

tillsynsstandarder som tar hänsyn till befintlig och pågående forskning om 

konsumentbeteenden, däribland resultaten av effektivitetstester av olika sätt att 

presentera information för konsumenterna. Kommissionen bör ges befogenhet att 

anta tekniska tillsynsstandarder. Dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder bör 

utarbetas av Eiopa efter samråd med de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna 

(ESA-myndigheterna); europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska 

bankmyndigheten (EBA)) vilken inrättats genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1093/2010,7och europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)) vilken inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/20108 , och när 

tillämpligt också med Europeiska centralbanken, behöriga myndigheter och efter 

konsument- och branschtestning som framgår av denna förordning, specificera 

närmare uppgifterna och presentationen, innehållet i den information som ska 

ingå i PEPP-faktabladet, de villkor enligt vilka PEPP-faktabladet bör ses över och 

revideras, villkoren för fullgörandet av kravet på att tillhandahålla PEPP-

faktabladet, reglerna för att fastställa de antaganden om prognoser för 

pensionsförmåner, uppgifter om informationen i PEPP-pensionsbeskedet, samt de 

minimikriterier som riskreduceringsteknikerna ska uppfylla . Vid utarbetandet av 

förslaget till tekniska tillsynsstandarder bör Eiopa ta hänsyn till de olika möjliga 

typerna av PEPP-produkter, PEPP-produktens långsiktiga karaktär, PEPP-

spararnas förmåga och PEPP-produkternas egenskaper. Innan förslaget till 

tekniska tillsynsstandarder läggs fram för kommissionen bör konsumenttestning 

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 
2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 
2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 
upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
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och branschtestning med verkliga data ske. Kommissionen bör anta dessa tekniska 

tillsynsstandarder med hjälp av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget och i enlighet med artiklarna 10-14 i förordning (EU) nr 1094/2010. 

Kommissionen bör också ges befogenhet att anta tekniska 

genomförandestandarder som utvecklats av Eiopa avseende formerna för 

samarbete och informationsutbyte samt de krav som ska gälla för att presentera 

den informationen i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser samt, 

efter samråd med de övriga ESA-myndigheterna och behöriga myndigheter och 

efter branschtester om formatet för tillsynsrapporteringen, genom 

genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 

15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

(42) PEPP-faktabladen bör enkelt kunna särskiljas och vara åtskilda från 

marknadsföringsmaterial.
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(43) PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge 

dem viktig individuell och allmän information om PEPP-produkten och för att 

säkerställa aktuell information om den. PEPP-pensionsbeskedet bör vara tydligt och 

fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta 

förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och mellan olika pensionsprodukter och 

för att främja arbetskraftens rörlighet. PEPP-pensionsbeskedet bör också innehålla 

viktig information om investeringspolicyn avseende ESG-faktorer och bör ange 

var och hur PEPP-sparare kan erhålla ytterligare information om integreringen 

av ESG-faktorer. PEPP-pensionsbeskedet bör tillhandahållas PEPP-spararna 

årligen.

(44) PEPP-sparinstitut bör informera PEPP-sparare två månader före de datum då PEPP-

sparare har möjlighet att ändra sina utbetalningsalternativ inför för den 

kommande starten på utbetalningsfasen, de möjliga formerna för utbetalningar 

och möjligheten att ändra formen för utbetalningar. Om mer än ett underkonto 

har öppnats bör PEPP-spararna informeras om den möjliga starten på 

utbetalningsfasen för varje underkonto.
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(45) Under utbetalningsfasen bör PEPP-förmånstagarna fortsätta att få information om 

sina PEPP-förmåner och motsvarande utbetalningsalternativ. Detta är särskilt viktigt 

när PEPP-förmånstagare står för en betydande del av investeringsrisken under 

utbetalningsfasen. 

(46) För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares 

rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering 

som är anpassad till deras pensionsåtagandens exakta art och duration, inbegripet 

åtaganden med en långsiktig horisont. Det krävs därför en effektiv tillsyn och 

investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut tillräcklig flexibilitet för att fatta beslut 

om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem 

att agera på ett aktsamt sätt och i samtliga PEPP-sparares bästa långsiktiga 

intresse. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy 

som är anpassad till PEPP-sparinstitutets kundstruktur.
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(47) Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen 

för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att 

bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den 

privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen. 

Aktsamhetsprincipen bör även ta uttrycklig hänsyn till betydelsen av ESG-faktorer 

i investeringsprocessen.

(48) Denna förordning bör säkerställa en lämplig investeringsfrihet för PEPP-sparinstitut. 

Eftersom PEPP-sparinstitut är mycket långsiktiga investerare med låg likviditetsrisk 

har de förutsättningar att bidra till kapitalmarknadsunionen genom att inom 

aktsamma gränser investera i icke-likvida tillgångar som exempelvis aktier och 

andra kapitalinstrument som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål 

för handel på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-

plattformar) eller organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar). De kan också 

utnyttja fördelarna med en internationell diversifiering. Det bör därför inte, annat än 

av aktsamhetsskäl i linje med aktsamhetsprincipen för att skydda PEPP-sparares och 

PEPP-förmånstagares intressen, finnas några begränsningar för investeringar i aktier 

i andra valutor än dem som pensionsåtagandena är uttryckta i eller i andra instrument 

som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål för handel på reglerade 

marknader, MTF-plattformar eller OTF-plattformar.
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(49) För att fördjupa kapitalmarknadsunionen görs en bred tolkning av vad som utgör 

instrument med en långsiktig ekonomisk profil. Dessa instrument är ej överlåtbara 

värdepapper och har därför inte tillgång till andrahandsmarknaders likviditet. De 

kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket begränsar deras säljbarhet och bör tolkas 

som att de inbegriper andelar och skuldinstrument i och lån som tillhandahålls till 

icke noterade företag. Onoterade företag omfattar infrastrukturprojekt, icke-noterade 

tillväxtföretag, fastigheter eller andra tillgångar som kan vara lämpliga för 

långsiktiga investeringsändamål. Koldioxidsnåla och klimattåliga 

infrastrukturprojekt är ofta onoterade tillgångar och är beroende av långfristiga 

krediter för finansiering av projekt. Med tanke på att deras pensionsåtaganden är 

långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut att avsätta en tillräcklig del av sin 

tillgångsportfölj för hållbara investeringar i den reala ekonomin med långsiktigt 

positiva ekonomiska effekter, i synnerhet för infrastrukturprojekt och företag.

(50) ESG-faktorer är viktiga för PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och 

riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i 

sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem för att 

undvika att tillgångar blir värdelösa. Informationen om ESG-faktorer bör finnas 

tillgänglig för Eiopa, de behöriga myndigheterna och PEPP-spararna.
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(51) Ett av målen med att reglera PEPP-produkter är att skapa en säker, 

kostnadsvänlig och långsiktig pensionssparprodukt. Eftersom investeringarna i 

privata pensionsprodukter är långsiktiga bör särskild hänsyn tas till de långsiktiga 

konsekvenserna av tillgångsallokeringen. Särskild hänsyn bör tas till ESG-

faktorer. PEPP-sparmedel bör investeras med beaktande av ESG-faktorer såsom 

de som anges i unionens klimat- och hållbarhetsmål i enlighet med Parisavtalet 

om klimatförändringar (Parisavtalet), Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling och Förenta nationernas vägledande principer för företag och 

mänskliga rättigheter. 

(52) För att säkerställa att PEPP-sparinstitut uppfyller sin skyldighet att utforma en 

investeringspolicy som är förenlig med aktsamhetsprincipen bör PEPP-sparinstitut 

inte få investera i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner enligt tillämpliga 

rådsslutsatser med förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 

skatteområdet, och inte heller i ett högrisktredjeland med strategiska brister enligt 

den tillämpliga kommissionens delegerade förordning som antagits på grundval av 

artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/8499.

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
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(53) Med tanke på PEPP-produkternas långsiktiga pensionssyfte bör de 

investeringsalternativ som erbjuds PEPP-sparare anpassas så att de omfattar faktorer 

som gör det möjligt för investerare att fatta ett investeringsbeslut, inbegripet antalet 

investeringsalternativ som de kan välja mellan. Efter det första val som görs vid 

tecknandet av en PEPP-produkt bör PEPP-spararen ha möjlighet att ändra detta val 

efter minst fem år från tecknandet av PEPP-produkten, eller, vid en efterföljande 

ändring, från den senaste ändringen av investeringsalternativet, så att 

pensionssparinstituten ges tillräcklig stabilitet att bedriva en långsiktig 

investeringsstrategi och samtidigt säkerställa investerarskydd. Det bör dock vara 

möjligt för PEPP-sparinstitut att låta PEPP-spararna ändra det valda 

investeringsalternativet oftare.

(54) Bas-PEPP-produkten bör vara en säker produkt och bör fungera som ett 

ickevalsalternativ. Det kan ta formen av antingen en riskreduceringsteknik som är 

förenlig med målet att PEPP-spararen ska få tillbaka sitt kapital, eller en garanti 

för det investerade kapitalet. En riskreduceringsteknik som är förenlig med målet 

att PEPP-spararen ska få tillbaka kapitalet skulle kunna vara en konservativ 

investeringsstrategi eller en livscykelstrategi som gradvis minskar den totala 

riskexponeringen över tiden. Garantier som tillhandahålls enligt 

ickevalsalternativet bör åtminstone täcka inbetalningarna under intjänandefasen 

efter avdrag för alla avgifter. Garantier skulle också kunna täcka avgifter och 

skulle kunna ge fullständig eller delvis täckning av inflationen. En garanti för det 

investerade kapitalet bör träda i kraft i början av utbetalningsfasen och i 

tillämpliga fall under utbetalningsfasen.
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(55) För att garantera PEPP-spararna kostnadseffektivitet och tillfredsställande 

resultat bör kostnaderna och avgifterna för bas-PEPP-produkten begränsas till en 

fast procentandel av det ackumulerade kapitalet. Den gränsen bör fastställas till 

1 % av det ackumulerade kapitalet, men det vore lämpligt att ytterligare specificera 

de typer av kostnader och avgifter som ska beaktas genom tekniska 

tillsynsstandarder för att säkerställa lika spelregler mellan olika PEPP-sparinstitut 

och olika typer av PEPP-produkter med deras särskilda kostnads- och 

avgiftsstrukturer. Kommissionen bör ges befogenhet att anta sådana tekniska 

tillsynsstandarder som bör utarbetas av Eiopa. Vid utarbetandet av förslagen till 

tekniska tillsynsstandarder bör Eiopa särskilt beakta den långsiktiga karaktären 

hos PEPP-produkten, de olika typerna av PEPP-produkter och de 

kostnadsrelevanta faktorer som är knutna till deras särdrag, för att säkerställa 

rättvis och lika behandling av de olika PEPP-sparinstituten och deras produkter, 

samtidigt som hänsyn tas till bas-PEPP-produktens karaktär som en enkel, 

kostnadseffektiv och transparent produkt som ger en tillräcklig real avkastning på 

lång sikt. Dessutom bör typen av utbetalningar noggrant bedömas, särskilt när det 

gäller livslång livränta, i syfte att bevara produktens långsiktiga pensionsändamål. 

Inom den ramen bör Eiopa, för att säkerställa att de PEPP-sparinstitut som 

erbjuder kapitalgarantier åtnjuter lika spelregler med andra leverantörer, ta 

vederbörlig hänsyn till strukturen på kostnader och avgifter. Dessutom bör 

procentvärdena för kostnader och avgifter ses över regelbundet för att säkerställa 

att de fortfarande är adekvata med hänsyn till eventuella kostnadsändringar. 

Kommissionen bör anta dessa tekniska tillsynsstandarder genom delegerade akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10-14 i 

förordning (EU) nr 1094/2010.
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För att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet och skydda PEPP-kunder från alltför 

betungande kostnadsstrukturer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen vad gäller antagande av 

delegerade akter för att ändra procentvärdet, med beaktande av dess översyner, 

särskilt den faktiska nivån och förändringar i den faktiska nivån på kostnader och 

avgifter och effekten av kostnadstaket för tillgången till PEPP-produkter, och 

lämpligt marknadstillträde för olika PEPP-sparinstitut som erbjuder olika typer av 

PEPP-produkter.

(56) De behöriga myndigheterna bör i utövningen av sina befogenheter ha skyddet av 

PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter samt PEPP-sparinstitutens 

stabilitet och sundhet som sina främsta mål.
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(57) Om PEPP-sparinstitutet är ett tjänstepensionsinstitut eller en EU-baserad förvaltare 

av alternativa investeringsfonder (EU-baserad AIF-förvaltare) bör det utse ett 

förvaringsinstitut för förvaringen av de tillgångar som motsvarar PEPP-

sparinstitutets verksamhet. Ytterligare skyddsåtgärder behövs avseende den enhet 

som fungerar som förvaringsinstitut och dess funktioner, eftersom de regler som 

gäller för förvaringsinstitutet i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU10 är avsedda för fonder som endast marknadsförs till professionella 

investerare med undantag för europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/76011, som marknadsförs 

till icke-professionella investerare och den sektorsvisa lagstiftning som är 

tillämplig på tjänstepensionsinstitut inte kräver att ett förvaringsinstitut utses i 

samtliga fall. För att säkerställa högsta möjliga investerarskydd i samband med 

förvaring av tillgångar som motsvarar PEPP-verksamheten, kräver denna 

förordning att tjänstepensionsinstitut och EU-baserade AIF-förvaltare som 

tillhandahåller PEPP-produkter följer Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/65/EG12 i fråga om utseende av förvaringsinstitut, utförande av uppgifter och 

dess övervakningsplikter.

10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och 
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska 
långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98).
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av 
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 
(fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
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(58) Transparens och rimlighet när det gäller kostnader och avgifter är av grundläggande 

betydelse för att stärka PEPP-spararnas förtroende och göra det möjligt för dem att 

fatta välgrundade beslut. Användningen av icke transparenta prissättningsmetoder 

bör därför förbjudas.

(59) För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör befogenheten att anta akter 

i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på fastställandet av villkor för Eiopas och de behöriga myndigheternas 

utövande av sina befogenheter att ingripa och kriterier och faktorer som ska tillämpas 

av Eiopa för att avgöra när det finns allvarliga problem avseende skyddet av PEPP-

sparare. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning13. I syfte att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. 

▌

(60) Utan att detta påverkar PEPP-kunders rätt att väcka talan inför domstol bör 

lättillgängliga, lämpliga, oberoende, opartiska, transparenta och effektiva förfaranden 

för alternativ tvistlösning upprättas mellan PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer 

och PEPP-kunder för att lösa tvister som följer av de rättigheter och skyldigheter som 

föreskrivs i denna förordning.

13 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(61) För att upprätta ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer införa ett effektivt klagomålsförfarande som 

deras kunder kan använda innan tvister hänskjuts till ett alternativt 

tvistlösningsförfarande eller domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt 

angivna tidsfrister för PEPP-sparinstituts eller PEPP-distributörers svar på klagomål. 

Alternativa tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och 

effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande samarbete om tvister som rör rättigheter 

och skyldigheter enligt denna förordning.

(62) För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att 

även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett 

tydligt, snabbt och säkert förfarande byta till ett annat PEPP-sparinstitut i samma 

eller i en annan medlemsstat under intjänandefasen. PEPP-sparinstitut bör 

emellertid inte vara skyldiga att erbjuda en bytesmöjlighet för PEPP-produkter när 

spararna mottar utbetalningar i form av livslång livränta. Under bytet bör 

överförande PEPP-sparinstitut överföra motsvarande belopp eller, i tillämpliga 

fall, de faktiska tillgångarna från PEPP-kontot och avsluta det. PEPP-spararna 

bör ingå avtal med mottagande PEPP-sparinstitut om öppnande av ett nytt PEPP-

konto. Det nya PEPP-kontot bör ha samma underkontostruktur som det tidigare 

PEPP-kontot.
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(63) Inom ramen för bytesmöjligheten kan PEPP-sparare välja att överföra de faktiska 

tillgångarna endast när bytet sker mellan PEPP-sparinstitut t.ex. 

värdepappersföretag eller andra kvalificerade tillhandahållare som innehar en 

ytterligare licens, som förvaltar portföljförvaltningstjänster för PEPP-sparare. I 

det fallet krävs ett skriftligt medgivande från det mottagande sparinstitutet. Vid 

förvaltning av kollektiva investeringar är det inte möjligt att byta de faktiska 

tillgångarna eftersom det inte finns någon separation av tillgångar för varje 

PEPP-sparare. 

(64) Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande 

PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process 

för PEPP-spararens räkning och på dennes begäran. PEPP-sparinstitut bör på 

frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra 

byten. Med tanke på produktens paneuropeiska karaktär bör PEPP-spararna 

kunna byta utan dröjsmål och utan kostnad när inget underkonto finns tillgängligt 

i den medlemsstat till vilken PEPP-spararen flyttar.
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(65) Innan PEPP-spararen godkänner bytet bör denne informeras om alla steg i det 

förfarande och de kostnader som krävs för att genomföra bytet, så att PEPP-spararen 

ska kunna fatta ett välgrundat beslut om bytesmöjligheten.

(66) Det överförande PEPP-sparinstitutet måste samarbeta för att bytet ska kunna 

genomföras. Det överförande PEPP-sparinstitutet bör därför förse det mottagande 

PEPP-sparinstitutet med all den information som krävs för att överföra betalningarna 

till det andra PEPP-kontot. Informationen bör dock inte överstiga vad som krävs för 

att genomföra bytet.

▌

(67) PEPP-sparare bör inte åsamkas finansiella förluster, inbegripet avgifter och ränta, på 

grund av misstag som begås av något av de PEPP-sparinstitut som är inblandande i 

bytesprocessen. Framför allt bör PEPP-sparare inte åsamkas någon finansiell förlust 

till följd av extraavgifter, ränta eller andra avgifter liksom böter, straffavgifter eller 

någon annan typ av finansiell skada som beror på att genomförandet av bytet 

försenas. Eftersom kapitalskyddet bör säkerställas i början av utbetalningsfasen 

och i tillämpliga fall under utbetalningsfasen, bör det överförande PEPP-

sparinstitutet inte vara skyldigt att säkerställa kapitalskyddet eller kapitalgarantin 

vid tidpunkten för bytet. PEPP-sparinstitutet skulle också kunna besluta att 

säkerställa kapitalskyddet eller tillhandahålla garantin vid tidpunkten för bytet.
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(68) PEPP-spararna bör ha möjlighet att fatta välgrundade beslut före bytet. Det 

mottagande PEPP-sparinstitutet bör uppfylla alla distributions- och 

informationskrav, inklusive tillhandahållande av ett PEPP-faktablad, rådgivning 

och lämplig information om kostnaderna i samband med bytet och de eventuella 

negativa följderna för kapitalskyddet när det sker ett byte av en PEPP-produkt med 

en garanti. Kostnaderna för det byte som tillämpas av det överförande PEPP-

sparinstitutet bör begränsas till ett belopp som inte utgör ett hinder för rörligheten, 

och under alla omständigheter begränsas till 0,5 % av motsvarande belopp eller 

värdet i pengar av de faktiska tillgångar som ska överföras.

(69) PEPP-sparare bör ha rätt att i samband med tecknandet av en PEPP-produkt och vid 

öppnandet av ett nytt underkonto besluta om de utbetalningsalternativ de kan välja 

mellan (annuitet, engångsbelopp eller annat) under utbetalningsfasen, men ha 

möjlighet att därefter ändra sitt val ett år innan utbetalningsfasen inleds, vid början 

av utbetalningsfasen och vid tidpunkten för bytet, så att de kan välja det 

utbetalningsalternativ som passar deras behov bäst när de närmar sig pensionsåldern. 

Om PEPP-sparinstitutet erbjuder mer än en form av utbetalningar, bör det vara 

möjligt för PEPP-spararen att välja olika utbetalningsalternativ för varje 

underkonto som öppnats i dennes PEPP-konto.
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(70) PEPP-sparinstitut bör få erbjuda PEPP-sparare ett stort antal former av utbetalningar. 

Detta skulle främja målet att öka användningen av PEPP-produkten genom att ge 

PEPP-sparare ökad flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra det möjligt för 

pensionssparinstitut att utforma sina PEPP-produkter på det mest kostnadseffektiva 

sättet. Det är förenligt med unionens politik på andra områden och är politiskt 

genomförbart, eftersom det ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta om 

vilka utbetalningsformer de vill uppmuntra. I linje med produktens långsiktiga 

pensionsändamål bör det vara möjligt för medlemsstaterna att anta åtgärder för att 

främja särskilda former av utbetalningar, såsom kvantitativa gränser för 

engångsbelopp för att ytterligare uppmuntra livslång livränta och uttag.

(71) Med tanke på PEPP-produktens paneuropeiska karaktär finns det ett behov av att 

säkerställa en enhetlig hög nivå på PEPP-spararskyddet på hela den inre 

marknaden. Detta kräver lämpliga verktyg för att effektivt bekämpa överträdelser 

och förhindra nackdelar för konsumenterna. Eiopas och de behöriga 

myndigheternas befogenheter bör därför kompletteras med en uttrycklig mekanism 

för att förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution eller försäljning av en 

PEPP-produkt som ger upphov till allvarliga betänkligheter i fråga om PEPP-

spararens skydd, inbegripet produktens långsiktiga pensionsändamål, 

finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller 

delar av det finansiella systemet, tillsammans med lämpliga samordnings- och 

beredskapsbefogenheter för Eiopa. 
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Eiopas befogenheter bör grundas på artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1094/2010, så att det 

säkerställs att sådana mekanismer för ingripande kan tillämpas i fall av allvarliga 

problem vad avser PEPP-spararskyddet, även med avseende på PEPP-produktens 

särskilda långsiktiga pensionsändamål. När villkoren är uppfyllda bör de behöriga 

myndigheterna kunna införa ett förbud eller en begränsning av försiktighetsskäl 

innan en PEPP-produkt har marknadsförts, distribuerats eller sålts till PEPP-

sparare. Dessa befogenheter befriar inte PEPP-sparinstitutet från dess ansvar att 

uppfylla alla relevanta krav i denna förordning. 

(72) Full transparens när det gäller kostnader och avgifter som rör investeringar i en 

PEPP-produkt bör garanteras. Lika spelregler skulle skapas för olika 

pensionssparinstitut och samtidigt skyddas konsumenterna. Jämförbar information 

skulle bli tillgänglig om olika produkter, stimulerandes en konkurrenskraftig 

prissättning.

(73) Även om den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut ska utövas av respektive 

behöriga myndigheter bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-produkter för att 

garantera en konsekvent tillämpning av en enhetlig tillsynsmetod och därmed främja 

den paneuropeiska karaktären och långsiktiga pensionsändamål för PEPP-

produkten.
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(74) För att stärka konsumenternas rättigheter och underlätta tillgången till ett 

klagomålsförfarande bör PEPP-sparare, antingen enskilt eller kollektivt, kunna 

inge klagomål via de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har sin 

bosättning, oberoende av var överträdelsen skett. 

(75) Eiopa bör samarbeta med de behöriga myndigheterna och underlätta samarbetet och 

enhetligheten mellan dem. I detta sammanhang bör Eiopa ha en roll när det gäller de 

behöriga ▐ myndigheternas rätt att besluta om tillsynsåtgärder genom att lägga fram 

bevis för PEPP-relaterade överträdelser. Eiopa bör även tillhandahålla bindande 

medling vid tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer.

(76) För att säkerställa att denna förordning följs av PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer och för att säkerställa att de omfattas av liknande behandling inom hela 

unionen, bör administrativa sanktioner och andra åtgärder som är effektiva, 

proportionella och avskräckande föreskrivas.
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(77) I linje med kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om att förstärka 

sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn och för att säkerställa att kraven i 

denna förordning efterlevs, är det viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga 

åtgärder för att se till att överträdelser av denna förordning blir föremål för lämpliga 

administrativa sanktioner och andra▐ åtgärder.

(78) Även om medlemsstaterna kan fastställa regler om såväl administrativa sanktioner 

som straffrättsliga påföljder för samma överträdelser bör medlemsstaterna inte 

åläggas att fastställa regler om administrativa sanktioner vid de överträdelser av 

denna förordning som omfattas av nationell straffrätt. Bibehållandet av straffrättsliga 

påföljder i stället för administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning 

bör dock inte minska eller på annat sätt påverka de behöriga myndigheternas 

möjligheter att i god tid samarbeta och få tillgång till och utbyta information med de 

behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vid tillämpning av denna förordning, 

inbegripet efter det att de aktuella överträdelserna har hänskjutits till de behöriga 

rättsliga myndigheterna för lagföring.

(79) Behöriga myndigheter bör få befogenhet att påföra böter som är tillräckligt höga för 

att uppväga de faktiska eller potentiella fördelarna och för att vara avskräckande 

även för större finansiella företag och deras ledning.
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(80) För att säkerställa en konsekvent tillämpning av sanktioner i hela unionen bör de 

behöriga myndigheterna beakta samtliga relevanta omständigheter när de fastställer 

typen av administrativ sanktion eller annan åtgärd och storleken på böter.

(81) För att säkerställa att de behöriga myndigheternas beslut om överträdelser och 

sanktioner har en avskräckande effekt på den breda allmänheten och för att förstärka 

konsumentskyddet genom att varna konsumenterna för PEPP-produkter som 

distribueras i överträdelse av denna förordning, bör dessa beslut offentliggöras, 

såvida inte ett sådant offentliggörande äventyrar stabiliteten på finansmarknaderna 

eller en pågående undersökning.

(82) För att upptäcka potentiella överträdelser bör de behöriga myndigheterna ha 

nödvändiga undersökningsbefogenheter och upprätta effektiva system för att 

möjliggöra rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(83) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas straffrätt.
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(84) Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom 

de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter eller PEPP-

sparinstituts eller PEPP-distributörers behandling av personuppgifter, bör ske i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 14och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG15. ESA-myndigheternas utbyte 

eller överföring av information bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/172516.

(85) Personliga finansiella uppgifter är mycket känsliga, och ett starkt uppgiftsskydd är 

av yttersta vikt. Därför bör dataskyddsmyndigheterna vara nära involverade i 

genomförandet och övervakningen av denna förordning.

▌

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som 
utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 
1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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(86) Det förfarande för registrering och anmälan som fastställs i denna förordning bör 

inte ersätta eventuella ytterligare nationella förfaranden för att kunna utnyttja de 

förmåner och incitament som fastställts på nationell nivå.
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(87) Denna förordning ska utvärderas genom en bedömning av marknadsutvecklingen, 

t.ex. uppkomsten av nya typer av PEPP-produkter, utvecklingen på andra områden 

av unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter. En sådan bedömning bör ta 

hänsyn till de olika målen och syftena med att upprätta en välfungerande PEPP-

marknad, och bör särskilt utvärdera huruvida denna förordning har lett till att fler 

europeiska medborgare sparar till hållbara och tillräckliga pensioner. Vikten av 

europeiska minimistandarder för tillsyn av PEPP-sparinstitut kräver också en 

utvärdering av PEPP-sparinstituten i fråga om efterlevnad av denna förordning 

och tillämplig sektorslagstiftning. 

(88) Med tanke på de eventuella långsiktiga effekterna av denna förordning är det 

viktigt att nära övervaka utvecklingen under den inledande tillämpningsfasen. Vid 

genomförandet av utvärderingen bör kommissionen också ta fasta på 

erfarenheterna från Eiopa, intressenter och sakkunniga, och rapportera eventuella 

synpunkter till Europaparlamentet och rådet.
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(89) Denna förordning bör säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och 

iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, i synnerhet äldres rätt att leva ett värdigt och 

oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet, rätten till skydd av 

personuppgifter, rätt till egendom, näringsfrihet, principen om jämställdhet mellan 

män och kvinnor och principen om en hög konsumentskyddsnivå.

(90) Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka skyddet för PEPP-sparare 

och öka PEPP-sparares förtroende för PEPP-produkter, även när dessa produkter 

säljs över gränserna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 

utan snarare, på grund av dess verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 

unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget 

om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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KAPITEL 1 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution 

och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under 

beteckningen ”paneuropeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP-produkt”.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. privat pensionsprodukt: en produkt som

a) grundar sig på ett frivilligt avtal mellan en enskild sparare och en enhet och 

som kompletterar lagstadgade pensions- eller tjänstepensionsprodukter,

▌
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b) möjliggör långsiktig kapitalackumulering med det uttryckliga syftet att 

tillhandahålla inkomst vid pensionering och med begränsade möjligheter till 

förtida uttag före denna tidpunkt,

▐

c) varken är en lagstadgad pensions- eller tjänstepensionsprodukt.

2. paneuropeisk privat pensionsprodukt eller PEPP-produkt: en privat pensionsprodukt 

för långsiktigt sparande enligt ett PEPP-avtal, som erbjuds av ett ▐ finansiellt 

företag som är godkänt enligt artikel 6.1, och som en PEPP-sparare, eller en 

oberoende sammanslutning av PEPP-sparare på dess medlemmars vägnar, tecknar 

sig för inför sin eller deras pensionering, utan eller med mycket begränsade 

möjligheter till förtida uttag och som är registrerat i enlighet med denna 

förordning.

3. PEPP-sparare: en fysisk person som har ingått ett PEPP-avtal med ett PEPP-

sparinstitut.

4. PEPP-avtal: ett avtal mellan en PEPP-sparare och ett PEPP-sparinstitut som 

uppfyller villkoren i artikel 4.
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5. PEPP-konto: privat pensionskonto i en PEPP-sparares eller PEPP-förmånstagares 

namn som används för att registrera transaktioner som gör det möjligt för spararen att 

regelbundet sätta in pengar inför pensionen och för PEPP-förmånstagaren att erhålla 

▐ PEPP-förmåner.

 6. PEPP-förmånstagare: en fysisk person som uppbär PEPP-förmåner.

7. PEPP-kund: PEPP-sparare, presumtiv PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare.

8. PEPP-distribution: ge råd om, föreslå eller utföra annat förberedande arbete inför 

ingåendet av avtal för att tillhandahålla en PEPP-produkt, att ingå sådana avtal eller 

att bistå vid förvaltning och fullgörande av sådana avtal, inbegripet tillhandahållande 

av information om ett eller flera PEPP-avtal i enlighet med kriterier som PEPP-

kunder väljer på en webbplats eller via andra medier och sammanställande av en 

rankinglista över PEPP-produkter med pris- och produktjämförelser eller en rabatt på 

PEPP-produktens pris, när PEPP-kunden direkt eller indirekt kan ingå ett PEPP-avtal 

på en webbplats eller via andra medier.
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9. PEPP-pensionsförmåner: förmåner som betalas ut med anledning av uppnådd 

pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder, i en av de 

utbetalningsformer som avses i artikel 58.1. 

10. PEPP-förmåner: PEPP-pensionsförmåner och andra ytterligare förmåner som en 

PEPP-förmånstagare är berättigad till i enlighet med PEPP-avtalet, särskilt för de 

strikt begränsade möjligheterna till förtida uttag eller om PEPP-avtalet täcker 

biometriska risker.

11. intjänandefas: perioden under vilken tillgångar ackumuleras till ett PEPP-konto och 

som under normala omständigheter löper fram till det att PEPP-utbetalningsfasen 

börjar.

12. utbetalningsfas: perioden under vilken de tillgångar som ackumulerats på ett PEPP-

konto kan användas för att finansiera pensionering eller andra behov av inkomst.

13. annuitet: belopp som med bestämda mellanrum betalas ut som avkastning på en 

investering under en period som till exempel kan vara PEPP-förmånstagarens liv 

eller ett visst antal år.

14. uttag: diskretionära belopp som PEPP-förmånstagaren kan ta ut upp till en viss 

gräns under en period.

15. PEPP-sparinstitut: ett finansiellt företag enligt artikel 6.1 som har tillstånd att 

utveckla en PEPP-produkt och att distribuera denna PEPP-produkt.

16. PEPP-distributör: ett finansiellt företag enligt artikel 6.1 som har tillstånd att 

distribuera PEPP-produkter som det själv inte har utvecklat, ett värdepappersföretag 

som erbjuder investeringsrådgivning eller en försäkringsförmedlare enligt 

definitionen i artikel 2.1 punkt 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2016/9717.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om 
försäkringsdistribution EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).
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17. varaktigt medium: varje instrument som

a) gör det möjligt för en PEPP-kund att lagra information som riktas till denne 

personligen, på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den 

är tillgänglig under tillräckligt lång tid, och

b) möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

18. behöriga myndigheter: de nationella myndigheter som utsetts av en medlemsstat för 

att utöva tillsyn över PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer, beroende på vad 

som är tillämpligt, eller utföra de uppgifter som föreskrivs i denna förordning.

19. PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat: hemmedlemsstat enligt definitionen i den 

relevanta lagstiftningsakt som anges i artikel 6.1.

20. PEPP-distributörens hemmedlemsstat:

a) om distributören är en fysisk person, den medlemsstat där han eller hon är 

bosatt,

b) om distributören är en juridisk person, den medlemsstat där dess säte är 

beläget, eller, om distributören enligt sin nationella rätt inte har något säte, 

den medlemsstat där dess huvudkontor är beläget.
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21. PEPP-sparinstitutets värdmedlemsstat: en medlemsstat, som inte är PEPP-

sparinstitutets hemmedlemsstat, där PEPP-sparinstitutet tillhandahåller PEPP-

produkter inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster eller 

etableringsfriheten eller för vilka PEPP-sparinstitutet har öppnat ett underkonto.

22. PEPP-distributörens värdmedlemsstat: en medlemsstat, som inte är PEPP-

distributörens hemmedlemsstat, där PEPP-distributören distribuerar PEPP-

produkter inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster eller 

etableringsfriheten.

23. underkonto: en nationell sektion som öppnas inom varje PEPP-konto och som 

omfattas av de rättsliga krav och villkor som fastställts på nationell nivå för 

eventuella incitament för investeringar i en PEPP-produkt i den medlemsstat där 

PEPP-spararen är bosatt; en enskild person kan således vara PEPP-sparare eller 

PEPP-förmånstagare inom varje underkonto, beroende på de rättsliga kraven för 

intjänandefasen och utbetalningsfasen.

24. kapital: sammanlagt kapital från inbetalningar, ▐ beräknat på grundval av 

investerbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som PEPP-

spararna står för direkt eller indirekt.

25. finansiella instrument: finansiella instrument enligt definitionen i avsnitt C i bilaga I 

till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU18.

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EEG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 
173, 12.6.2014, s. 349).
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26. förvaringsinstitut: institut som fått i uppdrag att förvara tillgångar och övervaka att 

fondbestämmelser och tillämplig rätt efterlevs.

27. bas-PEPP-produkt: ett investeringsalternativ som fastställs i artikel 45.

28. riskreduceringstekniker: metoder för att systematiskt reducera exponeringen mot en 

risk och/eller sannolikheten för att en risk materialiseras.

29. biometriska risker: risker som är kopplade till dödsfall, invaliditet och/eller 

livslängd,

30. byte av pensionssparinstitut: överföring på en PEPP-sparares begäran från ett PEPP-

sparinstitut till ett annat av motsvarande belopp, eller i förekommande fall, faktiska 

tillgångarna i enlighet med artikel 52.4, från ett PEPP-konto till ett annat, med ▐ 

avslutande av det förstnämnda PEPP-kontot, utan att det påverkar artikel 53.4 e.

31. rådgivning: personlig rekommendation till en PEPP-kund från PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-distributören, avseende ett eller flera PEPP-avtal ▐.
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32. partnerskap: samarbete mellan PEPP-sparinstitut för att erbjuda underkonton i 

olika medlemsstater med beaktande av den portabilitetsmöjlighet som avses i 

artikel 19.2.

33. miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer eller ESG-faktorer: miljö-, 

samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor såsom de som avses i Parisavtalet, 

Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling, Förenta Nationernas vägledande 

principer för företag och mänskliga rättigheter samt Förenta Nationernas 

principer för ansvarsfulla investeringar.

Artikel 3

Tillämpliga bestämmelser

Registrering, utveckling, distribution och tillsyn av PEPP-produkter ska omfattas av 

följande bestämmelser:

a) Denna förordning.

▌

b) När det gäller frågor som inte regleras i denna förordning ▐

i) relevant sektorsspecifik unionsrätt, inbegripet motsvarande delegerade akter 

och genomförandeakter,

ii) de lagar som antagits av medlemsstaterna för tillämpningen av relevant 

sektorsspecifik unionsrätt och genomförande av åtgärder som specifikt avser 

PEPP-produkter,

iii) annan nationell rätt som är tillämplig på PEPP-produkter.
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Artikel 4

PEPP-avtal

1. PEPP-avtalet ska innehålla specifika bestämmelser för PEPP-produkten i enlighet 

med de tillämpliga regler som avses i artikel 3.

2. PEPP-avtalet ska framför allt omfatta följande:

a) En beskrivning av bas-PEPP-produkten som avses i artikel 45, inbegripet 

information om garantin för det investerade kapitalet eller den 

investeringsstrategi som är inriktad på att säkerställa kapitalskyddet.

b) I tillämpliga fall, en beskrivning av de olika investeringsalternativ som avses 

i artikel 42.2.

c) Villkoren för den ändring av investeringsalternativet som avses i artikel 44.

d) Om PEPP-produkten erbjuder täckning av biometriska risker, närmare 

uppgifter om denna täckning, inbegripet de omständigheter som skulle utlösa 

den.
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e) En beskrivning av PEPP-pensionsförmånerna, särskilt eventuella former av 

utbetalningar och rätten att ändra den typ av utbetalningar som avses i 

artikel 59.

f) Villkor som rör portabilitetsmöjligheten enligt artiklarna 17–20, inbegripet 

information om de medlemsstater för vilka ett underkonto finns tillgängligt.

g) Villkoren för bytesmöjligheten enligt artiklarna 52–55,

h) Kostnadskategorierna och de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckt i 

procent och i ett penningbelopp, i tillämpliga fall.

i) De villkor avseende intjänandefasen för det underkonto som motsvarar den 

medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt, enligt vad som avses i artikel 47.

j) De villkor avseende utbetalningsfasen för det underkonto som motsvarar 

PEPP-spararens bosättningsmedlemsstat enligt vad som avses i artikel 57.

k) I tillämpliga fall, de villkor enligt vilka beviljade förmåner eller incitament 

ska återbetalas till den medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt.
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KAPITEL II 

REGISTRERING

Artikel 5

Registrering

1. En PEPP-produkt får endast tillhandahållas och distribueras i unionen om den har 

registreras i det centrala offentliga register som Eiopa för i enlighet med artikel 13.

2. En registrering av en PEPP-produkt ska gälla i alla medlemsstater. Den ger PEPP-

sparinstitutet rätt att erbjuda och PEPP-distributörer rätt att distribuera den PEPP-

produkt som registrerats i det centrala offentliga register som avses i artikel 13.

Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning ska fortlöpande genomföras i 

enlighet med kapitel IX.
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Artikel 6

Ansökan om registrering av en PEPP-produkt

1. Endast följande finansiella företag som auktoriserats eller registrerats enligt 

unionsrätt får ansöka om registrering av en PEPP-produkt:

a) Kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/36/EU19.

b) Försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/138/EG20 och som är verksamma inom direkt livförsäkring 

enligt artikel 2.3 i direktiv 2009/138/EG och bilaga II till det direktivet.

c) Tjänstepensionsinstitut som har auktoriserats eller registrerats i enlighet med 

direktiv (EU) 2016/2341 som enligt nationell rätt är auktoriserade och under 

tillsyn att tillhandahålla även privata pensionsprodukter. I sådant fall ska 

dessutom alla tillgångar och skulder som hänför sig till verksamheten 

avseende PEPP-produkter hållas fullständigt åtskilda, utan någon möjlighet 

att överföra dem till institutets övriga pensionsverksamhet.

19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att 
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring 
av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 
27.6.2013, s. 338).
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om 
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 
17.12.2009, s. 1).
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d) Värdepappersföretag som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU 

och som tillhandahåller portföljförvaltning▐.

e) investeringsbolag eller förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med 

direktiv 2009/65/EG.

f) EU-baserade förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan EU-baserad 

AIF-förvaltare) som är auktoriserade i enlighet med direktiv 2011/61/EU.

2. De finansiella företag som förtecknas i punkt 1 ska inge en ansökan om registrering 

av en PEPP-produkt till sina behöriga myndigheter. Ansökan ska innehålla följande:

a) ▐ Standardavtalsvillkor för PEPP-avtalet som kommer att erbjudas PEPP-

sparare enligt artikel 4.

b) Den sökandes namn ▐.

▌
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c) Uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och 

administration vad gäller PEPP-produkten, inbegripet arrangemang enligt 

artiklarna 19.2, 42.5 och 49.3.

▌

d) En förteckning över medlemsstater där det sökande PEPP-sparinstitutet avser 

att marknadsföra PEPP-produkten, i tillämpliga fall.

e) Namn på förvaringsinstitut, i tillämpliga fall.

f) PEPP-basfakta enligt artikel 26.

g) En förteckning över de medlemsstater för vilka det sökande PEPP-

sparinstitutet omedelbart kommer att kunna öppna ett underkonto.

3. De behöriga myndigheterna ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet bedöma 

huruvida en ansökan enligt punkt 2 är fullständig.

Om ansökan inte är fullständig ska de behöriga myndigheterna fastställa en 

tidsfrist inom vilken den sökande ska lämna ytterligare information. När ansökan 

anses vara fullständig ska de behöriga myndigheterna underrätta den sökande om 

detta.
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4. Inom tre månader efter inlämnandet av den fullständiga ansökan enligt punkt 3, 

ska de behöriga myndigheterna fatta ett beslut om registrering av en PEPP-

produkt endast om sökanden är godkänd att tillhandahålla PEPP-produkter enligt 

punkt 1 och om de uppgifter och dokument som lämnats i ansökan om registrering 

enligt punkt 2 följer denna förordning.

5. Inom fem arbetsdagar efter att ha fattat ett beslut om registrering av PEPP-

produkten, ska de behöriga myndigheterna vidarebefordra beslutet till Eiopa samt 

den information och de dokument som avses i punkt 2 a, b, d, f och g samt 

informera det sökande PEPP-sparinstitutet om detta.

Eiopa ska inte ansvara för eller hållas ansvarig för beslut om registrering som 

fattas av behöriga myndigheter.

Om de behöriga myndigheterna inte beviljar registrering, ska de utfärda ett 

motiverat beslut som kan överklagas.
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6. Om det i en medlemsstat finns mer än en behörig myndighet för en viss typ av 

finansiellt företag enligt punkt 1, ska den medlemsstaten utse en enda behörig 

myndighet för varje typ av finansiellt företag enligt punkt 1 som ska vara ansvarig 

för registreringsförfarandet och för kommunikationen med Eiopa.

Alla senare ändringar av den information och de dokument som lämnas i ansökan 

enligt punkt 2 ska omedelbart anmälas till de behöriga myndigheterna. Om 

ändringar rör den information och de dokument som avses i punkt 2 a, b, d, f och 

g, ska de behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål underrätta Eiopa om 

dessa ändringar.

Artikel 7

Registrering av en PEPP-produkt

1. Eiopa ska inom fem arbetsdagar från dagen för överlämnandet av beslutet om 

registrering och de uppgifter och dokument som avses i artikel 6.5 registrera 

PEPP-produkten i det centrala offentliga register som avses i artikel 13 och utan 

onödigt dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om detta.
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2. Inom fem arbetsdagar efter mottagandet av en anmälan om registrering av den 

PEPP-produkt som avses i punkt 1 ska de behöriga myndigheterna informera det 

sökande PEPP-sparinstitutet om detta.

3. PEPP-sparinstitutet har rätt att erbjuda PEPP-produkten och PEPP-distributörer 

har rätt att distribuera PEPP-produkten från och med dagen för registreringen av 

PEPP-produkten i det centrala offentliga register som avses i artikel 13.

Artikel 8

Villkor för avregistrering av en PEPP-produkt

1. De behöriga myndigheterna ska utfärda ett beslut om avregistrering av PEPP-

produkten 

a) när PEPP-sparinstitutet uttryckligen avsäger sig registreringen,

b) när PEPP-sparinstitutet har beviljats registrering efter att ha lämnat falska 

uppgifter eller på annat sätt ha använt otillbörliga metoder,

c) när PEPP-sparinstitutet har överträtt denna förordning på ett allvarligt eller 

systematiskt sätt, eller

d) om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-produkten inte längre uppfyller villkoren 

för beviljandet av registreringen.
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2. Inom fem arbetsdagar efter att ha fattat ett beslut om avregistrering av PEPP-

produkten ska de behöriga myndigheterna meddela detta till Eiopa och informera 

PEPP-sparinstitutet.

3. Inom fem arbetsdagar efter mottagandet av underrättelsen om beslutet om 

avregistrering enligt punkt 2 ska Eiopa avregistrera PEPP-produkten och 

underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

4. Inom fem arbetsdagar efter mottagandet av en anmälan om avregistrering av den 

PEPP-produkt som avses i punkt 3, inbegripet datumet för avregistreringen, ska de 

behöriga myndigheterna underrätta det sökande PEPP-sparinstitutet om detta.

5. PEPP-sparinstitutet har inte längre rätt att erbjuda PEPP-produkten och PEPP-

distributörer har inte längre rätt att distribuera PEPP-produkten från och med 

dagen för avregistreringen av PEPP-produkten i det centrala offentliga register 

som avses i artikel 13.
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6. Om Eiopa har fått information om att någon av de omständigheter som avses i 

punkt 1 b eller c i denna artikel föreligger ska Eiopa, i enlighet med den 

samarbetsskyldighet mellan behöriga myndigheter och Eiopa som avses i artikel 

66, begära att PEPP-sparinstitutets behöriga myndigheter kontrollerar att sådana 

omständigheter föreligger och de behöriga myndigheterna ska lämna sina 

slutsatser och motsvarande information till Eiopa.

7. Innan de behöriga myndigheterna och Eiopa fattar ett beslut om avregistrering av 

PEPP-produkten, ska de göra sitt bästa för att säkerställa att PEPP-spararens 

intressen skyddas.

Artikel 9

Beteckning ▐

Beteckningen ”paneuropeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP-produkt” får 

endast användas för en privat pensionsprodukt som registrerats av Eiopa för att 

distribueras under beteckningen ”PEPP” i enlighet med denna förordning.

▌



AM\1181401SV.docx 66/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Artikel 10

Distribution av PEPP-produkter

1. De finansiella företag som avses i artikel 6.1 får distribuera PEPP-produkter som 

de har utvecklat. De får också distribuera PEPP-produkter som de inte har utvecklat, 

förutsatt att de följer den relevanta sektorsvisa regleringen i enlighet med vilken de 

tillåts distribuera produkter som de inte har utvecklat.

2. Försäkringsförmedlare som är registrerade i enlighet med direktiv (EU) 2016/97 och 

värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU för 

tillhandahållande av investeringsrådgivning enligt definitionen i artikel 4.1.4 i 

direktiv 2014/65/EU får distribuera PEPP-produkter som de själva inte har utvecklat.

Artikel 11

Aktsamhetsregler för olika typer av pensionssparinstitut

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska ▐ följa denna förordning samt även de relevanta 

aktsamhetsregler som är tillämpliga på dem i enlighet med de lagstiftningsakter som avses i 

artiklarna 6.1 och 10.2.
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Artikel 12

Offentliggörande av nationella bestämmelser

1. Texterna till de nationella lagar och andra författningar som fastställer villkoren 

för intjänandefasen enligt artikel 47 och villkoren för utbetalningsfasen enligt 

artikel 57, inbegripet information om ytterligare nationella förfaranden som 

inrättats för att ansöka om förmåner och incitament som fastställts på nationell 

nivå, ska i tillämpliga fall offentliggöras och hållas uppdaterade av den berörda 

nationella myndigheten.

2. Alla behöriga myndigheter i en medlemsstat ska på sin webbplats ha en 

uppdaterad länk till de texter som avses i punkt 1.

3. Offentliggörandet av de texter som avses i punkt 1 ska endast vara i 

informationssyfte och får inte skapa rättsliga skyldigheter eller ansvar för de 

berörda nationella myndigheterna.
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Artikel 13

Centralt offentligt register

1. Eiopa ska föra ett centralt offentligt register som anger varje PEPP-produkt som 

registrerats enligt denna förordning, PEPP-produktens registreringsnummer, PEPP-

sparinstitutet som erbjuder denna PEPP-produkt, de behöriga myndigheterna för 

PEPP-sparinstitutet, dagen för registrering av PEPP-produkten, en fullständig 

förteckning över de medlemsstater i vilka PEPP-produkten erbjuds och en 

fullständig förteckning över de medlemsstater för vilka PEPP-sparinstitutet 

erbjuder ett underkonto. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form 

och ska hållas uppdaterat.

2 De behöriga myndigheterna ska informera Eiopa om de länkar som avses i artikel 

12.2 och hålla denna information uppdaterad.

3. Eiopa ska offentliggöra och uppdatera de länkar som avses i punkt 2 i det centrala 

offentliga register som avses i punkt 1.
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KAPITEL III

PEPP-PRODUKTENS TILLHANDAHÅLLANDE OCH PORTABILITET ÖVER 

GRÄNSERNA

AVSNITT I

FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER OCH ETABLERINGSFRIHET

Artikel 14

Frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet för PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer

1. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer får tillhandahålla respektive distribuera 

PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium med stöd av friheten att 

tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, förutsatt att de följer de relevanta 

regler och förfaranden som fastställs genom eller enligt den unionsrätt som är 

tillämplig på dem enligt artikel 6.1 a, b, d och e och artikel 10.2 och efter att ha 

anmält sin avsikt att öppna ett underkonto för denna värdmedlemsstat i enlighet 

med artikel 21.

2. Sådana PEPP-sparinstitut som avses i artikel 6.1 c och f ska följa de regler som 

anges i artikel 15.
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Artikel 15

Frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet för tjänstepensionsinstitut och EU-

baserade AIF-förvaltare

1. PEPP-sparinstitut enligt artikel 6.1 c och f som avser att tillhandahålla PEPP-

produkter till PEPP-sparare inom en värdmedlemsstats territorium för första 

gången enligt friheten att tillhandahålla tjänster, och efter att ha anmält sin avsikt 

att öppna ett underkonto för denna värdmedlemsstat i enlighet med artikel 21, ska 

lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat:

a) PEPP-sparinstitutets namn och adress.

b) Den medlemsstat där PEPP-sparinstitutet har för avsikt att tillhandahålla 

eller distribuera PEPP-produkter till PEPP-sparare.

2. De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska inom tio arbetsdagar från 

mottagandet översända uppgifterna till värdmedlemsstaten tillsammans med en 

bekräftelse på att det PEPP-sparinstitut som avses i punkt 1 i denna artikel 

uppfyller kraven i artikel 6.1. Informationen ska lämnas till de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten, såvida inte de behöriga myndigheterna i 

hemmedlemsstaten har skäl att tvivla på den administrativa strukturens lämplighet 

med avseende på tillhandahållandet av PEPP-produkter eller den finansiella 

situationen för det PEPP-sparinstitut som avses i artikel 6.1 c och f.
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Om de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten nekar till att översända 

uppgifterna till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska de underrätta 

PEPP-sparinstitutet i fråga om skälen till detta inom en månad från mottagandet 

av alla uppgifter och dokument. Ett sådant nekande eller underlåtenhet att lämna 

besked ska kunna prövas av domstol i PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat.

3. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska inom tio arbetsdagar 

bekräfta mottagandet av den information som avses i punkt 1. De behöriga 

myndigheterna i hemmedlemsstaten ska därefter informera PEPP-sparinstitutet 

om att informationen har mottagits av de behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten och att PEPP-sparinstitutet kan inleda tillhandahållandet av 

PEPP-produkter till PEPP-sparare i den medlemsstaten.

4. Om det inte föreligger något mottagningsbevis enligt punkt 3 inom tio arbetsdagar 

från den dag då den information som avses i punkt 2 översändes, ska de behöriga 

myndigheterna i hemmedlemsstaten informera PEPP-sparinstitutet om att PEPP-

sparinstitutet kan börja tillhandahålla tjänster i den värdmedlemsstaten.
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5. Vid ändring av de uppgifter som avses i punkt 1 ska PEPP-sparinstitutet 

underrätta de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om ändringen senast 

en månad innan den genomför ändringen. Hemmedlemsstatens behöriga 

myndigheter ska informera värdmedlemsstatens behöriga myndigheter om 

ändringen så snart som möjligt och senast en månad efter mottagandet av 

underrättelsen.

6. Värdmedlemsstaterna får inom ramen för detta förfarande utse andra behöriga 

myndigheter än de som avses i artikel 2 punkt 18 för att utöva de befogenheter som 

tilldelats de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten. De ska underrätta 

kommissionen och Eiopa om detta, med uppgift om eventuell ansvarsuppdelning.

Artikel 16

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

1. Om de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten har anledning att anse att en 

PEPP-produkt distribueras inom dess territorium eller att ett underkonto för den 

medlemsstaten har öppnats i överträdelse med de skyldigheter som följer av de 

tillämpliga regler som avses i artikel 3, ska de vidarebefordra sina iakttagelser till 

de behöriga myndigheterna i PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens 

hemmedlemsstat.



AM\1181401SV.docx 73/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

2. Efter att ha bedömt den information som mottagits enligt punkt 1, ska 

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter i tillämpliga fall och utan dröjsmål 

vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda situationen. De ska underrätta 

värdmedlemsstatens behöriga myndighet om alla sådana åtgärder.

3. Om de åtgärder som vidtagits av hemmedlemsstatens behöriga myndigheter visar 

sig vara otillräckliga eller saknas, och PEPP-sparinstitutet eller PEPP-

distributören ändå fortsätter att distribuera PEPP-produkten på ett sätt som står i 

klart motsattsförhållande till värdmedlemsstatens PEPP-sparares intressen eller 

för den korrekta funktionen för marknaden för privata pensionsprodukter i den 

medlemsstaten, får de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten, efter att ha 

informerat de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten, vidta lämpliga 

åtgärder för att förhindra ytterligare oegentligheter, inbegripet, i den mån det är 

strikt nödvändigt, hindra PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören från att 

fortsätta distributionen av PEPP-produkterna inom deras territorium.

Vidare får de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten eller de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till Eiopa och begära dess 

bistånd i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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4. Punkterna 1–3 ska inte påverka värdmedlemsstatens befogenhet att vidta lämpliga 

och icke-diskriminerande åtgärder för att förhindra eller bestraffa oegentligheter 

som begåtts inom dess territorium, i situationer där omedelbara åtgärder är strikt 

nödvändiga för att skydda konsumenternas rättigheter i värdmedlemsstaten, och 

om likvärdiga åtgärder i hemmedlemsstaten är otillräckliga eller saknas, eller i fall 

där oegentligheter strider mot nationella rättsliga bestämmelser till skydd för det 

allmännas bästa, i den mån det är strikt nödvändigt. I sådana situationer ska 

värdmedlemsstaten ha möjlighet att hindra PEPP-sparinstitutet eller PEPP-

distributören från att bedriva ny affärsverksamhet inom deras territorium.

5. Alla åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter enligt 

denna artikel ska meddelas PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören i ett 

välgrundat dokument och anmälas till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 

utan onödigt dröjsmål.
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AVSNITT II

PORTABILITET

Artikel 17

Portabilitetsmöjlighet

1 PEPP-sparare ska ha rätt att använda en möjlighet till portabilitet som ger dem rätt 

att fortsätta att betala in till sina befintliga PEPP-konton när de byter 

bosättningsort till en annan medlemsstat.

2. Om de utnyttjar portabilitetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla 

fördelar och incitament som beviljats av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till 

de fortlöpande investeringarna i deras PEPP-produkt.

Artikel 18

Erbjudande av portabilitetsmöjlighet

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda portabilitetsmöjlighet enligt artikel 17 för PEPP-

sparare som har ett PEPP-konto hos dem och som begär detta.
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2. När PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören erbjuder en PEPP-produkt ska de ge 

presumtiva PEPP-sparare information om portabilitetsmöjligheten och om vilka 

underkonton som är omedelbart tillgängliga.

3. Inom tre år efter denna förordnings tillämpningsdag ska varje PEPP-sparinstitut på 

begäran erbjuda nationella underkonton för minst två medlemsstater.

Artikel 19

PEPP-produktens underkonton

1. Om PEPP-sparinstitut erbjuder PEPP-sparare en portabilitetsmöjlighet i enlighet 

med artikel 17, ska PEPP-sparinstituten säkerställa att om ett nytt underkonto 

öppnas inom ett PEPP-konto ska detta uppfylla de rättsliga krav och villkor som 

fastställts på nationell nivå enligt artiklarna 47 och 57 för PEPP-produkten av den 

nya medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt. Alla transaktioner på PEPP-kontot 

ska föras in i ett motsvarande underkonto. Inbetalningar till och uttag från 

underkontot kan vara föremål för separata avtalsvillkor.
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2. Utan att det påverkar tillämplig sektorslagstiftning, får PEPP-sparinstitut också 

säkerställa att de krav som avses i punkt 1 är uppfyllda genom att etablera ett 

partnerskap med ett annat registrerat PEPP-sparinstitut (nedan kallad partnern).

Med hänsyn till omfattningen av de uppgifter som ska utföras av partnern ska 

denne ha kompetens och förmåga att utföra de funktioner som delegerats. PEPP-

sparinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal med partnern. Avtalet ska vara rättsligt 

bindande och det ska tydligt ange PEPP-sparinstitutets och partnerns rättigheter 

och skyldigheter. Avtalet ska följa de relevanta regler och förfaranden för 

delegering och utkontraktering som fastställts genom eller enligt den unionsrätt 

som är tillämplig på dem enligt vad som avses i artikel 6.1. Trots detta avtal ska 

PEPP-sparinstitutet förbli ensamt ansvarigt avseende kraven enligt denna 

förordning.
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Artikel 20

Öppnade av ett nytt underkonto

1. Utan dröjsmål ska PEPP-sparinstitutet, så snart det har informerats om PEPP-

spararens ändring av bosättningsort till en annan medlemsstat, informera PEPP-

spararen om möjligheten att öppna ett nytt underkonto inom sitt PEPP-konto samt 

om den tidsperiod då ett sådant underkonto skulle kunna öppnas.

I sådana fall ska PEPP-sparinstitutet kostnadsfritt tillhandahålla PEPP-spararen 

PEPP-faktabladet med de specifika krav som avses i artikel 28.3 g för det 

underkonto som motsvarar PEPP-spararens nya bosättningsmedlemsstat. 

Om ett nytt underkonto inte finns tillgängligt ska PEPP-sparinstitutet informera 

PEPP-spararen om rätten att utan dröjsmål och utan kostnad byta samt om 

möjligheten att fortsatta att spara i det senaste underkontot som öppnats.

2. Om PEPP-spararen har för avsikt att utnyttja möjligheten att öppna ett 

underkonto ska PEPP-spararen informera PEPP-sparinstitutet om följande ▌: 

a) I vilken medlemsstat PEPP-spararen har sin nya bosättningsort.

b) Vilken dag inbetalningarna ska överföras till det nya underkontot.

c) Information som är relevant för ▐ andra villkor för PEPP-produkten.
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3. PEPP-spararen får fortsätta att betala in till det senaste underkontot som öppnats.

4. PEPP-sparinstitutet ska erbjuda PEPP-spararen en personlig rekommendation 

som förklarar huruvida det skulle vara mer fördelaktigt att öppna ett nytt 

underkonto inom PEPP-spararens PEPP-konto och göra inbetalningarna till det 

nya underkontot än att fortsätta att betala in till det sist öppnade underkontot.

5. Om PEPP-sparinstitutet inte kan säkerställa öppnande av ett nytt underkonto för 

PEPP-spararens nya bosättningsmedlemsstat, ska PEPP-spararen allt efter eget 

önskemål kunna

a) byta PEPP-sparinstitut utan dröjsmål och utan kostnad, utan hinder av 

kraven i artikel 52.3 om hur ofta byte av PEPP-sparinstitut kan ske, eller

b) fortsätta att betala in till det senaste underkontot som öppnats. 

6. Det nya underkontot ska öppnas genom ändring av det befintliga PEPP-avtalet 

mellan PEPP-spararen och PEPP-sparinstitutet, i enlighet med gällande avtalsrätt. 

Dagen för öppnandet ska anges i avtalet ▐.

▌
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Artikel 21

Information om portabilitet till de behöriga myndigheterna

1. PEPP-sparinstitut som för första gången önskar öppna ett nytt underkonto för en 

värdmedlemsstat ska anmäla detta till de behöriga myndigheterna i 

hemmedlemsstaten.

2. PEPP-sparinstitutet ska i sin anmälan inkludera följande uppgifter och dokument:

a) Standardavtalsvillkoren för PEPP-avtalet som avses i artikel 4, inklusive 

bilagan för det nya underkontot.

b) PEPP-faktabladet med de specifika kraven för det underkonto som 

motsvarar det nya underkontot i enlighet med artikel 28.3 g.

c) PEPP-pensionsbeskedet enligt artikel 36.

d) I tillämpliga fall, information om de kontraktuella arrangemang som avses i 

artikel 19.2.

3. De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska kontrollera att den 

inlämnade dokumentationen är fullständig, och inom tio arbetsdagar från 

mottagandet av den fullständiga dokumentationen, överlämna den till 

värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.
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4. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska utan dröjsmål bekräfta 

mottagandet av de uppgifter och dokument som avses i punkt 2.

5. De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska därefter informera PEPP-

sparinstitutet om att informationen har mottagits av de behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten och att PEPP-sparinstitutet kan öppna underkontot för den 

medlemsstaten.

Om det inte föreligger något mottagningsbevis enligt punkt 4 inom tio arbetsdagar 

från den dag då den dokumentation som avses i punkt 3 översändes, ska de 

behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten informera PEPP-sparinstitutet om 

att underkontot för den medlemsstaten kan öppnas.

6. Vid ändring av de uppgifter och dokument som avses i punkt 2 ska PEPP-

sparinstitutet underrätta de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om 

ändringen senast en månad innan ändringen genomförs. Hemmedlemsstatens 

behöriga myndigheter ska informera värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 

om ändringen så snart som möjligt och senast en månad efter mottagandet av 

underrättelsen.
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KAPITEL IV

KRAV AVSEENDE DISTRIBUTION OCH INFORMATION

AVSNITT I

Allmänna bestämmelser

Artikel 22

Allmän princip

Vid distribution av PEPP-produkter ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer alltid agera 

hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med PEPP-kundernas bästa intresse.

Artikel 23

Distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer

1. Vid distribution av PEPP-produkter ska de olika typerna av PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer iaktta följande bestämmelser:

a) Försäkringsföretag enligt artikel 6.1 b i denna förordning och 

försäkringsförmedlare enligt artikel 10.2 i denna förordning ska följa den 

tillämplig nationell rätt som genomför reglerna i kapitlen V och VI i direktiv 

(EU) 2016/97, med undantag av artiklarna 20, 23, 25 och 30.3 i det direktivet 

vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter, och annan direkt 

tillämplig unionsrätt som antagits enligt de reglerna med avseende på 

distribution av sådana produkter samt ▐ denna förordning, med undantag av 

artikel 34.4.
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b) Värdepappersföretag enligt ▐ artikel 10.2 i denna förordning ska följa den 

tillämplig nationell rätt som genomför reglerna om marknadsföring och 

distribution av finansiella instrument i artikel 16.3 första stycket och artiklarna 

23, 24 och 25 i direktiv 2014/65/EU, med undantag av artiklarna 24.2, 25.3 

och 25.4 i det direktivet, annan direkt tillämplig unionsrätt som antagits enligt 

de bestämmelserna samt ▌denna förordning, med undantag av artikel 34.4.

c) Alla övriga PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska följa den 

tillämpliga nationella rätt som genomför reglerna om marknadsföring och 

distribution av finansiella instrument som anges i artikel 16.3 första stycket 

och i artiklarna 23, 24 och 25 i direktiv 2014/65/EU, med undantag av 

artiklarna 24.2, 25.2, 25.3 och 25.4 i det direktivet, och annan direkt 

tillämplig unionsrätt som antagits enligt dessa bestämmelser samt denna 

förordning.

2. Reglerna i punkt 1 a ska endast tillämpas om det inte finns någon strängare 

bestämmelse i den tillämpliga nationella rätt som genomför bestämmelserna i 

kapitlen V och VI i direktiv (EU) 2016/97.

▌
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Artikel 24

Elektronisk distribution och andra varaktiga medier

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska tillhandahålla alla dokument och uppgifter 

enligt detta kapitel utan kostnad till PEPP-kunder i elektronisk form, förutsatt att PEPP-

kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på 

informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att oförändrad 

återgivning av den lagrade informationen möjliggörs. 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla 

dessa dokument och uppgifter på ett annat varaktigt medium, inbegripet i pappersform. 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska informera PEPP-kunderna om deras rätt att 

begära en kopia av dessa handlingar på ett annat varaktigt medium, inklusive papper.

Artikel 25

Produktövervakning och styrningskrav

1. PEPP-sparinstitut ska upprätthålla, använda och se över en process för godkännande 

av varje PEPP-produkt eller varje betydande ändring av en befintlig PEPP-produkt, 

innan den distribueras till PEPP-kunder.

Produktgodkännandeprocessen ska vara proportionerlig och ändamålsenlig 

i förhållande till typen av PEPP-produkt.
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Produktgodkännandeprocessen ska ange en fastställd målmarknad för varje PEPP-

produkt och säkerställa att en bedömning har gjorts av alla risker som är relevanta för 

den fastställda målmarknaden, att den planerade distributionsstrategin är förenlig 

med den fastställda målmarknaden och att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa 

att PEPP-produkten distribueras till den fastställda målmarknaden.

PEPP-sparinstitutet ska förstå och regelbundet se över de PEPP-produkter som den 

erbjuder, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den 

potentiella risken för den fastställda målmarknaden, för att åtminstone bedöma 

huruvida PEPP-produkterna fortfarande är förenliga med den fastställda 

målmarknadens behov och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är 

lämplig.

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-distributörer all lämplig information om PEPP-

produkten och produktgodkännandeprocessen, inbegripet den fastställda 

målmarknaden för PEPP-produkten.

PEPP-distributörer ska införa adekvata arrangemang för att få den information som 

avses i femte stycket och för att förstå varje PEPP-produkts egenskaper och 

fastställda målmarknad.

2. De riktlinjer, processer och arrangemang som avses i denna artikel ska inte påverka 

några andra krav enligt denna förordning eller krav som gäller med stöd i denna 

förordning, inbegripet kraven avseende offentliggörande, lämplighet eller 

ändamålsenlighet, identifiering och hantering av intressekonflikter, ▐ incitament och 

ESG-faktorer.
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AVSNITT II

INFORMATION FÖRE INGÅENDE AV AVTAL

Artikel 26

PEPP-faktablad

1. Innan en PEPP-produkt föreslås för PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta fram ett 

PEPP-faktablad för PEPP-produkten i enlighet med kraven i detta avsnitt och 

publicera dokumentet på sin webbplats.

2. PEPP-faktabladet ska utgöra informationsunderlag före ingående av avtal. Det 

ska vara korrekt, rättvisande, tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska ge 

basfakta och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar, med relevanta 

delar i erbjudandehandlingar och med PEPP-produktens villkor och 

bestämmelser.

3. PEPP-faktabladet ska vara ett fristående dokument, klart åtskilt från 

marknadsföringsmaterial. Det får inte innehålla hänvisningar till 

marknadsföringsmaterial. Det får innehålla hänvisningar till andra dokument, 

inbegripet prospekt i tillämpliga fall, men endast om hänvisningen rör information 

som måste ingå i PEPP-faktabladet enligt denna förordning.

Ett separat PEPP-faktablad bör upprättas för bas-PEPP-produkten.
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4. Om ett PEPP-sparinstitut erbjuder en PEPP-sparare en rad olika 

investeringsalternativ, så att all information som krävs enligt artikel 28.3 avseende 

de underliggande investeringsalternativen inte kan tillhandahållas i ett enda, 

koncist, fristående PEPP-faktablad, ska PEPP-sparinstituten ta fram något av 

följande:

a) Ett fristående PEPP-faktablad för varje investeringsalternativ.

b) Ett allmänt PEPP-faktablad som åtminstone innehåller en allmän 

beskrivning av de olika investeringsalternativen och där det anges var och 

hur mer ingående information kan inhämtas innan avtal ingås om de 

investeringar som ligger till grund för dessa investeringsalternativ.

5. I enlighet med artikel 24 ska PEPP-faktabladet upprättas som ett kortfattat 

dokument, skrivet på ett koncist sätt. Det ska

a) presenteras och utformas så att det är lättläst, med tillräckligt stora tecken,

b) fokusera på den centrala information som PEPP-sparare behöver,

c) vara klart formulerat och skrivet på ett språk och i en stil som underlättar 

förståelsen av informationen, och framför allt på ett språk som är klart, 

koncist och begripligt.
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6. Om färger används i PEPP-faktabladet, får detta inte minska informationens 

begriplighet om PEPP-faktabladet skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

7. Om PEPP-sparinstitutet använder sitt eller sin koncerns firmamärke eller logotyp i 

PEPP-faktabladet, får detta inte avleda uppmärksamheten från informationen i 

faktabladet eller fördunkla texten.

8. Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer hänvisa 

presumtiva PEPP-sparare till offentligt tillgängliga rapporter om PEPP-

sparinstitutets ▐ finansiella ställning, inbegripet dess solvens, och tillse att dessa är 

lätt åtkomliga för de presumtiva PEPP-spararna.

9. Presumtiva PEPP-sparare ska också få information om det tidigare resultatet för 

PEPP-spararens investeringsalternativ som täcker resultaten för minst tio år eller, 

om PEPP-produkten har tillhandahållits i mindre än tio år, för alla de år som 

PEPP-produkten har tillhandahållits. Information om tidigare resultat ska åtföljas 

av uppgiften ”tidigare resultat är inte vägledande för resultat i framtiden”.
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Artikel 27

PEPP-faktabladets språk

1. PEPP-faktabladet ska vara avfattat på de officiella språk – eller på åtminstone ett 

av de officiella språk – som används i den del av medlemsstaten där PEPP-

produkten distribueras, eller på ett annat språk som godtas av de behöriga 

myndigheterna i den medlemsstaten, eller översättas till något av dessa språk om 

det har avfattats på ett annat språk.

Översättningen ska ordagrant och korrekt återge innehållet i PEPP-faktabladets 

originaltext.

2. Om en PEPP-produkt marknadsförs i en medlemsstat genom 

marknadsföringsmaterial på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk ska 

PEPP-faktabladet åtminstone avfattas på motsvarande officiella språk.

3. PEPP-faktabladet ska på begäran göras tillgängligt i ett lämpligt format för 

PEPP-sparare med synnedsättning.
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Artikel 28

PEPP-faktabladets innehåll

1. Titeln ”PEPP-faktablad” ska återges tydligt överst på första sidan i PEPP-

faktabladet.

Informationen i PEPP-faktabladet ska presenteras i den ordningsföljd som anges i 

punkterna 2 och 3.

2. En förklaring ska följa direkt under titeln. Den ska ha följande lydelse:

”Detta faktablad ger dig viktig information om denna paneuropeiska privata 

pensionsprodukt (PEPP). Det är inte ett marknadsföringsmaterial. Informationen 

krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna privata pensionsprodukts 

egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig 

att jämföra den med andra PEPP-produkter.”

3. PEPP-faktabladet ska innehålla följande information:

a) I början av dokumentet: namnet på PEPP-produkten, huruvida det är en 

bas-PEPP-produkt, PEPP-sparinstitutets namn och kontaktuppgifter, 

information om de myndigheter som är behöriga i fråga om PEPP-

sparinstitutet, PEPP-produktens registreringsnummer i det centrala 

offentliga registret och dokumentets datum.

b) Förklaringen: ”Den pensionsprodukt som beskrivs i detta dokument är en 

långsiktig produkt med begränsade möjligheter till inlösen och den kan inte 

sägas upp när som helst.”
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c) I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär denna produkt?”: PEPP-produktens 

karaktär och huvuddrag, inklusive följande:

i) Dess långsiktiga syfte och hur detta ska uppnås, särskilt huruvida syftet 

uppnås genom direkt eller indirekt exponering mot underliggande 

investeringstillgångar, tillsammans med en beskrivning av 

underliggande instrument eller referensvärden, inbegripet en 

specificering av de marknader på vilka PEPP-sparinstitutet investerar 

och hur avkastningen fastställs.

ii) En beskrivning av den typ av PEPP-sparare som PEPP-produkten är 

avsedd att marknadsföras för, särskilt i fråga om PEPP-spararens 

förmåga att bära förluster på investeringar och om 

investeringshorisont.

iii) En förklaring om

huruvida bas-PEPP-produkten ger en garanti för kapitalet eller har 

formen av en riskreduceringsteknik som är förenlig med målet att 

PEPP-spararen ska kunna få tillbaka sitt kapital, eller

huruvida och i vilken utsträckning olika investeringsalternativ, i 

tillämpliga fall, tillhandahåller en garanti eller innehåller en 

riskreduceringsteknik.
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iv) En beskrivning av PEPP-pensionsförmånerna, särskilt eventuella 

former av utbetalningar och rätten att ändra den typ av utbetalningar 

som avses i artikel 59.1.

v) Om PEPP-produkten täcker biometriska risker: närmare uppgifter om 

de risker som täcks och av försäkringsförmånerna, inklusive de 

omständigheter under vilka dessa förmåner får åberopas.

vi) Information om portabilitetsmöjligheten, inbegripet en hänvisning till 

det centrala offentliga register som avses i artikel 13, med information 

om villkoren för intjänandefasen och utbetalningsfasen som fastställs 

av medlemsstaterna i enlighet med artikel 47 och artikel 57.

vii) En förklaring av konsekvenserna för PEPP-spararen av en förtida 

uppsägning av PEPP-produkten, inbegripet alla tillämpliga avgifter, 

sanktioner, samt eventuell förlust av kapitalskydd och andra möjliga 

fördelar och incitament.

viii) En förklaring av konsekvenserna för PEPP-spararen om PEPP-

spararen avslutar betalningarna till PEPP-produkten.

ix) Information om tillgängliga underkonton och om PEPP-spararens 

rättigheter enligt artikel 20.5.
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x) Information om PEPP-spararens rätt att byta och rätt att få 

information om bytesmöjligheten enligt artikel 56.

xi) Villkoren för den ändring av det valda investeringsalternativet som 

avses i artikel 44.

xii) Information, om sådan finns tillgänglig, om PEPP-investeringens 

prestationer i fråga om ESG-faktorer.

xiii) Den lag som är tillämplig på PEPP-avtalet om parterna inte kan välja 

lag, eller, om parterna kan välja tillämplig lag, den lag som PEPP-

sparinstitutet föreslår ska väljas.

xiv) I tillämpliga fall, huruvida det finns en ångerfrist eller uppsägningstid 

för PEPP-spararen.

d) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?” 

- en kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen, med följande 

uppgifter:

i) En sammanfattande riskindikator kompletterad av en beskrivande 

förklaring av den indikatorn och dess huvudsakliga begränsningar 

samt en beskrivande förklaring av materiellt relevanta risker med 

PEPP-produkten som inte tillräckligt fångas upp av den 

sammanfattande riskindikatorn.
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ii) Den möjliga maximala förlusten av investerat kapital, inbegripet 

information om

huruvida PEPP-spararen kan förlora allt investerat kapital, eller

huruvida PEPP-spararen bär risken att ådra sig ytterligare 

finansiella åtaganden eller skyldigheter.

iii) Lämpliga resultatscenarier och de antaganden som ligger till grund för 

dem.

iv) I tillämpliga fall, villkoren för avkastning till PEPP-sparare eller 

inbyggda resultattak.

v) En förklaring om att skatterätten i PEPP-spararens hemmedlemsstat 

kan inverka på den faktiska utbetalningen.

e) I ett avsnitt med titeln ”Vad händer om [namnet på PEPP-sparinstitutet] inte 

kan göra några utbetalningar?” - en kort beskrivning av huruvida förlusten 

täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och, i så fall, 

vilken ordning det rör sig om, namnet på garanten och vilka risker som täcks 

av ordningen och vilka som inte täcks.
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f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är kostnaderna?”, kostnaderna för en 

investering i PEPP-produkten, som ska omfatta både direkta och indirekta 

kostnader för PEPP-spararen, inbegripet engångskostnader och 

återkommande kostnader, som ska anges genom sammanfattande 

indikatorer för dessa kostnader, och, för att säkerställa jämförbarhet, de 

totala sammanlagda kostnaderna uttryckt i monetära termer och i procent, 

för att visa de totala kostnadernas samlade inverkan på investeringen.

PEPP-faktabladet ska tydligt ange att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-

distributören ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om eventuella 

distributionskostnader som inte redan ingår i de kostnader som specificerats 

ovan, så att PEPP-sparare kan förstå den kumulativa effekt som dessa 

sammanlagda kostnader får på investeringens avkastning.

g) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är de särskilda kraven för det underkonto som 

motsvarar [den medlemsstat där jag är bosatt]?”:

i) I ett underavsnitt: ”Krav under inbetalningsfasen”:

En beskrivning av villkoren för intjänandefasen som fastställts av den 

medlemsstat där PEPP-spararen är bosatt i enlighet med artikel 47.
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ii) I ett underavsnitt med titeln ”Krav under utbetalningsfasen”:

En beskrivning av villkoren för utbetalningsfasen som fastställts av 

PEPP-spararens bosättningsmedlemsstat i enlighet med artikel 57.

h) I ett avsnitt med titeln "Hur kan jag klaga?": information om hur och till 

vem en PEPP-sparare kan framföra klagomål på PEPP-produkten eller på 

hur PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören uppträder.

4. Strukturering i olika lager av den information som krävs enligt punkt 3 ska vara 

tillåten om PEPP-faktabladet tillhandahålls i ett elektroniskt format, varvid 

detaljerade delar av informationen kan presenteras genom popup-fönster eller 

genom länkar till andra informationslager. I detta fall ska det vara möjligt att 

skriva ut PEPP-faktabladet som ett enda dokument.

5. I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa, efter 

samråd med de övriga ESA-myndigheterna och efter att ha utfört konsument- och 

branschtestning, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder med närmare 

uppgifter om följande:

a) Närmare uppgifter om presentationen, inklusive dokumentets form och 

längd, och innehållet i var och en av de uppgifter som avses i punkt 3.
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b) Metoden bakom presentationen av risker och avkastning som avses i punkt 3 

d i och iv. 

c) Metoden för kostnadsberäkning, inbegripet specificeringen av 

sammanfattande indikatorer som avses i punkt 3 f.

d) Om informationen presenteras i ett elektroniskt format med 

informationsstruktur i olika lager, vilken information som ska placeras i det 

första lagret och vilken information som kan lämnas i ytterligare detaljlager.

Vid utarbetandet av förslag till tekniska tillsynsstandarder ska Eiopa beakta olika 

typer av PEPP-produkter, PEPP-produktens långsiktiga karaktär, PEPP-

spararnas kompetens samt PEPP-produkternas egenskaper, för att göra det möjligt 

för PEPP-spararna att välja mellan olika investeringsalternativ och andra 

alternativ som PEPP-produkten erbjuder, inbegripet om detta val kan göras vid 

olika tidpunkter eller ändras vid en senare tidpunkt.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till 

kommissionen senast den ... [12 månader från och med den dag då denna 

förordning träder i kraft].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 

tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–

14 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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Artikel 29

Marknadsföringsmaterial

Marknadsföringsmaterial som innehåller specifik information om PEPP-produkten får inte 

innehålla några uttalanden som strider mot informationen i PEPP-faktabladet eller 

minskar dess betydelse. Marknadsföringsmaterialet ska innehålla uppgifter om att det finns 

ett PEPP-faktablad och om hur och varifrån, inbegripet från PEPP-sparinstitutets 

webbplats, detta kan erhållas.

Artikel 30

Översyn av PEPP-faktabladet

1. PEPP-sparinstitutet ska se över informationen i PEPP-faktabladet minst varje år 

och ska snabbt revidera handlingen om översynen visar att ändringar behöver 

göras. Den reviderade versionen ska göras tillgänglig utan dröjsmål.

2. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa, efter 

samråd med de övriga ESA-myndigheterna och efter att ha genomfört konsument- 

och branschtester, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar 

de villkor enligt vilka PEPP-faktabladet ska ses över och revideras.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till 

kommissionen senast den ... [12 månader från och med den dag då denna 

förordning träder i kraft].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 

tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–

14 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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Artikel 31

Skadeståndsansvar

1. PEPP-sparinstitutet ska inte kunna hållas skadeståndsansvarig endast på grund av 

PEPP-faktabladet, eller översättningar av detta, såvida det inte är vilseledande, 

innehåller felaktigheter eller är oförenligt med relevanta delar av rättsligt 

bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller 

avtalshandlingar, eller med kraven i artikel 28.

2. Om en PEPP-sparare visar att en förlust uppkommit till följd av att denne förlitat 

sig på ett faktablad, enligt de förhållanden som avses i punkt 1, vid ingåendet av ett 

PEPP-avtal för vilket PEPP-faktabladet tagits fram, kan denne kräva skadestånd 

från PEPP-sparinstitutet för denna förlust i enlighet med nationell rätt.

3. Begrepp som ”förlust” eller ”skada” som avses i punkt 2 men som inte har 

definierats ska tolkas och tillämpas i enlighet med tillämplig nationell rätt enligt 

tillämpliga regler i internationell privaträtt.

4. Denna artikel utgör inte hinder för ytterligare skadeståndskrav i enlighet med 

nationell rätt.

5. Skyldigheterna enligt denna artikel får varken begränsas eller frångås genom 

avtalsvillkor.
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Artikel 32

PEPP-avtal som täcker biometriska risker

Om PEPP-faktabladet avser ett PEPP-avtal som täcker biometriska risker, ska PEPP-

sparinstitutets skyldigheter enligt detta avsnitt endast gälla gentemot PEPP-spararen.

Artikel 33

Tillhandahållande av PEPP-faktabladet

1. Ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör ska ge presumtiva PEPP-sparare 

alla PEPP-faktablad som utarbetats i enlighet med artikel 26 när de ger råd om en 

PEPP-produkt eller erbjuder den till försäljning, i god tid innan dessa PEPP-

sparare blir bundna av ett PEPP-avtal eller ett erbjudande som avser det PEPP-

avtalet.

2. Ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör får uppfylla kraven i punkt 1 

genom att ge faktabladet till en fysisk person som har erhållit en skriftlig fullmakt 

att fatta investeringsbeslut på PEPP-spararens vägnar vad gäller transaktioner 

som genomförts inom ramen för den skriftliga fullmakten.
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3. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa, när så är 

lämpligt, efter samråd med de övriga ESA-myndigheterna, utarbeta förslag till 

tekniska tillsynsstandarder som specificerar villkoren för fullgörandet av kravet på 

att tillhandahålla PEPP-faktabladet enligt punkt 1.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till 

kommissionen senast den … [12 månader från och med den dag då denna 

förordning träder ikraft].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de 

tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–

14 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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▌

AVSNITT III

RÅDGIVNING ▌

Artikel 34

Specifikation av krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning

1. Innan ett PEPP-avtal ingås ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören på 

grundval av de uppgifter som begärts och erhållits från den presumtiva PEPP-

spararen specificera denna presumtiva PEPP-sparares pensionsrelaterade krav och 

behov, inbegripet det möjliga behovet att förvärva en produkt som erbjuder 

annuiteter, och ge den presumtiva PEPP-spararen objektiv information om PEPP-

produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Varje PEPP-avtal som föreslås ska vara förenligt med PEPP-spararens 

pensionsrelaterade krav och behov, med beaktande av hans eller hennes intjänade 

pensionsrättigheter.

2. PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören ska ge rådgivning till den presumtiva 

PEPP-spararen, innan PEPP-avtalet ingås, en personlig rekommendation som 

förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst, inbegripet ett visst investeringsalternativ 

om så är tillämpligt, motsvarar PEPP-spararens krav och behov. 
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PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören ska också ge den presumtiva PEPP-

spararen en personlig prognos för pensionsförmånerna för den rekommenderade 

produkten på grundval av det tidigaste datum då vilket utbetalningsfasen kan 

inledas och en varning som anger att dessa prognoser kan skilja sig från det 

slutliga värdet av erhållna PEPP-förmåner. Om prognosen för 

pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier ska den informationen 

också innehålla ett bästa scenario och ett oförmånligt scenario, med beaktande av 

PEPP-avtalets särskilda karaktär.

3. Om en bas-PEPP-produkt erbjuds utan en garanti för kapitalet, ska PEPP-

sparinstitutet eller PEPP-distributören tydligt förklara att det finns PEPP-

produkter med en garanti för kapitalet, skälen till att rekommendera en bas-PEPP-

produkt som grundar sig på en riskreduceringsteknik som är förenlig med målet 

att PEPP-spararen ska kunna få tillbaka sitt kapital och tydligt visa eventuella 

ytterligare risker som sådana PEPP-produkter skulle kunna medföra i jämförelse 

med en kapitalgarantibaserad bas-PEPP-produkt med en garanti för kapitalet. 

Denna förklaring ska göras i skriftlig form.
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4. När rådgivning ges ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i 

artikel 23.1 c i denna förordning uppmana den presumtiva PEPP-spararen att 

tillhandahålla information om den personens kunskaper och erfarenhet på det 

investeringsområde som är relevant för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-

produkten och den personens finansiella situation, inbegripet hans eller hennes 

förmåga att bära förluster, och hans eller hennes investeringsmål, inbegripet hans 

eller hennes risktolerans, så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kan 

rekommendera den presumtiva spararen en eller flera PEPP-produkter som är 

lämpliga för den personen och, i synnerhet, är förenliga med dennes risktolerans 

och förmåga att bära förluster.

▌

5. PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens ansvar får inte blir mindre på 

grund av att rådgivningen helt eller delvis tillhandahålls genom ett automatiskt 

eller halvautomatiskt system.

6. Utan att det påverkar strängare tillämplig sektorsrätt ska PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer säkerställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att 

de fysiska personer som ger rådgivning om PEPP-produkterna har den kunskap och 

kompetens som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna 

förordning. Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som använts för att 

bedöma denna kunskap och kompetens.
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▌

AVSNITT IV

INFORMATION UNDER AVTALETS LÖPTID

Artikel 35

Allmänna bestämmelser

1. PEPP-sparinstitut ska sammanställa ett koncist och personanpassat dokument som 

ska tillhandahållas under intjänandefasen och innehålla grundläggande 

information för varje PEPP-sparare som tar hänsyn till nationella pensionssystems 

särart och all relevant rätt, inbegripet nationell social-, arbetsmarknads- och 

skatterätt (”PEPP-pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-pensionsbesked” ska 

ingå i dokumentets titel.

2. Den exakta dag som informationen i PEPP-pensionsbeskedet avser ska anges tydligt.

3. Den information som ingår i PEPP-pensionsbeskedet ska vara korrekt och 

uppdaterad.

4. PEPP-sparinstitutet ska årligen göra PEPP-pensionsbeskedet tillgängligt för varje 

PEPP-sparare.
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5. Alla väsentliga ändringar av informationen i PEPP-pensionsbeskedet i 

förhållande till föregående år ska anges tydligt.

6. Utöver PEPP-pensionsbeskedet ska PEPP-spararen under avtalets löptid dessutom 

hållas informerad utan dröjsmål om alla ändringar avseende följande information:

a) Avtalsvillkor som inbegriper allmänna och särskilda villkor. 

b) PEPP-sparinstitutets namn, dess juridiska form eller adressen till dess 

huvudkontor och i förekommande fall till den filial som ingått avtalet.

▌

c) information om hur investeringspolicyn beaktar ESG-faktorer.

Artikel 36

PEPP-pensionsbesked

1. PEPP-pensionsbeskedet ska åtminstone innehålla följande grundläggande 

information för PEPP-sparare:

a) PEPP-spararens personuppgifter och det tidigaste datum då utbetalningsfasen 

kan inledas för eventuella underkonton.

b) Namn och kontaktuppgifter för PEPP-sparinstitutet och en referens till 

PEPP-avtalet.
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c) Den medlemsstat där PEPP-sparinstitutet är auktoriserad eller registrerad samt 

namnen på de behöriga myndigheterna.

d) Uppgifter om prognoser för pensionsförmåner grundade på den dag som 

avses i led a och en varning om att dessa prognoser kan avvika från det 

slutliga värdet av mottagna PEPP-förmåner. Om prognosen för 

pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier ska den 

informationen också innehålla ett bästa scenario och ett oförmånligt 

scenario, med beaktande av PEPP-avtalets särskilda karaktär.

e) Uppgifter om de inbetalningar som gjorts av PEPP-spararen eller en tredje 

part till PEPP-kontot under de senaste tolv månaderna.

f) En specificering av alla de kostnader som PEPP-spararen direkt och indirekt 

debiterats under de senaste tolv månaderna, med angivande av 

förvaltningskostnad, kostnad för förvaring av tillgångar, kostnader som 

avser portföljtransaktioner och andra kostnader, samt en uppskattning av 

hur kostnaderna påverkar de slutliga PEPP-förmånerna. Sådana kostnader 

bör uttryckas både i pengar och i procent av inbetalningarna under de 

senaste tolv månaderna.
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g) I tillämpliga fall, arten av och mekanismen för de garanti- eller 

riskreduceringstekniker som avses i artikel 46.

h) I tillämpliga fall antal och värde av de andelar som motsvarar PEPP-

spararens inbetalningar under de senaste tolv månaderna.

i) Det totala beloppet på PEPP-spararens PEPP-konto på dagen för det besked 

som avses i artikel 35.

j) Information om det tidigare resultatet för PEPP-spararens 

investeringsalternativ som omfattar resultaten för minst tio år eller, om 

PEPP-produkten har tillhandahållits i mindre än tio år, för alla de år som 

PEPP-produkten har tillhandahållits. Information om tidigare resultat ska 

åtföljas av uppgiften ”tidigare resultat är inte vägledande för framtida 

resultat”.

k) För PEPP-konton med mer än ett underkonto ska informationen i PEPP-

pensionsbeskedet specificeras för alla befintliga underkonton.

l) Sammanfattande information om investeringspolicyn när det gäller ESG-

faktorer.
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2. Eiopa ska i samråd med Europeiska centralbanken och behöriga myndigheter 

utarbeta utkast till tekniska tillsynsstandarder som specificerar reglerna för att 

fastställa de antaganden om prognoser för pensionsförmåner som avses i punkt 1 d 

i denna artikel och artikel 34.2. Dessa regler ska tillämpas av PEPP-sparinstitut 

för att, om det är relevant, fastställa investeringens årliga nominella 

avkastningsgrad, den årliga inflationstakten och trenden för framtida löner.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till 

kommissionen senast den … [12 månader från och med den dag få denna 

förordning träder ikraft]. Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna 

förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket 

i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 37

Kompletterande information

1. PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur bl.a. följande kompletterande 

information kan inhämtas:

a) Ytterligare praktisk information om PEPP-spararens rättigheter och 

valmöjligheter, bland annat när det gäller investeringar, utbetalningsfasen, 

bytesmöjligheten och portabilitetsmöjligheten.
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b) ▐ PEPP-sparinstitutets årsbokslut och förvaltningsberättelser som är offentligt 

tillgängliga.

c) En skriftlig förklaring om principerna för PEPP-sparinstitutets 

investeringspolicy som åtminstone ska innehålla uppgifter om metoder för att 

mäta investeringsrisk, tillämpade riskhanteringsprocesser och den strategiska 

tillgångsallokeringen när det gäller PEPP-pensionsåtagandenas art och duration 

samt hur investeringspolicyn beaktar ESG-faktorerna.

d) I tillämpliga fall, information om de antaganden som används för 

livräntebelopp, särskilt med avseende på annuitetsränta, typ av PEPP-

sparinstitut och annuiteternas duration.

e) Nivån på PEPP-förmånerna vid inlösen före de datum som avses i artikel 36.1 

a.

▌
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2. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av artikel 36 och denna artikel ska 

Eiopa, efter samråd med de övriga ESA-myndigheterna och efter att ha genomfört 

konsument- och branschtester, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som 

specificerar presentationsformerna för den information som avses i artikel 36 och 

denna artikel. När det gäller presentationen av information om tidigare resultat i 

enlighet med artikel 36.1 j ska skillnaderna mellan investeringsalternativen 

beaktas, särskilt om PEPP-spararen bär investeringsrisken och om 

investeringsalternativet är åldersberoende eller inkluderar durationsmatchning.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen 

senast... [12 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta 

de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 

10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

3 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 34.2 och artikel 36.1 d får 

medlemsstaterna, för att möjliggöra jämförelser med nationella produkter, ålägga 

PEPP-sparinstitut att förse PEPP-sparare med ytterligare prognoser för 

pensionsförmåner när reglerna för att fastställa antagandena fastställs av 

respektive medlemsstat. 
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Artikel 38

Information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-

förmånstagare under utbetalningsfasen

1. Utöver PEPP-pensionsbeskedet ska PEPP-sparinstitut två månader före de datum 

som avses i artikel 59.1 a och b eller på PEPP-spararens begäran lämna 

information om det kommande inledandet av utbetalningsfasen, möjliga former av 

utbetalningar och möjligheten för PEPP-spararen att ändra formen av 

utbetalningar i enlighet med artikel 59.1.

2. Under utbetalningsfasen ska PEPP-sparinstitut årligen lämna information om de 

PEPP-förmåner som ska betalas ut och motsvarande former av utbetalningar.

Om PEPP-spararen fortsätter att göra inbetalningar eller ta på sig investeringsrisk 

under utbetalningsfasen, ska PEPP-sparinstitutet fortsätta att tillhandahålla 

PEPP-pensionsbeskedet som innehåller relevant information.

Artikel 39

▌ Information som på begäran ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare

PEPP-sparinstitutet ska på begäran av en PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare eller deras 

företrädare tillhandahålla den kompletterande information som avses i artikel 37.1 samt 

kompletterande information om de antaganden som ligger till grund för de prognoser som 

avses i artikel 36.1 d.
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AVSNITT V

RAPPORTERING TILL NATIONELLA MYNDIGHETER

Artikel 40

Allmänna bestämmelser

1. PEPP-sparinstitut ska till sina behöriga myndigheter lämna den information som är 

nödvändig för tillsynen, utöver den information som lämnas enligt relevant 

sektorsrätt. Denna ytterligare information ska i tillämpliga fall omfatta vad som 

krävs för att myndigheterna ska utföra följande i samband med tillsynsprocessen:

a) Bedöma PEPP-sparinstituts bolagsstyrningssystem, den verksamhet de 

bedriver, de värderingsprinciper som tillämpas i solvenssammanhang, 

riskexponering och riskhanteringssystem samt kapitalstruktur, kapitalbehov 

och kapitalförvaltning.

b) Fatta lämpliga beslut till följd av utövandet av sina tillsynsbefogenheter och 

tillsynsuppgifter.
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2. De behöriga myndigheterna ska, utöver sina befogenheter enligt nationell rätt, ha 

följande befogenheter:

a) Att fastställa art, omfattning och format avseende den information som avses i 

punkt 1, som de kräver att PEPP-sparinstitut ska lämna vid i förväg fastställda 

tidpunkter, när en i förväg fastställd händelse inträffat eller vid en förfrågan 

om ett PEPP-sparinstituts situation.

b) Att från PEPP-sparinstitut erhålla information om avtal som PEPP-sparinstitut 

ingått eller om avtal som ingåtts med tredjeparter.  

c) Att begära information från externa experter, t.ex. revisorer och aktuarier.

3. Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta följande:

a) Kvalitativa eller kvantitativa inslag, eller lämplig kombination av sådana.

b) Historiska, aktuella eller framåtblickande inslag, eller lämplig kombination av 

sådana.

c) Uppgifter från interna eller externa källor, eller lämplig kombination av sådana.



AM\1181401SV.docx 115/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

4. Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska

a) stå i proportion till art, omfattning och komplexitet hos PEPP-sparinstitutets 

verksamhet och särskilt till den inneboende risken i denna verksamhet,

b) vara tillgänglig, fullständig i varje väsentligt hänseende, jämförbar och 

konsekvent utformad över tiden,

c) vara relevant, tillförlitlig och begriplig.

5. PEPP-sparinstitut ska årligen lämna följande information till de behöriga 

myndigheterna:

a) För vilka medlemsstater PEPP-sparinstitut erbjuder underkonton.

b) Antalet anmälningar i enlighet med artikel 20.1 som mottagits från PEPP-

sparare som har bytt bosättningsort till en annan medlemsstat.

c) Antal förfrågningar om att öppna ett underkonto och antal underkonton som 

öppnats i enlighet med artikel 20.2.

d) Antal begäranden från PEPP-sparare om byte och faktiska överföringar i 

enlighet med artikel 20.5 a.

e) Antal ansökningar från PEPP-sparare om byte och faktiska överföringar 

enligt artikel 52.3.

De behöriga myndigheterna ska vidarebefordra informationen till Eiopa.
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6. PEPP-sparinstitut ska ha lämpliga system och strukturer för att uppfylla kraven i 

punkterna 1–5 samt en skriftlig policy, godkänd av PEPP-sparinstitutets lednings-, 

tillsyns- eller förvaltningsorgan, som säkerställer att den lämnade informationen är 

lämplig.

7. På begäran till de behöriga myndigheterna och för att fullgöra de uppgifter som 

tilldelats genom denna förordning, ska Eiopa ha tillgång till den information som 

lämnas av PEPP-sparinstitut.

8. Om inbetalningarna till PEPP-produkter och PEPP-förmåner omfattas av 

förmåner eller incitament ska PEPP-sparinstitutet i enlighet med relevant 

nationell rätt till den berörda nationella myndigheten, i tillämpliga fall, överlämna 

all information som är nödvändig för att tillhandahålla eller återkräva sådana 

förmåner och incitament som mottagits i samband med sådana inbetalningar och 

förmåner.
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9. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 72 som kompletterar 

denna förordning genom att specificera den ytterligare information som avses i 

punkterna 1–5 i denna artikel i syfte att i lämplig utsträckning säkerställa konvergens 

i tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska efter samråd med de övriga ESA-myndigheterna och behöriga 

myndigheter och efter branschtester utarbeta utkast till tekniska 

genomförandestandarder om formatet för tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till 

kommissionen senast den … [12 månader från och med den dag då denna förordning 

träder ikraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som 

avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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KAPITEL V

INTJÄNANDEFAS

AVSNITT I

INVESTERINGSREGLER FÖR PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 41

Investeringsregler

1. PEPP-sparinstitut ska investera de tillgångar som motsvarar PEPP-produkten i 

enlighet med aktsamhetsprincipen och särskilt i enlighet med följande regler:

a) Tillgångarna ska investeras på det sätt som på lång sikt bäst gagnar PEPP-

spararnas intressen som helhet. Vid en eventuell intressekonflikt ska PEPP-

sparinstitutet eller den enhet som förvaltar dess portfölj säkerställa att 

investeringen görs uteslutande i PEPP-spararnas intresse.

b) Inom ramen för aktsamhetsprincipen ska PEPP-sparinstituten beakta risker 

som är förknippade med ESG-faktorer och investeringsbeslutens möjliga 

långsiktiga konsekvenser för dessa faktorer.

c) Tillgångarna ska investeras på ett sätt som säkerställer säkerhet, kvalitet, 

likviditet och lönsamhet för den samlade portföljen.

d) Tillgångarna ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. 

Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade 

finansmarknader ska hållas på aktsamma nivåer.
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e) Det ska vara möjligt att investera i derivatinstrument, förutsatt att sådana 

instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar effektiv 

förvaltning av portföljen. Dessa instrument ska värderas enligt 

aktsamhetsprincipen, med hänsyn till de underliggande tillgångarna, och 

inkluderas i värderingen av PEPP-sparinstitutets tillgångar. PEPP-sparinstitut 

ska även undvika överdriven riskexponering mot en och samma motpart och 

mot annan derivatverksamhet.

f) Tillgångarna ska vara diversifierade på ett lämpligt sätt för att undvika dels 

överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent eller företagsgrupp, 

dels ackumulation av risker i den samlade portföljen. Investeringar i tillgångar 

som emitterats av samma emittent eller av emittenter som tillhör samma grupp 

får inte innebära överdriven riskkoncentration för ett PEPP-sparinstitut.
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g) Tillgångarna får inte investeras i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner enligt 

tillämpliga rådsslutsatser med förteckningen över icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner på skatteområdet, och inte heller i ett högrisktredjeland med 

strategiska brister enligt kommissionens tillämpliga delegerade förordning 

som antagits på grundval av artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

h) PEPP-sparinstitutet får inte utsätta sig självt och tillgångar som är hänförliga 

till PEPP-produkten för risker till följd av en alltför hög skuldsättningsgrad 

eller från alltför omfattande löptidsomvandling.

2. De regler som fastställs i punkt 1 a–h ska endast tillämpas i den mån PEPP-

sparinstitutet inte omfattas av striktare bestämmelser i relevant sektorsrätt.
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AVSNITT II

INVESTERINGSALTERNATIV FÖR PEPP-SPARARE

Artikel 42

Allmänna bestämmelser

1. PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-sparare upp till sex investeringsalternativ

2. Investeringsalternativen ska omfatta bas-PEPP-produkten och får omfatta andra 

investeringsalternativ.

3. Alla investeringsalternativ ska vara utformade av PEPP-sparinstitut på grundval av 

en garanti eller en riskreduceringsteknik som ska säkerställa ett tillräckligt skydd 

för PEPP-sparare.

4. Tillhandahållande av garantier ska omfattas av den relevanta sektorsrätt som är 

tillämplig på PEPP-sparinstitutet.

5. De PEPP-sparinstitut som avses i artikel 6.1 c, d, e och f får erbjuda PEPP-

produkter med en garanti endast genom samarbete med kreditinstitut eller 

försäkringsföretag som kan tillhandahålla sådana garantier i enlighet med den 

sektorsrätt som är tillämplig på dem. Dessa institut eller företag ska vara ensamt 

ansvariga för garantin.
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Artikel 43

PEPP-spararens val av investeringsalternativ

PEPP-spararen ska efter att ha mottagit relevant information och rådgivning, välja ett 

investeringsalternativ i samband med att PEPP-avtalet ingås.

Artikel 44

Villkor för ändring av det valda investeringsalternativet

1. Om PEPP-sparinstitutet tillhandahåller olika investeringsalternativ, ska PEPP-

spararen under intjänandet till PEPP-produkten ha möjlighet att välja ett annat 

investeringsalternativ efter minst fem år från ingåendet av PEPP-avtalet och, om 

det gäller senare ändringar, efter fem år från det senaste bytet av 

investeringsalternativ. PEPP-sparinstitutet får tillåta PEPP-spararen att ändra det 

valda investeringsalternativet oftare än så.

2. Ändringar av investeringsalternativet ska vara kostnadsfria för PEPP-sparare.
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Artikel 45

Bas-PEPP-produkten

1. Bas-PEPP-produkten ska vara en säker produkt och utgöra ickevalsalternativet. 

Den ska utformas av PEPP-sparinstitut på grundval av en garanti för det kapital 

som är innestående i början av utbetalningsfasen och, om tillämpligt, under 

utbetalningsfasen, eller en riskreduceringsteknik som är förenlig med målet att 

PEPP-spararen ska få tillbaka sitt kapital.

2. Kostnaderna och avgifterna för bas-PEPP-produkten får inte överstiga 1 % per år 

av det ackumulerade kapitalet.

3. För att säkerställa lika spelregler för olika PEPP-sparinstitut och olika typer av 

PEPP-produkter, ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder med 

närmare uppgifter om de typer av kostnader och avgifter som avses i punkt 2 efter 

samråd med de övriga ESA-myndigheterna i tillämpliga fall.
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Vid utarbetandet av förslagen till tekniska tillsynsstandarder ska Eiopa ta hänsyn 

till olika möjliga typer av PEPP-produkter, PEPP-produktens långsiktiga 

pensionsändamål och PEPP-produkternas olika möjliga egenskaper, särskilt 

utbetalningar i form av långfristiga annuiteter eller årliga uttag fram till 

åtminstone den ålder som motsvarar PEPP-spararens förväntade livslängd. Eiopa 

ska också utvärdera kapitalskyddets särskilda beskaffenhet i förhållande till 

kapitalgarantin. Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder 

till kommissionen senast den … [12 månader efter den dag då denna förordning 

träder ikraft].

Kommissionen ges befogenhet komplettera denna förordning genom att anta de 

tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–

14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

4. Vartannat år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas ska 

kommissionen, efter samråd med Eiopa och i tillämpliga fall de övriga ESA-

myndigheterna, göra en översyn för att bedöma om det procentuella värde som 

avses i punkt 2 är adekvat. Kommissionen ska särskilt beakta den faktiska nivån 

och förändringarna av den faktiska nivån på kostnader och avgifter samt inverkan 

på tillgången till PEPP-produkter.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

72 för att ändra det procenttal som avses i punkt 2 i denna artikel, mot bakgrund 

av sina översyner, i syfte att möjliggöra ett lämpligt marknadstillträde för PEPP-

sparinstitut.
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Artikel 46

Riskreduceringstekniker

1. Användningen av riskreduceringstekniker ska säkerställa att investeringsstrategin 

för PEPP-produkten är utformad för att bygga upp en stabil och adekvat 

individuell framtida pensionsinkomst från PEPP-produkten och säkerställa en 

rättvis behandling av alla generationer av PEPP-sparare. 

Alla riskreduceringstekniker, oavsett om de tillämpas inom ramen för bas-PEPP-

produkten eller investeringsalternativen, ska vara sunda, robusta och förenliga 

med riskprofilen för motsvarande investeringsalternativ.

2. Tillämpliga riskreduceringstekniker kan bland annat inbegripa följande:

a) Bestämmelser för att gradvis anpassa investeringsallokeringen för att minska 

investeringarnas finansiella risker för investerargrupper som motsvarar den 

återstående löptiden (livscykelanpassning).

b) Bestämmelser om upprättande av reserver från inbetalningar eller 

avkastning på investeringar som ska tilldelas PEPP-sparare på ett rättvist 

och transparent sätt för att reducera investeringsförluster.

c) Bestämmelser för användning av lämpliga garantier för att skydda mot 

investeringsförluster.



AM\1181401SV.docx 126/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa, efter 

samråd med de övriga ESA-myndigheterna och efter att ha genomfört 

branschtestningar, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar 

de minimikriterier som riskreduceringsteknikerna ska uppfylla, med beaktande av 

de olika typerna av PEPP-produkter och deras särdrag, samt de olika typerna av 

PEPP-sparinstitut och skillnaderna mellan deras tillsynsordning. 

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till 

kommissionen senast den...[12 månader efter den dag då denna förordning träder 

ikraft].

Kommissionen ges befogenhet komplettera denna förordning genom att anta de 

tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–

14 i förordning (EU) nr 1094/2010.
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AVSNITT III

ANDRA ASPEKTER RÖRANDE INTJÄNANDEFASEN

Artikel 47

Villkor rörande intjänandefasen

1. De villkor som rör intjänandesfasen av de nationella underkontona ska fastställas av 

medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i denna förordning.

2. Sådana villkor får i synnerhet innefatta åldersgränser för när intjänandefasen kan 

börja, intjänandefasens minimilängd, högsta och lägsta inbetalningsbelopp och deras 

regelbundenhet ▐.

KAPITEL VI

SKYDD AV INVESTERARE

Artikel 48

Förvaringsinstitut

1. ▐ De PEPP-sparinstitut som avses i artikel 6.1 c, e och f ska utse ett eller flera 

förvaringsinstitut för förvaring av tillgångar i samband med PEPP-verksamheten 

och övervakningsplikter.

2. För utseendet av förvaringsinstitutet, utförandet av dess uppgifter i samband med 

förvaring av tillgångar och förvaringsinstitutets ansvar samt förvaringsinstitutets 

övervakningsplikter, ska kapitel IV i direktiv 2009/65/EG tillämpas.

▌
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Artikel 49

Täckning av biometriska risker

1. PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-produkter med ett alternativ som säkerställer 

täckning av biometriska risker. 

2. Täckning av biometriska risker ska omfattas av den relevanta sektorslagstiftning 

som är tillämplig på PEPP-sparinstitutet. Täckning av biometriska risker får 

variera från underkonto till underkonto.

3. Sådana PEPP-sparinstitut som avses i artikel 6.1 a, c, d, e och f får erbjuda PEPP-

produkter med en möjlighet till täckning av biometriska risker. I sådana fall ska 

täckning beviljas endast om detta sker genom samarbete med försäkringsföretag 

som kan täcka dessa risker i enlighet med den sektorslagstiftning som är tillämplig 

på dem. Försäkringsföretaget ska vara fullt ansvarigt för täckningen av de 

biometriska riskerna.
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Artikel 50

Klagomål

1. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska införa och tillämpa lämpliga och 

effektiva förfaranden för att hantera klagomål som lämnas av PEPP-kunder avseende 

deras rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

2. Dessa förfaranden ska tillämpas i varje medlemsstat där PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören erbjuder sina tjänster och ska finnas tillgängliga på ett officiellt 

språk i den berörda medlemsstaten i enlighet med vad PEPP-kunden valt, eller på ett 

annat språk om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kommer överens om 

detta med PEPP-kunden.

3. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska göra sitt yttersta för att, antingen 

elektroniskt eller på något annat varaktigt medium i enlighet med artikel 24, svara 

på PEPP-kundernas klagomål. I svaret ska varje punkt i klagomålet bemötas, inom 

rimlig tid och senast 15 arbetsdagar efter det att klagomålet mottagits. Under 

särskilda omständigheter som PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte kan 

påverka som gör att svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska PEPP-

sparinstitutet eller PEPP-distributören skicka ett preliminärt svar, med klart angivna 

skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när PEPP-kunden 

ska få det definitiva svaret. Tidsfristen för mottagande av det slutliga svaret får under 

inga omständigheter överskrida 35 arbetsdagar.
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4. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska informera PEPP-kunderna om minst ett 

alternativt tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister avseende PEPP-

kunders rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

5. Den information om förfarandena som avses i punkt 1 ska vara tydlig, begriplig och 

lätt tillgänglig på PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributörens webbplats, om sådan 

finns, vid filialen och i de allmänna villkoren för avtal mellan PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-distributören och PEPP-kunden. Det ska anges var ytterligare information 

kan inhämtas om det berörda alternativa tvistlösningsorganet och villkoren för att 

anlita ett sådant organ.

6. De behöriga myndigheterna ska införa förfaranden som gör det möjligt för PEPP-

kunder och andra intresserade parter, inbegripet konsumentorganisationer, att lämna 

in klagomål till behöriga myndigheter avseende PEPP-sparinstituts och PEPP-

distributörers påstådda överträdelser av denna förordning. Den som klagar ska i 

samtliga fall erhålla svar.

7. I fall som berör mer än en medlemsstat kan klaganden välja att lämna in sitt 

klagomål genom de behöriga myndigheterna i sin bosättningsmedlemsstat, 

oberoende av var överträdelsen inträffade. 
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Artikel 51

Tvistlösning utanför domstol

1. Adekvata, oberoende, opartiska, transparenta och ändamålsenliga alternativa 

tvistlösningsförfaranden för lösning av tvister mellan PEPP-kunder och PEPP-

sparinstitut eller PEPP-distributörer avseende de rättigheter och skyldigheter som 

denna förordning medför, ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2013/11/EU21, i förekommande fall med hjälp av befintliga behöriga 

organ. Sådana alternativa tvistlösningsförfaranden ska vara tillämpliga på, och det 

relevanta tvistlösningsorganets behörighet utökas till att omfatta, de PEPP-

sparinstitut eller PEPP-distributörer som förfarandena rör.

2. De organ som avses i punkt 1 ska samarbeta effektivt för att lösa gränsöverskridande 

tvister avseende de rättigheter och skyldigheter som denna förordning medför.

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).



AM\1181401SV.docx 132/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

KAPITEL VII

BYTE AV PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 52

Tillhandahållande av bytesmöjligheten

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare en bytesmöjlighet som innebär att 

eventuell behållning med motsvarande belopp eller i tillämpliga fall de faktiska 

tillgångarna i enlighet med punkt 4, på PEPP-spararens begäran överförs från ett 

PEPP-konto hos det överförande pensionssparinstitutet till ett nytt PEPP-konto med 

samma underkonton som öppnas hos det mottagande pensionssparinstitutet, 

samtidigt som det tidigare PEPP-kontot avslutas.

När det överförande PEPP-sparinstitutet använder bytesmöjligheten ska det 

överföra all information som är kopplad till alla underkonton tillhörande det 

tidigare PEPP-kontot, inklusive rapporteringskrav, till det mottagande PEPP-

sparinstitutet. Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska registrera denna 

information i motsvarande underkonton.

En PEPP-sparare får begära ett byte till ett PEPP-sparinstitut som är etablerat i 

samma medlemsstat (icke-gränsöverskridande byten) eller i en annan medlemsstat 

(gränsöverskridande byten). PEPP-sparare kan utnyttja rätten att byta PEPP-

sparinstitut under PEPP-produktens intjänandefas och utbetalningsfas.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1, ska PEPP-sparinstitut under 

utbetalningsfasen inte vara skyldiga att tillhandahålla en bytesmöjlighet för 

PEPP-produkter när PEPP-spararna mottar utbetalningar i form av livslång 

livränta.



AM\1181401SV.docx 133/169 PE637.676v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3. PEPP-spararen får byta PEPP-sparinstitut efter minst fem år från och med det att 

PEPP-avtalet ingåtts och, vid senare byten, efter fem år från det senaste bytet, utan 

att det påverkar tillämpningen av artikel 20.5 a. PEPP-sparinstitutet får tillåta 

PEPP-spararen att byta PEPP-sparinstitut oftare än så.

4. När det gäller byte mellan PEPP-sparinstitut som erbjuder individuell 

portföljförvaltning för PEPP-sparare får PEPP-sparare välja att överföra de 

faktiska tillgångarna eller motsvarande belopp. I alla andra fall ska endast 

överföring av motsvarande belopp tillåtas.

Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska lämna sitt skriftliga medgivande när 

PEPP-spararen begär en överföring av de faktiska tillgångarna.
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Artikel 53

Bytesmöjligheten

1. På PEPP-spararens begäran, efter det att denne har fattat ett välgrundat beslut på 

grundval av den information som erhållits från PEPP-sparinstitut enligt 

definitionen i artikel 56, ska bytet inledas av det mottagande PEPP-sparinstitutet. ▌

2. ▐ PEPP-spararens begäran ska upprättas på ett av de officiella språken i den 

medlemsstat där bytet inleds eller på ett annat språk som parterna kommit överens 

om. I begäran ska PEPP-spararen

a) ge specifikt samtycke till att det överförande PEPP-sparinstitutet utför var och 

en av de uppgifter som avses i punkt 4 och specifikt samtycke till att det 

mottagande PEPP-sparinstitutet utför var och en av de uppgifter som avses i 

punkt 5,
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b) i samtycke med det mottagande PEPP-sparinstitutet, fastställa från vilken 

tidpunkt betalningar ska göras till det PEPP-konto som öppnats hos det 

mottagande PEPP-sparinstitutet.

Denna tidpunkt ska vara minst två veckor efter den dag då det mottagande 

PEPP-sparinstitutet mottar de dokument som överförts från det överförande 

PEPP-sparinstitutet enligt punkt 4. 

Medlemsstaterna får kräva att PEPP-spararens begäran ska vara skriftlig och att 

PEPP-spararen får en kopia av den godtagna begäran.

3. Inom fem arbetsdagar från det mottagande av begäran som avses i punkt 2 ska det 

mottagande PEPP-sparinstitutet begära att det överförande PEPP-sparinstitutet utför 

de uppgifter som avses i punkt 4.

4. På det mottagande PEPP-sparinstitutets begäran ska det överförande PEPP-

sparinstitutet::

a) Inom fem arbetsdagar, skicka PEPP-pensionsbeskedet för perioden från och 

med dagen för det senast upprättade PEPP-pensionsbeskedet till dagen för 

begäran till PEPP-spararen och det mottagande PEPP-sparinstitutet.
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b) Inom fem arbetsdagar, skicka en förteckning över de befintliga tillgångar 

som överförs vid överföring av de faktiska tillgångarna enligt artikel 52.4 till 

det mottagande PEPP-sparinstitutet. 

c) Upphöra med att godta inkommande betalningar på PEPP-kontot med verkan 

från och med det datum som anges av PEPP-spararen i den begäran som 

avses i punkt 2 b.

d) Överföra motsvarande belopp, eller i tillämpliga fall, faktiska tillgångar i 

enlighet med artikel 52.4 från PEPP-kontot till det nya PEPP-konto som 

öppnats hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som PEPP-

spararen angett i sin begäran.
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e) Avsluta PEPP-kontot vid den tidpunkt som PEPP-spararen angett om denne 

inte har några utestående skyldigheter ▐. Det överförande PEPP-sparinstitutet 

ska omedelbart informera PEPP-spararen om sådana utestående skyldigheter 

hindrar avslutandet av PEPP-spararens konto.

5. Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska, i enlighet med vad som anges i begäran och 

i den utsträckning de uppgifter som lämnas av det överförande PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-spararen gör det möjligt för det mottagande PEPP-sparinstitutet att göra 

detta, ▐ göra de förberedelser som krävs för att ta emot inkommande betalningar och 

godta dem med verkan från och med den dag som PEPP-spararen angett i sin 

begäran.
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Artikel 54

Avgifter och kostnader i samband med bytet

1. PEPP-sparare ska kostnadsfritt ha tillgång till sina personuppgifter hos antingen det 

överförande eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

2. Det överförande PEPP-sparinstitutet ska lämna de uppgifter som begärs av det 

mottagande PEPP-sparinstitutet enligt artikel 53.4 a utan att ta ut någon avgift av 

PEPP-spararen eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

3. De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av 

PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig ska begränsas till de faktiska 

administrativa kostnader som PEPP-sparinstitutet ådragit sig och får inte 

överstiga 0,5 % av motsvarande belopp eller värdet i pengar av de faktiska 

tillgångar som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

Medlemsstaterna får fastställa ett lägre procenttal för de avgifter som avses i första 

stycket och ett annat procenttal när PEPP-sparinstitutet gör det möjligt för PEPP-

sparare att byta PEPP-sparinstitut oftare enligt vad som anges i artikel 52.3.

Det överförande PEPP-sparinstitutet får inte ta ut några ytterligare avgifter av det 

mottagande PEPP-sparinstitutet.

4. ▐ Det mottagande PEPP-sparinstitutet får endast ta ut de faktiska administrativa 

kostnaderna och transaktionskostnaderna för bytet.
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Artikel 55

Skydd av PEPP-sparare mot finansiell förlust

1. Eventuella finansiella förluster – inbegripet avgifter, kostnader och ränta som PEPP-

spararen åsamkas som ett direkt resultat av att ett PEPP-sparinstitut som är involverat 

i bytet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 53 – ska utan dröjsmål 

ersättas av PEPP-sparinstitutet.

2. Ansvar enligt punkt 1 ska inte vara tillämpligt i fall av osedvanliga och oförutsägbara 

omständigheter som det PEPP-sparinstitut som åberopar dessa omständigheter inte 

har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots 

alla ansträngningar att göra så eller då ett PEPP-sparinstitut är bundet av andra 

rättsliga krav som omfattas av unionsrätten eller nationell rätt.

3. Ansvar enligt punkt 1 ska fastställas i enlighet med de rättsliga krav som är 

tillämpliga på nationell nivå.

4. PEPP-spararen ska bära ▐ eventuella risker för finansiella förluster som är hänförliga 

till inlösen av faktiska tillgångar på PEPP-kontot som erfordras vid överföringen från 

det överförande PEPP-sparinstitutet till det mottagande PEPP-sparinstitutet enligt 

artikel 52.4

5. Det överförande PEPP-sparinstitutet ska inte vara ålagt att säkerställa 

kapitalskydd eller tillhandahålla en garanti vid tidpunkten för bytet.
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Artikel 56

Information om bytesmöjligheten

1. PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare följande information om bytesmöjligheten så 

att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut:

a) Det överförande respektive mottagande PEPP-sparinstitutets roll under varje 

steg i bytesprocessen, enligt artikel 53.

b) Tidsplanen för att slutföra de olika stegen.

c) Avgifterna och kostnaderna för bytesprocessen.

d) De möjliga följderna av ett byte, särskilt vad gäller kapitalskyddet eller 

garantin, och annan information relaterad till bytesmöjligheten.

e) Information om möjligheten till överlåtelse av de faktiska tillgångarna, om 

tillämpligt.

Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska uppfylla kraven i kapitel IV.

Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska i tillämpliga fall informera PEPP-spararen 

om att det finns en garantiordning, inbegripet ett insättningsgarantisystem, ett 

system för ersättning till investerare eller ett försäkringsgarantisystem, som 

omfattar PEPP-spararen.

2. Den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska finnas tillgänglig på PEPP-

leverantörens webbplats. Den ska också tillhandahållas PEPP-sparare på begäran i 

enlighet med kraven i artikel 24.
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KAPITEL VIII

UTBETALNINGSFAS

Artikel 57

Villkor rörande utbetalningsfasen

1. De villkor som rör utbetalningsfasen och utbetalningarna från de nationella 

underkontona ska fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i 

denna förordning.

2. Sådana villkor får i synnerhet omfatta fastställande av minimiålder för starten på 

utbetalningsfasen, ▐, av en maximal period före uppnådd pensionsålder för 

anslutning till en PEPP-produkt, samt villkor för inlösen före minimiåldern för 

starten på utbetalningsfasen, särskilt i fall av särskilt svåra omständigheter.

Artikel 58

Utbetalningsformer

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare en eller flera av följande 

utbetalningsformer:

a) Annuiteter.

b) Engångsbelopp.

c) Uttag.

d) Kombinationer av ovanstående former.
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2. PEPP-sparare ska välja form av utbetalningar under utbetalningsfasen när de ingår 

ett PEPP-avtal och när de begär ett öppnande av ett nytt underkonto. Formerna av 

utbetalningar kan variera från underkonto till underkonto.

3. Utan att det påverkar punkt 1 i denna artikel eller artikel 57 eller 59 får 

medlemsstaterna anta åtgärder till förmån för vissa utbetalningsformer. Sådana 

åtgärder får omfatta kvantitativa gränser för engångsbelopp för att ytterligare 

främja de andra formerna av utbetalningar som avses i punkt 1 i den här artikeln. 

Sådana kvantitativa begränsningar ska endast tillämpas på utbetalningar 

motsvarande det intjänade kapitalet i PEPP-underkontot som är knutet till den 

medlemsstat vars nationella rätt föreskriver kvantitativa gränser för 

engångsbelopp.

4. Medlemsstaterna får fastställa villkor för återbetalning av beviljade förmåner och 

incitament. 
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Artikel 59

Ändringar av utbetalningsformerna

1. Om PEPP-sparinstitutet erbjuder olika former av utbetalningar ska PEPP-

spararen ha rätt att ändra formen för utbetalningarna på varje öppnat underkonto

a) ett år före inledandet av utbetalningsfasen,

b) vid inledandet av utbetalningsfasen,

c) vid tidpunkten för bytet.

Ändringar av utbetalningsformerna ska vara kostnadsfria för PEPP-spararen.

2. Efter att ha mottagit en begäran från PEPP-spararen om att ändra form av 

utbetalningar ska PEPP-sparinstitutet i ett tydligt och begripligt format informera 

PEPP-spararen om de finansiella konsekvenserna av en sådan ändring för PEPP-

spararen eller PEPP-förmånstagaren, i synnerhet när det gäller eventuell inverkan 

på de nationella incitament som kan tillämpas på de befintliga underkontona i 

PEPP-spararens PEPP-produkt.
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Artikel 60

Pensionsplanering och rådgivning om utbetalningar

1. För bas-PEPP-produkten ska PEPP-sparinstitutet vid inledandet av utbetalningsfasen 

erbjuda PEPP-spararen en personlig pensionsplanering på grundval av en hållbar 

användning av det kapital som ackumulerats i PEPP-underkonton, med beaktande av 

åtminstone följande: 

a) Värdet på det kapital som ackumulerats i PEPP-underkontona. 

b) Det totala beloppet av andra intjänade pensionsrätter. 

c) PEPP-spararens långsiktiga pensionsrelaterade krav och behov. 

2. Pensionsplaneringen som avses i punkt 1 ska omfatta en personlig rekommendation till 

PEPP-spararen om den optimala formen av utbetalningar för denne, såvida inte bara en 

form av utbetalningar tillhandahålls. Om ett engångsbelopp inte är förenligt med PEPP-

spararens pensionsrelaterade behov ska rådgivningen åtföljas av en varning om detta.
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KAPITEL IX

TILLSYN

Artikel 61

Behöriga myndigheters tillsyn och Eiopas övervakning

1. De behöriga myndigheterna för PEPP-sparinstitutet ska fortlöpande övervaka 

efterlevnaden av denna förordning och i enlighet med relevanta sektorsspecifika 

tillsynsordningar och standarder. De ska även ansvara för att övervaka uppfyllandet 

av de krav som fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar eller bolagsordning och 

övervaka huruvida PEPP-sparinstitutet har tillräckliga arrangemang och en tillräcklig 

organisation med hänsyn till de uppgifter som ska utföras för att tillhandahålla PEPP-

produkter.

2. Eiopa och de behöriga myndigheterna ska övervaka privata pensionsprodukter som 

tillhandahålls eller distribueras i syfte att kontrollera att sådana produkter använder 

benämningen ”PEPP” eller presenteras som PEPP-produkter endast när de 

registrerats enligt denna förordning.

▌

Artikel 62

De behöriga myndigheternas befogenheter

Varje medlemsstat ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla tillsyns- och 

utredningsbefogenheter som krävs för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna 

förordning.
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Artikel 63

Behöriga myndigheters befogenheter att ingripa mot produkter

1. Behöriga myndigheter får förbjuda eller begränsa marknadsföringen eller 

distributionen av en PEPP-produkt i eller från sin medlemsstat på följande villkor:

a) De behöriga myndigheterna har förvissat sig om att det finns rimliga skäl att 

anta att PEPP-produkten ger upphov till allvarliga eller upprepade problem 

kring spararskyddet eller utgör en risk för finansmarknadernas korrekta 

funktion och integritet eller för stabiliteten i hela eller delar av det 

finansiella systemet i minst en medlemsstat.

b) Åtgärden är proportionerlig med hänsyn till de identifierade riskernas art, de 

berörda PEPP-spararnas sofistikeringsgrad och den sannolika effekten av 

åtgärden för de PEPP-sparare som har ingått ett PEPP-avtal.

c) De behöriga myndigheterna har samrått grundligt med behöriga 

myndigheter i andra medlemsstater som kan komma att påverkas i betydande 

grad av åtgärden.  

d) Åtgärden får inte någon diskriminerande inverkan på tjänster eller 

verksamheter som tillhandahålls från en annan medlemsstat.

När villkoren i det första stycket är uppfyllda får behöriga myndigheter införa ett 

förbud eller en begränsning av försiktighetsskäl innan en PEPP-produkt har 

marknadsförts eller distribuerats till PEPP-sparare. Ett förbud eller en 

begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som 

de behöriga myndigheterna fastställt.
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2. De behöriga myndigheterna får inte införa något förbud eller någon begränsning 

enligt denna artikel om de inte senast en månad innan åtgärden är avsedd att få 

verkan skriftligen, eller genom ett annat medium som myndigheterna har kommit 

överens om, har underrättat alla övriga berörda behöriga myndigheter och Eiopa 

om

a) den PEPP-produkt som den föreslagna åtgärden avser,

b) det föreslagna förbudets eller den föreslagna begränsningens exakta art och 

när förbudet eller begränsningen är avsett att få verkan, och

c) de belägg på grundval av vilka de har fattat sina beslut och har rimliga skäl 

att anse att alla villkor i punkt 1 är uppfyllda.

3. I undantagsfall då de behöriga myndigheterna bedömer det nödvändigt att vidta 

brådskande åtgärder enligt denna artikel för att förhindra att skada uppstår från 

en PEPP-produkt, får de behöriga myndigheterna vidta provisoriska åtgärder, med 

skriftlig varsel på minst 24 timmar innan åtgärden är avsedd att träda i kraft till 

alla andra behöriga myndigheter och Eiopa, förutsatt att alla villkor i denna 

artikel är uppfyllda och att det dessutom tydligt har fastställts att det med en 

delgivningstid på en månad inte skulle gå att i tillfredsställande grad avvärja 

problemet eller hotet i fråga. De behöriga myndigheterna får inte vidta 

provisoriska åtgärder för en period som är längre än tre månader.
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4. De behöriga myndigheterna ska på sina webbplatser offentliggöra ett 

tillkännagivande av varje beslut om att införa ett förbud eller en begränsning som 

avses i punkt 1. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om förbudet eller 

begränsningen, den tidpunkt efter offentliggörandet av tillkännagivandet från och 

med vilken åtgärderna kommer att börja gälla och de underlag med stöd av vilka 

det kan fastställas att samtliga villkor i punkt 1 är uppfyllda. Förbudet eller 

begränsningen ska endast tillämpas i samband med åtgärder som vidtas efter 

offentliggörandet av tillkännagivandet.

5. De behöriga myndigheterna ska återkalla förbudet eller begränsningen om 

villkoren i punkt 1 inte längre är tillämpliga.

Artikel 64

Stöd och samordning

1. Eiopa ska ha en stödjande och samordnande roll i samband med åtgärder som 

vidtas av behöriga myndigheter enligt artikel 63. Eiopa ska i synnerhet säkerställa 

att åtgärder som vidtas av en behörig myndighet är berättigade och proportionella, 

och att de behöriga myndigheterna i förekommande fall tillämpar en enhetlig 

strategi.

2. Efter att ha mottagit en underrättelse enligt artikel 63 om ett förbud eller en 

begränsning som ska införas enligt den artikeln, ska Eiopa avge ett yttrande om 

förbudets eller begränsningens berättigande och proportionalitet. Om Eiopa anser 

att andra behöriga myndigheter måste vidta åtgärder för att avvärja risken ska 

detta anges i yttrandet. Yttrandet ska offentliggöras på Eiopas webbplats.
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3. Om en behörig myndighet föreslår att vidta, eller vidtar, åtgärder i strid med ett 

yttrande som Eiopa har avgett enligt punkt 2 eller avstår från att vidta åtgärder i 

strid med ett sådant yttrande, ska myndigheten på sin webbplats omedelbart 

offentliggöra ett tillkännagivande med en fullständig förklaring av skälen till sitt 

agerande.

Artikel 65

Eiopas befogenheter att ingripa mot produkter 

1. Eiopa ska i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 övervaka 

marknaden för PEPP-produkter som marknadsförs, distribueras eller säljs i 

unionen.

2. I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1094/2010 får Eiopa, om villkoren i 

punkterna 3 och 4 i denna artikel är uppfyllda, tillfälligt förbjuda eller begränsa 

marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa PEPP-produkter eller 

PEPP-produkter med vissa särskilda egenskaper i unionen. 

Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas 

av undantag som Eiopa fastställt.
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3. Eiopa ska fatta ett beslut enligt punkt 2 i denna artikel, i tillämpliga fall efter 

samråd med övriga ESA-myndigheter, och endast om samtliga följande villkor är 

uppfyllda:

a) Den föreslagna åtgärden avser ett allvarligt problem kring skyddet för 

PEPP-sparare, inbegripet när det gäller produktens långsiktiga 

pensionsändamål, eller ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion 

och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella 

system.

b) Unionens befintliga regelkrav enligt unionsrätten vilka är tillämpliga på 

PEPP-produkter bemöter inte detta hot.

c) En behörig myndighet eller behöriga myndigheter har inte redan vidtagit 

åtgärder för att avvärja hotet eller de åtgärder som har vidtagits är 

otillräckliga.

När villkoren i första stycket har uppfyllts kan Eiopa av försiktighetsskäl införa det 

förbud eller den begränsning som avses i punkt 2 innan en PEPP-produkt har 

marknadsförts distribuerats eller sålts till PEPP-kunder.
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4. Vid vidtagandet av åtgärder enligt denna artikel ska Eiopa säkerställa att 

åtgärderna inte

a) påverkar finansmarknadernas effektivitet eller PEPP-spararna på ett 

negativt sätt som inte står i proportion till åtgärdens fördelar,

b) ger upphov till risk för regelarbitrage.

Om en eller flera behöriga myndigheter har vidtagit en åtgärd enligt artikel 63, får 

Eiopa vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln utan att 

avge det yttrande som föreskrivs i artikel 64.

5. Innan beslut fattas om att vidta åtgärder enligt denna artikel ska Eiopa underrätta 

de behöriga myndigheterna om vilken åtgärd som föreslås.

6. Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje beslut om 

att vidta åtgärder enligt denna artikel. Det tillkännagivandet ska innehålla 

uppgifter om förbudet eller begränsningen samt om när åtgärderna, efter 

offentliggörandet, kommer att få verkan. Ett förbud eller en begränsning ska 

endast tillämpas på åtgärder som vidtas efter det att åtgärderna fått verkan.

7. Eiopa ska ompröva ett förbud eller en begränsning som införts enligt punkt 2 med 

lämpliga mellanrum och åtminstone var tredje månad. Om förbudet eller 

begränsningen inte förnyas efter den tremånadersperioden ska det eller den 

upphöra att gälla.
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8. Alla åtgärder som Eiopa vidtar i enlighet med denna artikel ska ha företräde 

framför varje tidigare åtgärd som vidtagits av en behörig myndighet.

9. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 72 för att 

komplettera denna förordning med kriterier och faktorer som Eiopa ska tillämpa 

för att avgöra när det finns ett allvarligt problem avseende skyddet av PEPP-

sparare, inbegripet avseende produktens långsiktiga pensionsändamål, eller ett hot 

mot finansmarknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i 

hela eller delar av unionens finansiella system enligt punkt 3 a.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande: 

a) En PEPP-produkts komplexitetsgrad och förhållandet till den typ av PEPP-

sparare som marknadsföringen och försäljningen riktar sig till. 

b) Innovationsgraden hos en PEPP-produkt, en verksamhet eller en praxis. 

c) De hävstångseffekter som en PEPP-produkt eller praxis innebär. 

d) Vad gäller finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, storleken 

på eller det totala ackumulerade kapitalet i PEPP-produkten.
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Artikel 66

Samarbete och enhetlighet

1. Varje behörig myndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning 

i hela unionen. 

2. De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013/EU22, direktiven 

2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och 2014/65/EU samt direktiven (EU) 

2016/97 och (EU) 2016/2341.

3. De behöriga myndigheterna och Eiopa ska samarbeta med varandra för att fullgöra 

sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) 

nr 1094/2010.

4. De behöriga myndigheterna och Eiopa ska utbyta all information och dokumentation 

som krävs för ett de ska kunna fullgöra de respektive uppgifter som de tilldelas i den 

här förordningen i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010, särskilt för att 

konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 
(EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
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5. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa utarbeta 

förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger formerna för 

samarbete och informationsutbyte samt de krav som ska gälla för att presentera 

ovannämnda information i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen 

senast den … [12 månader efter den dag då denna förordning träder ikraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som 

avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

▌
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KAPITEL X

SANKTIONER

Artikel 67

Administrativa sanktioner och andra åtgärder

1. Utan att det påverkar behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter och 

medlemsstaternas rätt att föreskriva och utdöma straffrättsliga påföljder, ska 

medlemsstaterna fastställa bestämmelser om lämpliga administrativa sanktioner 

och andra åtgärder för överträdelse av denna förordning och vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. De administrativa 

sanktionerna och andra åtgärder ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande.

Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa bestämmelser om administrativa 

sanktioner som avses i första stycket för överträdelser som är föremål för 

straffrättsliga påföljder enligt deras nationella rätt.

Senast den dag då denna förordning börjar tillämpas ska medlemsstaterna anmäla 

de bestämmelser som avses i första och andra stycket till kommissionen och Eiopa. 

De ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Eiopa om eventuella 

ändringar av bestämmelserna.
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2. De administrativa sanktioner och andra åtgärder som fastställs i punkt 3 i denna 

artikel ska tillämpas åtminstone på situationer där

a) ett finansiellt företag som avses i artikel 6.1 har erhållit registrering av en 

PEPP-produkt genom falska eller vilseledande uppgifter eller på annat 

otillbörligt sätt, i överträdelse mot artiklarna 6 och 7,

b) ett finansiellt företag som avses i artikel 6.1 utan den krävda registreringen 

tillhandahåller respektive distribuerar produkter med beteckningen 

”paneuropeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP”,

c) ett PEPP-sparinstitut ▐ inte har erbjudit portabilitetsmöjligheten i överträdelse 

mot artiklarna 18 eller 19 eller den information om denna tjänst som krävs 

enligt artiklarna 20 och 21, eller inte har uppfyllt kraven och skyldigheterna i 

kapitel IV, kapitel V, artiklarna 48 och 50 och kapitel VII,

d) ett förvaringsinstitut inte har fullgjort sina övervakningsplikter enligt artikel 48.

3. Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell rätt se till att de behöriga 

myndigheterna har befogenhet att vidta åtminstone följande administrativa 

sanktioner och andra åtgärder i fråga om de situationer som avses i punkt 2 i 

denna artikel:

a) En offentlig förklaring som anger namnet på den fysiska eller juridiska 

personen och överträdelsens art i enlighet med artikel 69.
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b) En anmodan om att den fysiska eller juridiska personen ska upphöra med sitt 

agerande och inte upprepa det.

c) Ett tillfälligt förbud för varje medlem av det finansiella företagets lednings-, 

tillsyns- eller förvaltningsorgan, eller varje annan fysisk person som hålls 

ansvarig, att utöva ledningsfunktioner i dessa företag.

d) För juridiska personer, maximala administrativa böter på minst 5 000 000 

EUR eller, i medlemsstater vars valuta inte är euro, motsvarande värde i 

nationell valuta den ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

e) För juridiska personer får de maximala administrativa böter som avses i led d 

högst uppgå till 10 % av den totala årsomsättningen enligt de senast 

tillgängliga räkenskaper som godkänts av lednings-, tillsyns eller 

förvaltningsorganet; om den juridiska personen är ett moderbolag eller 

dotterbolag till det moderbolag som ska upprätta en koncernredovisning i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU23, ska den 

relevanta totala årsomsättningen vara den totala årsomsättningen eller 

motsvarande typ av inkomst enligt relevanta redovisningslagstiftningsakter i 

den senast tillgängliga koncernredovisning som godkänts av lednings-, tillsyns 

eller förvaltningsorganet för det yttersta moderbolaget.

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT 
L 182, 29.6.2013, s. 19).
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f) För fysiska personer, maximala administrativa böter på minst 700 000 EUR 

eller, i medlemsstater vars valuta inte är euro, motsvarande värde i nationell 

valuta den ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

g) Maximala administrativa böter till ett belopp motsvarande minst två gånger de 

vinster som härrör från överträdelsen, om dessa vinster kan fastställas, även om 

detta belopp överstiger de maximala beloppen i leden d, e respektive f.

▌

4. Alla beslut om tillämpning av administrativa sanktioner eller andra åtgärder som 

anges i punkt 1 första stycket och i punkt 3 ska vara ▐ motiverade och omfattas av 

rätten att överklaga inför domstol.

5. När de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter enligt punkt 1 första 

stycket och punkt 3 ska de ha ett nära samarbete för att se till att de administrativa 

sanktionerna och andra åtgärder leder till de resultat som eftersträvas genom 

denna förordning och att de samordnar sina åtgärder för att undvika eventuellt 

dubbelarbete och överlappningar när de tillämpar administrativa sanktioner och 

andra åtgärder på gränsöverskridande fall.
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Artikel 68

Utövande av befogenheten att tillämpa administrativa sanktioner och andra ▐ åtgärder

1. Behöriga myndigheter ska utöva sin befogenhet att tillämpa de administrativa 

sanktioner och andra åtgärder som avses i artikel 67 i enlighet med sina nationella 

regelverk

a) direkt,

b) i samarbete med andra myndigheter,

c) genom ansökan till behöriga rättsliga myndigheter.

2. Behöriga myndigheter ska när de fastställer typen av och nivån för en administrativ 

sanktion eller annan åtgärd som påförts enligt artikel 67.3, ta hänsyn till alla 

relevanta omständigheter, inbegripet följande, i förekommande fall:

a) Överträdelsens väsentlighet, allvarlighetsgrad och varaktighet.

b) Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig 

till överträdelsen.
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c) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens finansiella styrka, såsom den 

framgår av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den 

ansvariga fysiska personens årsinkomst.

d) Storleken på den vinst som den ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort 

eller den förlust som undvikits, i den mån dessa kan fastställas.

e) De förluster för tredjeparter som har orsakats av överträdelsen, i den mån dessa 

kan fastställas.

f) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med de 

behöriga myndigheterna, utan att det påverkar behovet av att säkerställa 

återbetalning av de vinster som personen erhållit eller förluster som denne 

undvikit.

g) Den ansvariga fysiska eller juridiska personens tidigare överträdelser.
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Artikel 69

Offentliggörande av administrativa sanktioner och andra åtgärder

1. Behöriga myndigheter ska på sin webbplats utan onödigt dröjsmål offentliggöra alla 

beslut om administrativa sanktioner eller andra åtgärder för överträdelser enligt 

denna förordning efter det att den administrativa sanktionens eller den andra 

åtgärdens adressat har underrättats om beslutet.

2. Det offentliggörande som avses i punkt 1 ska omfatta information om överträdelsens 

typ och art och om vilka personer som är ansvariga och vilka ▐ administrativa 

sanktioner eller andra ▐ åtgärder som påförts.

3. Om de behöriga myndigheterna mot bakgrund av en bedömning av det enskilda fallet 

anser att det är oproportionerligt att offentliggöra juridiska personers namn eller 

fysiska personers namn och personuppgifter, eller om de behöriga myndigheterna 

anser att offentliggörandet äventyrar finansmarknadernas stabilitet eller en pågående 

utredning, ska de behöriga myndigheterna antingen

a) skjuta upp offentliggörandet av beslutet om påförande av den administrativa 

sanktionen eller andra åtgärder tills det inte längre finns någon anledning att 

inte offentliggöra det, eller
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b) offentliggöra beslutet om att påföra den administrativa sanktionen eller andra 

åtgärden men under en rimlig period utelämna den berörda personens namn 

och personuppgifter, om skälen för anonymisering antas upphöra under denna 

period och förutsatt att en sådan anonymisering säkerställer ett effektivt skydd 

av de berörda personuppgifterna, eller

c) över huvud taget inte offentliggöra beslutet om att påföra den administrativa 

sanktionen eller andra åtgärden om de alternativ som anges i leden a och b inte 

anses tillräckliga för att säkerställa att

i) finansmarknadernas stabilitet inte äventyras,

ii) offentliggörandet av sådana beslut är proportionellt med avseende på 

åtgärder som bedöms vara av lindrigare art.

4. Vid ett beslut om att offentliggöra en administrativ sanktion eller annan åtgärd på 

anonym grund, enligt vad som avses i punkt 3 b, får offentliggörandet av de 

relevanta uppgifterna skjutas upp. Om ett beslut om en administrativ sanktion eller 

annan åtgärd överklagas inför relevanta rättsliga myndigheter ska de behöriga 

myndigheterna utan dröjsmål på sin officiella webbplats lägga till den informationen 

och eventuell senare information om resultatet av överklagandet. Eventuella rättsliga 

avgöranden som ogiltigförklarar ett beslut om åläggande av en administrativ sanktion 

eller en annan ▐ åtgärd ska också offentliggöras.
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5. Behöriga myndigheter ska säkerställa att alla offentliggöranden som avses i 

punkterna 1–4 ska ligga kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter 

offentliggörandet. Personuppgifter som ingår i offentliggörandet ska endast hållas på 

den behöriga myndighetens officiella webbplats under den period som krävs enligt 

gällande bestämmelser om uppgiftsskydd.

Artikel 70

Skyldighet att lämna information till Eiopa om administrativa sanktioner och andra åtgärder

1. Behöriga myndigheter ska informera Eiopa om alla administrativa sanktioner och 

andra åtgärder som påförts men inte offentliggjorts i enlighet med artikel 69.3 c, 

inbegripet alla överklaganden av dessa och resultatet av överklagandena.

2. Behöriga myndigheter ska årligen ge Eiopa information i aggregerad form om alla 

administrativa sanktioner och andra åtgärder som påförts i enlighet med artikel 67.

Eiopa ska offentliggöra den informationen i en årlig rapport.
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3. Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 67.1 andra stycket valt att föreskriva 

straffrättsliga påföljder för överträdelser av denna förordning, ska deras behöriga 

myndigheter årligen tillhandahålla Eiopa anonymiserade uppgifter i aggregerad 

form om alla brottsutredningar som inletts och alla straffrättsliga påföljder som 

påförts. Eiopa ska i en årsrapport offentliggöra uppgifter i anonymiserad form om 

påförda straffrättsliga påföljder.

4. Om de behöriga myndigheterna har offentliggjort en administrativ sanktion, 

annan åtgärd eller straffrättslig påföljd ska de samtidigt informera Eiopa om 

denna sanktion, åtgärd eller påföljd.

KAPITEL XI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 71

Behandling av personuppgifter

När det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska PEPP-

sparinstitut, PEPP-distributörer och behöriga myndigheter utföra sina uppgifter inom ramen 

för denna förordning i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. Vad 

gäller Eiopas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska Eiopa följa 

förordning (EU) 2018/1725.
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Artikel 72

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 40.9, 45.4 och 65.9 

ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den ... [den dag då 

denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om 

delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av fyraårsperioden. 

Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 40.9, 45.4 och 65.9 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 

eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts 
av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning.
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5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 40.9, 45.4 eller 65.9 ska träda i kraft endast 

om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ.

Artikel 73

Utvärdering och rapportering

1. Fem år efter denna förordnings tillämpningsdag, och därefter vart femte år, ska 

kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning, och efter samråd 

med Eiopa och i tillämpliga fall de övriga ESA-myndigheterna, lägga fram en 

rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet och rådet. Denna rapport 

ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
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2. ▐ Rapporten ska särskilt omfatta följande:

a) Hur förfarandet för registrering av PEPP-produkter i enlighet med kapitel II 

fungerar.

b) Portabiliteten, särskilt de underkonton som är tillgängliga för PEPP-sparare, 

och spararens möjlighet att fortsätta att betala in till det senast öppnade 

underkontot i enlighet med artikel 20.3 och 20.4.

c) Utvecklandet av partnerskap.

d) Hur bytesmöjligheten fungerar och nivån på avgifterna.

e) PEPP-produktens marknadspenetration och denna förordnings effekter på 

pensionsverksamheten i Europa, inbegripet ersättning av befintliga 

produkter och utnyttjandet av bas-PEPP-produkten.

f) Klagomålsförfarandet.

g) Integreringen av ESG-faktorer i PEPP-produktens investeringspolicy.

h) Nivån på de avgifter och kostnader som direkt eller indirekt bärs av PEPP-

sparare, inklusive en bedömning av eventuella marknadsmisslyckanden.
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i) PEPP-sparinstitutens efterlevnad av denna förordning och de standarder 

som fastställs i den tillämpliga sektorsrätten. 

(j) Tillämpningen av olika riskreduceringstekniker som används av PEPP-

sparinstitut.

k) Tillhandahållande av PEPP-produkter enligt friheten att tillhandahålla 

tjänster och etableringsfriheten.

l) Huruvida det finns fördelar med att offentliggöra information om 

produktens tidigare resultat till presumtiva PEPP-sparare, med beaktande av 

information om de resultatscenarier som kommer att ingå i PEPP-

produkten.

m) Huruvida den rådgivning som ges till PEPP-sparare är adekvat, särskilt när 

det gäller möjliga former av utbetalningar.

Den bedömning som avses i led e i första stycket ska beakta skälen till att inte 

öppna underkonton i vissa medlemsstater och bedöma PEPP-sparinstitutens 

framsteg och ansträngningar när det gäller att utveckla tekniska lösningar för att 

öppna underkonton.
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3. Kommissionen ska inrätta en panel med relevanta berörda parter för att 

fortlöpande övervaka utvecklingen och genomförandet av PEPP-produkterna. 

Denna panel ska åtminstone inbegripa Eiopa, de behöriga myndigheterna, 

bransch- och konsumentföreträdare samt oberoende experter.

Panelens sekretariat ska vara Eiopa.

Artikel 74

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas 12 månader efter offentliggörandet i Europeiska unionens 

officiella tidning av de delegerade akter som avses i artiklarna 28.5, 30.2, 33.3, 36.2, 37.2, 

45.3 och 46.3.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Or. en


