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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 

 

 

 

 



 

PR\1146696DA.docx 3/95 PE618.225v01-00 

 DA 

INDHOLD 

Side 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 

 

 

 



 

PE618.225v01-00 4/95 PR\1146696DA.docx 

DA 



 

PR\1146696DA.docx 5/95 PE618.225v01-00 

 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk 

personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) 

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2017)0343), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0219/2017), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 19. oktober 20171 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Alderspensioner udgør en 

væsentlig del af pensionisters indkomst, 

og for mange mennesker udgør en 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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tilstrækkelig pension forskellen mellem en 

god alderdom eller fattigdom; det er en 

forudsætning for udøvelsen af de 

grundlæggende rettigheder, der er fastlagt 

i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder i 

artikel 25 om ældres rettigheder, hvori det 

hedder: "Unionen anerkender og 

respekterer ældres ret til et værdigt og 

uafhængigt liv og til at deltage i det 

sociale og kulturelle liv". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1a) En væsentlig del af 

alderspensionerne ydes under offentlige 

ordninger, således at der er en direkte 

forbindelse mellem de nationale 

pensionssystemer og holdbarheden i de 

offentlige finanser. Uanset 

medlemsstaternes eksklusive kompetence 

vedrørende organiseringen af 

pensionssystemerne som fastlagt i 

traktaterne er tilstrækkelighed og 

finansiel bæredygtighed af de nationale 

pensionssystemer afgørende for 

stabiliteten i EU som helhed og i 

euroområdet i særdeleshed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1b) Unionen står over for en række 

udfordringer, herunder demografiske 

udfordringer, eftersom Europa er et 

aldrende kontinent. Desuden er 

karrieremønstre, arbejdsmarkedet og 

fordelingen af velstand ved at undergå 

gennemgribende forandringer, ikke 

mindst som følge af den digitale 

revolution. Samtidig er det stadig mere 

tydeligt, at nationale sikringsordninger 

ikke er tilpasset til en globaliseret 

videnbaseret økonomi med åbne grænser, 

mobilitet og migration. Der er alt for 

mange mennesker, der ikke er dækket 

eller kun utilstrækkeligt dækket af de 

traditionelle nationale pensionssystemer, 

herunder bl.a. kvinder, unge, indvandrere 

og lavtuddannede arbejdstagere, 

selvstændige og arbejdstagere med 

atypiske kontrakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning -1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1c) Det bør prioriteres yderligere at 

udvikle, styrke og reformere den første 

(offentlige) søjle og den anden 

(arbejdsrelaterede) søjle i de nationale 

pensionssystemer. Det forventes 

imidlertid, at andelen af løbende 

offentlige pensioner under første søjle vil 

falde som en del af dækningsgraden. 

Dette kunne delvis opvejes af optjente 

pensionsrettigheder fra anden søjle med 

fondsbaserede ordninger. En veludviklet 

tredje søjle kan og bør dog bidrage 

væsentligt til at forbedre de eksisterende 

nationale pensionssystemers 
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tilstrækkelighed og bæredygtighed. Det 

bør være muligt for det paneuropæiske 

personlige pensionsprodukt (PEPP) at 

supplere og styrke markedet for 

personlige pensionsprodukter i hele 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Det europæiske marked for 

pensionsordninger er meget fragmenteret 

og forskelligartet, så virkningen af det 

paneuropæiske personlige 

pensionsprodukt vil være meget forskellig 

fra medlemsstat til medlemsstat, og 

målgruppen er ligeså varieret. I 

medlemsstater, hvor den første og den 

anden søjle er utilstrækkeligt udviklede, 

vil PEPP kunne tilbyde løsninger for folk, 

der i øjeblikket ikke har adgang til 

passende bestemmelser. I medlemsstater 

med højt udviklede pensionsordninger vil 

PEPP kunne udvide forbrugernes 

valgmuligheder eller tilbyde løsninger til 

mobile borgere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Kommissionen har i sin 

handlingsplan for etablering af en 

kapitalmarkedsunion28 fra september 2015 

udgår 
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bebudet, at den vil "vurdere mulighederne 

for en politikramme med henblik på at 

etablere et succesfuldt europæisk marked 

for simple, effektive og 

konkurrencedygtige personlige 

pensionsordninger og fastslå, om det er 

påkrævet med EU-lovgivning for at 

underbygge dette marked." 

__________________  

28 Handlingsplan for etablering af en 

kapitalmarkedsunion, Europa-

Kommissionen, den 30. september 2015 

(COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) En lovramme for et PEPP-produkt 

vil danne grundlag for et velfungerende 

marked for prismæssigt overkommelige og 

frivillige pensionsrelaterede investeringer, 

der kan forvaltes på paneuropæisk plan. 

Ved at supplere de eksisterende 

pensionsprodukter og -ordninger vil den 

bidrage til at imødekomme behovene hos 

personer, der ønsker at sikre, at deres 

pensionsopsparinger er tilstrækkelige, 

imødegå den demografiske udfordring og 

udgøre en effektiv ny kilde til privat 

kapital til langsigtede investeringer. 
Denne ramme erstatter eller harmoniserer 

ikke eksisterende nationale ordninger for 

personlige pensioner. 

(11) En lovramme for et PEPP-produkt 

vil danne grundlag for et velfungerende 

marked for prismæssigt overkommelige og 

frivillige pensionsrelaterede investeringer, 

der kan forvaltes på paneuropæisk plan. 

Denne ramme erstatter eller harmoniserer 

ikke eksisterende nationale ordninger for 

personlige pensioner. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 10/95 PR\1146696DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Ved forordningen harmoniseres en 

række vigtige egenskaber ved PEPP-

produktet såsom distribution, 

investeringspolitik, skift af udbyder og 

grænseoverskridende udbud og 

portabilitet. Harmoniseringen af disse 

vigtige egenskaber vil i højere grad sikre 

lige vilkår for udbydere af personlige 

pensioner generelt og fremme 

gennemførelsen af 

kapitalmarkedsunionen samt 

integrationen af det indre marked for 

personlige pensioner. Den vil indebære, at 

der skabes et i store træk standardiseret 

paneuropæisk produkt, som er 

tilgængeligt i alle medlemsstater, og som 

gør det muligt for forbrugerne fuldt ud at 

udnytte det indre marked ved dels at give 

adgang til overførsel af deres 

pensionsrettigheder til en anden 

medlemsstat, dels at tilbyde et større 

udvalg mellem forskellige typer af 

udbydere, herunder i andre EU-lande. Et 

paneuropæisk personligt pensionsprodukt 

vil, eftersom det betyder færre hindringer 

for det grænseoverskridende udbud af 

pension, øge konkurrencen mellem 

udbydere på et paneuropæisk grundlag og 

medføre stordriftsfordele, som bør komme 

opsparerne til gode. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Efter artikel 114 i TEUF kan 

retsakter vedtages i form af såvel 

forordninger som direktiver. Vedtagelsen 

af en forordning er foretrukket, da den 

gælder umiddelbart i hver medlemsstat. En 

forordning vil derfor muliggøre en 

hurtigere udnyttelse af PEPP-produktet og 

hurtigere bidrage til en afhjælpning af 

behovet for mere pensionsopsparing og 

flere investeringer i en 

kapitalmarkedsunionssammenhæng. 

Eftersom denne forordning indebærer en 

harmonisering af PEPP-produkternes 

væsentligste egenskaber, skal disse ikke 

underlægges særlige nationale regler, 

hvorfor en forordning i dette tilfælde er 

mere hensigtsmæssig end et direktiv. På 

den anden side er de egenskaber, som 

falder uden for forordningens 

anvendelsesområde (f.eks. vilkår 

gældende for opsparingsfasen), underlagt 

national lovgivning. 

(13) Efter artikel 114 i TEUF kan 

retsakter vedtages i form af såvel 

forordninger som direktiver. Vedtagelsen 

af en forordning er foretrukket, da den 

gælder umiddelbart i hver medlemsstat. En 

forordning vil derfor muliggøre en 

hurtigere udnyttelse af PEPP-produktet og 

hurtigere bidrage til en afhjælpning af 

behovet for mere pensionsopsparing og 

flere investeringer i en 

kapitalmarkedsunionssammenhæng. 

Eftersom denne forordning indebærer en 

harmonisering af PEPP-produkternes 

væsentligste egenskaber, skal disse ikke 

underlægges særlige nationale regler, 

hvorfor en forordning i dette tilfælde er 

mere hensigtsmæssig end et direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det fælles PEPP-pas vil sikre, at 

der skabes et indre marked for PEPP-

produkter. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Med henblik på at sikre en høj 

kvalitet af tjenesteydelser og effektiv 

forbrugerbeskyttelse bør hjem- og 

værtslande samarbejde tæt om at 

håndhæve forpligtelserne i denne 

forordning. Hvis PEPP-udbydere og -

distributører udøver virksomhed i 

forskellige medlemsstater i henhold til 

reglerne om fri udveksling af 

tjenesteydelser, bør hjemlandets 

kompetente myndighed være ansvarlig for 

at sikre overholdelse af forpligtelserne i 

denne forordning på grund af dennes 

tættere forbindelse til PEPP-udbyderen. 

For at sikre en rimelig ansvarsfordeling 

mellem hjem- og værtslandets kompetente 

myndigheder bør et værtslands 

kompetente myndighed, hvis denne bliver 

opmærksom på brud på forpligtelserne på 

dens område, oplyse hjemlandets 

kompetente myndighed, som efterfølgende 

bør være forpligtet til at træffe passende 

foranstaltninger. Endvidere bør 

værtslandets kompetente myndighed have 

beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet 

undlader at træffe passende 

foranstaltninger, eller hvis de trufne 

foranstaltninger er utilstrækkelige. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) I tilfælde af oprettelse af en filial 

eller af en permanent tilstedeværelse i en 

anden medlemsstat er det hensigtsmæssigt 

at fordele ansvaret for håndhævelsen 

mellem hjem- og værtslandene. Mens 

ansvaret for opfyldelse af forpligtelser, 

udgår 
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der berører virksomheden som helhed — 

som f.eks. reglerne om faglige 

kvalifikationskrav — fortsat bør ligge hos 

hjemlandets kompetente myndighed under 

samme ordning som i tilfælde af levering 

af tjenesteydelser, bør værtslandets 

kompetente myndighed påtage sig 

ansvaret for håndhævelsen af regler om 

oplysningskrav og god forretningsskik 

hvad angår tjenesteydelser, der leveres på 

dens område. Hvis et værtslands 

kompetente myndighed imidlertid bliver 

opmærksom på brud på forpligtelser på 

dens område, for hvilke denne forordning 

ikke pålægger værtslandet ansvaret, byder 

samarbejdshensyn, at den pågældende 

myndighed underretter hjemlandets 

kompetente myndighed, således at denne 

kan træffe passende foranstaltninger. 

Dette er navnlig tilfældet, for så vidt 

angår overtrædelse af reglerne om krav til 

godt omdømme samt faglig viden og 

kompetencer. Af hensyn til 

forbrugerbeskyttelsen bør værtslandets 

kompetente myndighed endvidere have 

beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet 

undlader at træffe passende 

foranstaltninger, eller hvis de trufne 

foranstaltninger er utilstrækkelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) PEPP's europadækkende karakter 

bør komme til udtryk i paneuropæiske 

forbrugerrettigheder og -beskyttelse, 

herunder oprettelsen af mekanismer for 

grænseoverskridende kollektive klager og 

søgsmål. 

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Et PEPP-produkt bør omfatte 

nationale afdelinger, hver især svarende til 

egenskaber ved det personlige 

pensionsprodukt, som gør det muligt at 

lade PEPP-bidragene være omfattet af 

incitamenter. For den enkelte PEPP-

opsparer bør den første afdeling oprettes 

ved åbningen af en PEPP-konto. 

(20) Et PEPP-produkt bør omfatte 

nationale afdelinger, hver især svarende til 

egenskaber ved det personlige 

pensionsprodukt. For den enkelte PEPP-

opsparer bør den første afdeling oprettes 

ved åbningen af en PEPP-konto. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Af hensyn til en smidig overgang 

for PEPP-udbyderne vil forpligtelsen til at 

tilbyde PEPP-produkter med afdelinger 

for hver medlemsstat blive anvendt tre år 

efter denne forordnings ikrafttrædelse. 

For ikke at vildlede forbrugeren bør 

udbyderen imidlertid efter lanceringen af 

et PEPP-produkt oplyse om, hvilke 

nationale afdelinger der umiddelbart er 

tilgængelige. 

(21) Udbyderen bør efter lanceringen af 

et PEPP-produkt i kontrakten oplyse om, 

hvilke nationale afdelinger der umiddelbart 

er tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) PEPP-producenter bør for at sikre 

optimal produktgennemsigtighed udarbejde 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation om de PEPP-

produkter, som de producerer, før 

produktet kan distribueres til PEPP-

opsparere. De bør også være ansvarlige for, 

at dokumentet med central PEPP-

investorinformation er nøjagtigt. 

Dokumentet med central PEPP-

investorinformation bør erstatte og 

tilpasses i forhold til dokumentet med 

central information om sammensatte og 

forsikringsbaserede investeringsprodukter 

til detailinvestorer i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1286/201433, som ikke skal udarbejdes for 

PEPP-produkter. 

(24) PEPP-udbydere bør for at sikre 

optimal produktgennemsigtighed udarbejde 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation om de PEPP-

produkter, som de producerer, før 

produktet kan distribueres til PEPP-

opsparere. De bør også være ansvarlige for, 

at dokumentet med central PEPP-

investorinformation er nøjagtigt. 

__________________ __________________ 

33 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. 

november 2014 om dokumenter med 

central information om sammensatte og 

forsikringsbaserede investeringsprodukter 

til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 

af 9.12.2014, s. 1). 

33 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. 

november 2014 om dokumenter med 

central information om sammensatte og 

forsikringsbaserede investeringsprodukter 

til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 

af 9.12.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Der bør hurtigt udvikles et redskab 

til pensionsberegning i EU, der sætter 

borgerne i stand til at beregne deres 

akkumulerede pensionskapital og optjente 

pensionsrettigheder, så de kan få et 

fuldstændigt overblik over situationen, 

sideløbende med udviklingen af produkter 
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såsom PEPP. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) De nærmere bestemmelser om de 

oplysninger, der skal indgå i dokumentet 

med central PEPP-investorinformation ud 

over de elementer, der allerede findes i 

dokumentet med central information om 

sammensatte og forsikringsbaserede 

investeringsprodukter til detailinvestorer i 

forordning (EU) nr. 1286/2014, samt om 

præsentationen af disse oplysninger bør 

harmoniseres yderligere gennem 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

som supplerer de reguleringsmæssige 

tekniske standarder i Kommissionens 

delegerede forordning af 8. marts 201734, 

under hensyntagen til eksisterende og 

igangværende forskning i 

forbrugeradfærd, herunder resultaterne 

af undersøgelser af effektiviteten af 

forskellige måder at præsentere 

oplysninger til forbrugere på. 

udgår 

__________________  

34 Kommissionens delegerede forordning 

af 8. marts 2017 om supplerende regler til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1286/2014 om 

dokumenter med central information om 

sammensatte og forsikringsbaserede 

investeringsprodukter til detailinvestorer 

(PRIIP'er) vedrørende 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for præsentation, indhold, gennemgang 

og revision af dokumenter med central 

information og betingelser for opfyldelse 

af kravet om at stille sådanne dokumenter 

til rådighed. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig 

god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-

opsparere om deres udbetalingsmuligheder. 

Hvis pensionsydelsen ikke udbetales som 

en livrente, bør medlemmer, der nærmer 

sig pensioneringen, modtage oplysninger 

om de mulige udbetalingsprodukter for at 

lette den økonomiske planlægning af 

pensioneringen. 

(30) PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig 

god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-

opsparere om deres udbetalingsmuligheder, 

og disse opsparere bør mindst ét år før 

deres pensionering mindes om deres 

udbetalingsmuligheder. Hvis 

pensionsydelsen ikke udbetales som en 

livrente, bør medlemmer, der nærmer sig 

pensioneringen, modtage oplysninger om 

de mulige udbetalingsprodukter for at lette 

den økonomiske planlægning af 

pensioneringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) I lyset af den langsigtede 

pensionsmålsætning, som gælder for 

PEPP-produktet, bør de 

investeringsmuligheder, som tilbydes 

PEPP-opsparerne, udformes, så de dækker 

de elementer, som gør det muligt for 

investorerne at træffe en 

investeringsbeslutning; dette gælder også 

det antal investeringsmuligheder, som de 

kan vælge blandt. PEPP-opspareren bør 

efter det første valg, som blev truffet i 

forbindelse med PEPP-aftalens indgåelse, 

have mulighed for omvalg med rimelige 

mellemrum (hvert femte år), således at der 

indrømmes udbyderne tilstrækkelig 

(38) I lyset af den langsigtede 

pensionsmålsætning, som gælder for 

PEPP-produktet, bør de 

investeringsmuligheder, som tilbydes 

PEPP-opsparerne, udformes, så de dækker 

de elementer, som gør det muligt for 

investorerne at træffe en 

investeringsbeslutning. 
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stabilitet til deres langsigtede 

investeringsstrategi, samtidig med at 

investorbeskyttelsen sikres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Standardinvesteringsmuligheden 

bør gøre det muligt for PEPP-opspareren 

at opnå dækning for den investerede 

kapital. PEPP-udbydere kunne desuden 

indarbejde en 

inflationsindekseringsmekanisme med 

henblik på i hvert fald delvis 

inflationsdækning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Kommissionen bør vedtage udkast 

til gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder, som udarbejdes af de 

europæiske tilsynsmyndigheder i Det 

Fælles Udvalg, for så vidt angår 

præsentationen og indholdet af de dele af 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation, som ikke er omfattet 

af [PRIIPs KID RTS], i overensstemmelse 

med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1093/201035, forordning (EU) nr. 

1094/201036 og forordning (EU) nr. 

1095/201037. Kommissionen bør supplere 

udgår 
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de europæiske tilsynsmyndigheders 

tekniske arbejde ved at foretage 

forbrugerundersøgelser af 

præsentationen af dokumentet med 

central investorinformation som foreslået 

af de europæiske tilsynsmyndigheder. 

__________________  

35 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 

november 2010 om oprettelse af en 

europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed), om 

ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 

12). 

 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. 

november 2010 om oprettelse af en 

europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger), om 

ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 

om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 

48). 

 

37 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 

november 2010 om oprettelse af en 

europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 

afgørelse nr. 716/2009/EF og om 

ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 

84). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(46) Med henblik på etablering af en 

effektiv tvistbilæggelsesprocedure bør 

PEPP-udbydere og -distributører indføre 

en effektiv klageprocedure, som deres 

kunder kan følge, inden tvisten henvises 

til bilæggelse ved en alternativ procedure 

eller ved en domstol. Klageproceduren bør 

indeholde korte og klart definerede frister, 

inden for hvilke PEPP-udbyderen eller -

distributøren bør besvare en klage. 

Alternative tvistbilæggelsesinstanser bør 

have tilstrækkelig kapacitet til på en 

hensigtsmæssig og effektiv måde at kunne 

deltage i grænseoverskridende samarbejde 

om tvister vedrørende rettigheder og 

forpligtelser i henhold til denne 

forordning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 53 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) PEPP-opsparere bør have friheden 

til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-

aftale at træffe afgørelse om 

udbetalingsmåden (annuitet, engangsbeløb 

eller andet) i udbetalingsfasen, men med 

mulighed for omvalg én gang hvert femte 

år derefter, således at de på bedst mulig 

måde kan tilpasse udbetalingsmåden til 

deres behov, når pensionstidspunktet 

nærmer sig. 

(53) PEPP-opsparere bør have friheden 

til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-

aftale at træffe afgørelse om 

udbetalingsmåden (annuitet, engangsbeløb 

eller andet) i udbetalingsfasen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) PEPP-udbydere bør have mulighed 

for at give PEPP-opsparere adgang til en 

bred vifte af udbetalingsmåder. Med en 

sådan tilgang opnås målet om øget 

udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget 

fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-

opsparere. Dette vil give udbyderne 

mulighed for at udforme deres PEPP-

produkter på den mest 

omkostningseffektive måde. Det er i 

overensstemmelse med andre EU-

politikker og politisk gennemførligt, 

eftersom der sikres medlemsstaterne 

tilstrækkeligt spillerum til at træffe 

afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de 

ønsker at fremme. 

(54) PEPP-udbydere bør have mulighed 

for at give PEPP-opsparere adgang til en 

bred vifte af udbetalingsmåder. Med en 

sådan tilgang opnås målet om øget 

udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget 

fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-

opsparere. Dette vil give udbyderne 

mulighed for at udforme deres PEPP-

produkter på den mest 

omkostningseffektive måde. Det er i 

overensstemmelse med andre EU-

politikker og politisk gennemførligt, 

eftersom der sikres medlemsstaterne 

tilstrækkeligt spillerum til at træffe 

afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de 

ønsker at fremme. Imidlertid bør et fast 

beløb i annuiteter være obligatorisk ved 

valget af den grundlæggende PEPP-

aftale. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 56 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(56) Selv om det løbende tilsyn med 

PEPP-udbydere skal udføres af de 

respektive kompetente nationale 

myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår 

PEPP-produkter koordineres af EIOPA for 

at garantere anvendelsen af en ensartet 

tilsynsmetode og på denne måde bidrage til 

pensionsproduktets paneuropæiske natur. 

(56) Selv om det løbende tilsyn med 

PEPP-udbydere skal udføres af de 

respektive kompetente nationale 

myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår 

PEPP-produkter koordineres af EIOPA for 

at garantere konsekvent anvendelse af en 

ensartet tilsynsmetode og på denne måde 

bidrage til pensionsproduktets 

paneuropæiske natur. 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 56 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (56a) For at styrke forbrugernes 

rettigheder og lette deres adgang til en 

klageprocedure bør PEPP-sparere have 

mulighed for enten individuelt eller 

kollektivt at indgive klager gennem deres 

egen nationale kompetente myndighed 

ved hjælp af en "one stop shop". Den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor klagen er fremsat, bør være 

ansvarlig for yderligere trin i 

klageproceduren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 57 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(57) EIOPA bør samarbejde med de 

nationale kompetente myndigheder og 

fremme samarbejdet mellem dem. I den 

forbindelse bør EIOPA spille en rolle i 

forbindelse med de kompetente nationale 

myndigheders beføjelse til at anvende 

tilsynsforanstaltninger gennem 

tilvejebringelse af dokumentation 

vedrørende PEPP-relaterede overtrædelser. 

EIOPA bør endvidere foretage bindende 

mægling i tilfælde af uenighed mellem 

kompetente myndigheder i 

grænseoverskridende situationer. 

(57) EIOPA bør samarbejde med de 

nationale kompetente myndigheder og 

fremme samarbejdet og sammenhængen 

mellem dem. I den forbindelse bør EIOPA 

spille en rolle i forbindelse med de 

kompetente nationale myndigheders 

beføjelse til at anvende 

tilsynsforanstaltninger gennem 

tilvejebringelse af dokumentation 

vedrørende PEPP-relaterede overtrædelser. 

EIOPA bør endvidere foretage bindende 

mægling i tilfælde af uenighed mellem 

kompetente myndigheder i 

grænseoverskridende situationer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Betragtning 64 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (64a) I lyset af PEPP's paneuropæiske 

karakter og leveringen af PEPP bør 

grænseoverskridende mekanismer for 

kollektive søgsmål for forbrugere 

ligeledes være tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Betragtning 66 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(66) Enhver behandling af 

personoplysninger i medfør af nærværende 

forordning, f.eks. udveksling eller 

videregivelse af personoplysninger 

foretaget af de kompetente myndigheder, 

bør udføres i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/67939, og udveksling eller 

videregivelse af oplysninger foretaget af 

de europæiske tilsynsmyndigheder bør 

udføres i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 45/200140. 

(66) Enhver behandling af 

personoplysninger i medfør af nærværende 

forordning, f.eks. udveksling eller 

videregivelse af personoplysninger 

foretaget af de kompetente myndigheder, 

lagring af personoplysninger de det 

centrale register, som EIOPA fører, og 

behandling af personoplysninger 

foretaget af PEPP-udbydere eller PEPP-

distributører, bør udføres i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/67939, Europa-Parlamentets og 

rådets direktiv (EU)2016/680 og en 

forordning om respekt for privatlivets fred 

og beskyttelse af personoplysninger i 

forbindelse med elektronisk 

kommunikation og ophævelse af direktiv 

2002/58/EF (forordning om 

databeskyttelse og elektronisk 

kommunikation). En hvilken som helst 

udveksling eller videregivelse af 

oplysninger foretaget af de europæiske 
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tilsynsmyndigheder bør foretages i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

45/200141. 

__________________ __________________ 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1).  

 39a Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med kompetente 

myndigheders behandling af 

personoplysninger med henblik på at 

forebygge, efterforske, afsløre eller 

retsforfølge strafbare handlinger eller 

fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 

fri udveksling af sådanne oplysninger og 

om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 

2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

89). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 

december 2000 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger i 

fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 

december 2000 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger i 

fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Betragtning 66 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (66a) I betragtning af personlige 

finansielle oplysningers følsomhed er en 

stærk databeskyttelse af allerstørste 

betydning. Det anbefales derfor, at 

databeskyttelsesmyndighederne inddrages 

nøje i gennemførelsen og overvågningen 

af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Betragtning 70 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (70a) I lyset af de langsigtede 

virkninger, som denne forordning 

muligvis vil have, er det vigtigt nøje at 

følge udviklingen i løbet af den første 

anvendelsesfase. Der bør oprettes et panel 

af interessenter og eksperter, der løbende 

skal overvåge alle relevante aspekter af 

paneuropæiske personlige 

pensionsprodukter og forelægge 

eventuelle bemærkninger for Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er baseret på en frivillig aftale 

mellem en individuel opsparer og en enhed 

a) er baseret på en frivillig og 

supplerende aftale mellem en individuel 

opsparer og en enhed 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "paneuropæisk personligt 

pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et 

langsigtet personligt 

pensionsopsparingsprodukt, som udbydes 

under en aftalt PEPP-ordning af en 

reguleret finansiel virksomhed med 

tilladelse i henhold til EU-retten til at 

forvalte kollektive eller individuelle 

investeringer eller opsparinger, og hvorom 

en individuel PEPP-opsparer har indgået 

aftale på frivillig basis med henblik på 

pensionering, uden eller med strengt 

begrænset mulighed for tilbagekøb 

2) "paneuropæisk personligt 

pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et 

langsigtet personligt 

pensionsopsparingsprodukt, som udbydes 

under en aftalt PEPP-ordning af en 

finansiel virksomhed som nævnt i artikel 5 

med tilladelse i henhold til EU-retten til at 

forvalte kollektive eller individuelle 

investeringer eller opsparinger, og hvorom 

en individuel PEPP-opsparer har indgået 

aftale på frivillig basis med henblik på 

pensionering, uden eller med strengt 

begrænset mulighed for tilbagekøb 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "opsparingsfase": den periode, 

hvorunder der opspares aktiver 

(indbetalinger) på en PEPP-konto, og som 

normalt løber indtil PEPP-modtagerens 

pensionsalder 

10) "opsparingsfase": den periode, 

hvorunder der opspares aktiver på en 

PEPP-konto, og som normalt løber indtil 

PEPP-modtagerens pensionsalder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 13a) "engangsbeløb": den fulde 

betaling af den samlede pensionskapital 

ved udgangen af akkumuleringsfasen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

20) "afdeling": et afsnit, som åbnes 

under hver enkelt PEPP-konto, og som 

opfylder de lovgivningsmæssige krav og 

betingelser for udnyttelse af incitamenter 

fastsat på nationalt plan til investering i et 

PEPP-produkt af den medlemsstat, hvori 

PEPP-opspareren har sin bopæl. I hver 

afdeling kan en person således være PEPP-

opsparer eller PEPP-modtager, afhængigt 

af de lovgivningsmæssige krav for 

henholdsvis optjenings- og 

udbetalingsfasen 

20) "afdeling": et afsnit, som åbnes 

under hver enkelt PEPP-konto, og som 

opfylder de lovgivningsmæssige krav i den 

medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har 

sin bopæl. I hver afdeling kan en person 

således være PEPP-opsparer eller PEPP-

modtager, afhængigt af de 

lovgivningsmæssige krav for henholdsvis 

optjenings- og udbetalingsfasen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

21) "kapital": den samlede indbetalte 

kapital og ikke-indkaldte forpligtede 

kapital, beregnet på grundlag af de 

investerbare beløb med fradrag af alle 

gebyrer og omkostninger, som direkte eller 

indirekte afholdes af investorerne 

21) "kapital": den samlede indbetalte 

kapital og ikke-indkaldte forpligtede 

kapital, beregnet på grundlag af de 

investerbare beløb inden fradrag af alle 

gebyrer og omkostninger, som direkte eller 

indirekte afholdes af investorerne 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

24) "standardinvesteringsmulighed": 

en investeringsstrategi, som anvendes, når 

en PEPP-opsparer ikke har anvist, 

hvordan de midler, som er opsparet på 

dennes PEPP-konto, skal investeres 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

28) "PEPP-kunde": en PEPP-

opsparer, en potentiel PEPP-opsparer 

og/eller en PEPP-modtager. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 28a) "biometriske risici": risici knyttet 

til levetid, invaliditet og død 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 28b) "partnerskaber": samarbejde 

mellem PEPP-udbydere om at tilbyde 

afdelinger i de forskellige medlemsstater 

med henblik på portabilitetsydelsen 

omhandlet i artikel 12. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bestemmelserne i aftalen om udbud 

af et PEPP-produkt indgået mellem en 

PEPP-opsparer og en PEPP-udbyder, 

hvis der er meddelt tilladelse i henhold til 

denne forordning 

b) bestemmelserne i aftalen om udbud 

af et PEPP-produkt, hvis der er meddelt 

tilladelse i henhold til denne forordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) de bestemmelser i 

medlemsstaternes lovgivning, som ville 

finde anvendelse på et sammenligneligt 

personligt pensionsprodukt, som 

produceres og distribueres i 

overensstemmelse med lovgivning i den 

medlemsstat, hvor producenten har sit 

hjemsted. 

ii) de bestemmelser i 

medlemsstaternes lovgivning, som ville 

finde anvendelse på et sammenligneligt 

personligt pensionsprodukt, som 

produceres og distribueres i 

overensstemmelse med den gældende 

lovgivning. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en arbejdsmarkedsrelateret 

pensionskasse, som er registreret eller 

meddelt tilladelse i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2016/2341/EF45 

c) en arbejdsmarkedsrelateret 

pensionskasse, som er registreret eller 

meddelt tilladelse i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2016/2341/EF45, der ikke dækker selve de 

biometriske risici og ikke garanterer en 

investeringspræstation eller 

pensionsydelser på et vist niveau 

__________________ __________________ 

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 

(IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed 

(omarbejdning) (EUT L 354 af 23.12.2016, 

s. 37). 

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 

(IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed 

(omarbejdning) (EUT L 354 af 23.12.2016, 

s. 37). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden EIOPA træffer afgørelse om 

ansøgningen, hører den ansøgerens 

kompetente myndighed. 

2. Inden EIOPA træffer afgørelse om 

ansøgningen, hører den ansøgerens 

kompetente myndighed for at fastslå, om 

der er grunde til ikke at imødekomme 

ansøgningen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

PEPP-udbydere og -distributører skal til 

enhver tid overholde bestemmelserne i 

denne forordning samt den relevante 

tilsynsordning, der er gældende for dem, jf. 

de i artikel 5, stk. 1, omhandlede retsakter. 

PEPP-udbydere og -distributører skal til 

enhver tid overholde bestemmelserne i 

denne forordning samt den relevante 

tilsynsordning, der er gældende for dem, jf. 

de i artikel 5, stk. 1, omhandlede retsakter 

og artikel 8. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Kapitel III – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

KAPITEL III KAPITEL VIII A 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDBUD 

OG PORTABILITET FOR PEPP-

PRODUKTER 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØB OG 

PORTABILITET FOR PEPP-

PRODUKTER 

 (kapitel III med alle dens bestemmelser 

med undtagelse af artikel 11 flyttes til efter 

kapitel VIII) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Kapitel III – afdeling I – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

AFDELING I udgår 

FRI UDVEKSLING AF 

TJENESTEYDELSER OG 

ETABLERINGSFRIHED 
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 (afsnit I, kapitel III, udgår som et 

underområde) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 Artikel 3a 

PEPP-udbyderes og -distributørers 

udøvelse af den frie udveksling af 

tjenesteydelser og etableringsfriheden 

PEPP-udbyderes og -distributørers 

udøvelse af den frie udveksling af 

tjenesteydelser og etableringsfriheden 

 (Artikel 11 skal flyttes om efter artikel 3) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved at benytte portabilitetsydelsen 

kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og 

incitamenter, som PEPP-udbyderen 

tilbyder, og som er forbundet med fortsat 

investering i det samme PEPP-produkt. 

2. Ved at benytte portabilitetsydelsen 

kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og 

incitamenter, som PEPP-udbyderen 

tilbyder, og som er forbundet med fortsat 

investering i det samme PEPP-produkt, og 

have ret til samtidig at spare i mere end én 

afdeling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. PEPP-opsparere har ret til at 

erhverve eller købe PEPP'er i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, hvor de 

har bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. PEPP-udbyderen eller -

distributøren giver, når denne foreslår et 

PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere 

oplysninger om, hvilke nationale afdelinger 

der er umiddelbart tilgængelige. 

2. PEPP-udbyderen eller -

distributøren giver, når denne foreslår et 

PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere 

oplysninger om, hvilke nationale afdelinger 

der er umiddelbart tilgængelige, enten fra 

PEPP-udbyderen eller fra en registreret 

partner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvert PEPP-produkt skal senest 

tre år efter den dato, fra hvilken denne 

forordning anvendes, tilbyde nationale 

afdelinger for alle medlemsstater, hvis 

PEPP-udbyderen anmodes herom. 

3. De tilgængelige afdelinger skal 

være anført i kontrakten mellem PEPP-

opspareren og PEPP-udbyderen. PEPP-

udbyderen forpligtes til at tilbyde mindst 

de afdelinger, der er anført i kontrakten. 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uden at det berører fristen i artikel 13, 

stk. 3, sikrer PEPP-udbydere, at der under 

hver enkelt PEPP-konto kan åbnes en ny 

afdeling, som opfylder de 

lovgivningsmæssige krav og betingelser 

for udnyttelse af incitamenter fastsat på 

nationalt plan for PEPP-produktet af den 

medlemsstat, som PEPP-opspareren 

flytter til. 

PEPP-udbydere skal sikre, at der under 

hver enkelt PEPP-konto kan åbnes en ny 

afdeling, som opfylder de 

lovgivningsmæssige krav og betingelser 

for udnyttelse af incitamenter fastsat på 

nationalt plan for PEPP-produktet i den 

medlemsstat, hvor afdelingen åbnes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører fristen i artikel 

13, stk. 3, oplyser PEPP-udbyderen 

umiddelbart efter at være blevet underrettet 

om PEPP-opsparerens hensigt om at ville 

udnytte sin ret til mobilitet mellem 

medlemsstater PEPP-opspareren om 

muligheden for at åbne en ny afdeling 

under PEPP-opsparerens individuelle konto 

samt om fristen, inden for hvilken en sådan 

afdeling kan åbnes. 

1. PEPP-udbyderen oplyser 

umiddelbart efter at være blevet underrettet 

om PEPP-opsparerens hensigt om at ville 

udnytte sin ret til mobilitet mellem 

medlemsstater PEPP-opspareren om 

muligheden for at åbne en ny afdeling 

under PEPP-opsparerens individuelle konto 

samt om fristen, inden for hvilken en sådan 

afdeling kan åbnes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den medlemsstat, hvori PEPP-

opspareren har sin nye bopæl 

a) den medlemsstat, hvor afdelingen 

åbnes; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) hvorvidt mobiliteten vedrører en 

overførsel eller en tilføjelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den dato, fra hvilken 

investeringerne skal tilgå den nyåbnede 

afdeling 

b) den dato, fra hvilken 

investeringerne skal tilgå den nyåbnede 

afdeling i tilfælde af overførsel 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysninger om portabilitet til de nationale 

myndigheder 

Oplysninger om portabilitet til de nationale 

myndigheder 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PEPP-udbyderen giver meddelelse 

om alle kontraktmæssige ordninger 

vedrørende adgang til portabilitetsydelsen 

til den nationale myndighed, som fører 

tilsyn hermed. 

1. PEPP-udbyderen giver meddelelse 

om alle kontraktmæssige ordninger 

vedrørende adgang til portabilitetsydelsen 

til EIOPA. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Oplysningerne i stk. 1 indgives 

elektronisk til en central database hos den 

nationale tilsynsmyndighed senest en 

måned efter åbningen af den nye afdeling 

og skal som minimum indeholde: 

2. Oplysningerne i stk. 1 indgives 

elektronisk til en central database hos 

EIOPA senest en måned efter åbningen af 

den nye afdeling: Databasen skal være 

tilgængelig for de nationale kompetente 

myndigheder, som automatisk modtager 

oplysninger om lokale afdelinger i tilfælde 

af ændringer. Databasen skal som 

minimum indeholde: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Kapitel IV – overskrift 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

KAPITEL IV KAPITEL II A 

DISTRIBUTIONS- OG 

OPLYSNINGSKRAV 

FORBRUGERRETTIGHEDER OG 

KLAGEADGANG 

 (kapitel IV med alle dens bestemmelser 

skal flyttes til efter kapitel II) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. PEPP-udbydere og -distributører 

skal overholde artikel 5, stk. 2, og artikel 

6-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

2. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation udgør førkontraktlig 

information. Det skal være nøjagtigt, 

redeligt, klart og ikke vildledende. Det 

skal indeholde central information og 

være i overensstemmelse med alle 

bindende kontraktlige dokumenter, med 

de relevante dele af tilbudsdokumenterne 

og med vilkårene og betingelserne for 

PEPP'et. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ud over oplysningerne i artikel 8, 

stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 

1286/2014 skal afsnittet med overskriften 

"Hvad kendetegner dette produkt?" 
indeholde følgende oplysninger: 

3. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation skal være et 

selvstændigt dokument, som adskiller sig 

tydeligt fra reklamemateriale. Det må ikke 

indeholde krydshenvisninger til 

reklamemateriale. Det kan indeholde 

krydshenvisninger til andre dokumenter, 
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herunder eventuelt et prospekt, men kun 

hvis krydshenvisningen vedrører de 
oplysninger, som i henhold til denne 

forordning skal indgå i dokumentet med 

central PEPP-investorinformation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) en beskrivelse af 

pensionsydelserne samt oplysning om, 

hvorvidt de er garanteret 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) en eventuel minimums- eller 

maksimumsperiode for medlemskab af en 

PEPP-ordning 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) pensionsalderen udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) generelle oplysninger om 

portabilitetsydelsen, herunder om 

afdelingerne 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. v 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v) generelle oplysninger om den 

ydelse, der består i skift af udbyder, samt 

en henvisning til de specifikke 

oplysninger om ydelsen i artikel 50 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. vi 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) tilgængelige oplysninger 

vedrørende investeringspolitikkens 

resultater for så vidt angår miljømæssige, 

sociale og ledelsesmæssige forhold 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 – nr. vii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vii) den lovgivning, der skal gælde for 

PEPP-aftalen, hvis parterne ikke har frit 

lovvalg, eller, når parterne frit kan vælge 

lovgivning, den lovgivning, som PEPP-

udbyderen foreslår. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Foruden dokumentet med central 

PEPP-investorinformation giver PEPP-

udbyderen eller -distributøren potentielle 

PEPP-opsparere henvisninger til 

indberetninger om PEPP-udbyderens 

solvens og økonomiske situation, således 

at de har nem adgang til disse 

oplysninger. 

4. Uanset stk. 3 skal dokumentet med 

central PEPP-investorinformation, når et 

PEPP tilbyder PEPP-opspareren en vifte 

af investeringsmuligheder, sådan at alle 

oplysninger med hensyn til de enkelte 

investeringsmuligheder ikke kan gives i et 

enkelt, samlet dokument, der står alene, 

give i det mindste en generel beskrivelse 

af de underliggende 

investeringsmuligheder og anføre, hvor 

og hvordan der kan findes mere detaljeret 

førkontraktlig dokumentation vedrørende 
de investeringsprodukter, der understøtter 

de underliggende investeringsmuligheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Potentielle PEPP-opsparere skal 

endvidere have oplysninger om historisk 

performance for investeringer knyttet til 

PEPP-ordningen omfattende en periode 

på mindst fem år eller, hvis ordningen har 

fungeret i mindre end fem år, omfattende 

alle de år, ordningen har fungeret, samt 

oplysninger om strukturen af de 

omkostninger, som bæres af PEPP-

opsparere og PEPP-modtagere. 

5. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation skal udfærdiges som 

et kort dokument skrevet på en 

sammenfattet måde og består af tre A4-

sider i trykt udgave, hvilket fremmer 

sammenligneligheden, og, når det leveres 

på et andet varigt medium end papir, kan 

være lagdelt for at tage hensyn til den 

praktiske anvendelighed af dokumentet 

med central PEPP-investorinformation. 

 Oplysningerne i første afsnit: 

 a) udformes og opstilles således, at de 

er letlæselige, med brug af en læsbar 

skriftstørrelse 

 b) koncentrerer sig om den centrale 

information, som PEPP-investorerne har 

brug for 

 c) er formuleret tydeligt og skrevet i 

et sprog og en stil, som fremmer 

forståelsen af informationen, navnlig i et 

sprog, der er klart, kortfattet og 

letforståeligt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Bruges farver i dokumentet med 

central PEPP-investorinformation, må de 

ikke gøre oplysningerne mindre 

forståelige, hvis dokumentet med central 

PEPP-investorinformation printes eller 

fotokopieres i sort-hvid. 

Or. en 
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Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b. Brug af corporate branding eller 

logo for PEPP-udbyderen eller den 

koncern, som producenten tilhører, må 

hverken aflede PEPP-opsparerens 

opmærksomhed fra informationen i 

dokumentet eller sløre teksten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5c. Foruden dokumentet med central 

PEPP-investorinformation giver PEPP-

udbyderen eller -distributøren potentielle 

PEPP-opsparere et resumé af og 

henvisninger til indberetninger om PEPP-

udbyderens solvens og økonomiske 

situation, således at de har nem adgang til 

disse oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5d. Potentielle PEPP-opsparere skal 

også være forsynet med oplysninger om 

de tidligere resultater af investeringer i 

forbindelse med PEPP'et, der omfatter de 
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år, hvor PEPP'et har fungeret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en ensartet anvendelse af denne 

artikel udarbejder de europæiske 

tilsynsmyndigheder (ESA'er) (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 

Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed samt EIOPA) i 

Det Fælles Udvalg af ESA'er udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser om 

præsentationen og indholdet af de enkelte 

oplysningselementer, der er omhandlet i 

stk. 3 og 4, samt de nødvendige krav til 

præsentation af disse oplysninger i et 

standardiseret format, som giver mulighed 

for sammenligning. 

For at sikre en ensartet anvendelse af denne 

artikel udarbejder de europæiske 

tilsynsmyndigheder (ESA'er) (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 

Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed samt EIOPA) i 

Det Fælles Udvalg af ESA'er udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

med nærmere bestemmelser om 

præsentationen og indholdet af de enkelte 

oplysningselementer, der er omhandlet i 

stk. 4, 5 og 5d samt de nødvendige krav til 

præsentation af disse oplysninger i et 

standardiseret og tilgængeligt format, som 

giver mulighed for let sammenligning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når de europæiske tilsynsmyndigheder 

udarbejder udkastene til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder, tager de hensyn til de 

forskellige typer PEPP-produkter, 

forskellene mellem dem og PEPP-

opspareres forudsætninger samt de 

egenskaber ved PEPP-produkter, som gør 

det muligt for PEPP-opsparere at vælge 

Når de europæiske tilsynsmyndigheder 

udarbejder udkastene til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

tager de hensyn til de forskellige typer 

PEPP-produkter, forskellene mellem dem 

og PEPP-opspareres forudsætninger samt 

de egenskaber ved PEPP-produkter, som 

gør det muligt for PEPP-opsparere at vælge 

mellem forskellige underliggende 
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mellem forskellige underliggende 

investeringer eller andre muligheder i 

forbindelse med produktet, herunder når 

dette valg kan træffes på forskellige 

tidspunkter eller ændres i fremtiden. 

investeringer eller andre muligheder i 

forbindelse med produktet, herunder når 

dette valg kan træffes på forskellige 

tidspunkter eller ændres i fremtiden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De europæiske tilsynsmyndigheder 

forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest den ... 

De europæiske tilsynsmyndigheder 

forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen seks måneder efter 

offentliggørelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder i overensstemmelse med artikel 

15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) 

nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 

1095/2010. 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 

 Sproget i dokumentet med central PEPP-

investorinformation 

 1. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation skal affattes på de 

officielle sprog eller på et af de officielle 

sprog, der anvendes i den del af 

medlemsstaten, hvor PEPP'et 

distribueres, eller på et andet sprog, som 

de kompetente myndigheder i den 

pågældende medlemsstat har accepteret, 

eller hvis dokumentet er affattet på et 

andet sprog, skal det oversættes til et af 

disse sprog. Oversættelsen skal på 

troværdig vis nøje gengive indholdet af 

det originale dokument med central 

PEPP-investorinformation. 

 2. Hvis et PEPP markedsføres i en 

medlemsstat ved hjælp af 

markedsføringsdokumenter, der er 

affattet på et eller flere af denne 

medlemsstats officielle sprog, affattes 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation mindst på disse 

officielle sprog. 

 3. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation stilles til rådighed 

efter anmodning i et passende format for 

syns- og hørehæmmede PEPP-opsparere 

samt PEPP-opsparere med 

læsevanskeligheder, eller som er 

analfabeter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 23 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23b 

 Sproget i dokumentet med central PEPP-

investorinformation 

 1. Titlen "dokumentet med central 

PEPP-investorinformation" skal være 

iøjnefaldende og stå øverst på første side 

af dokumentet med central PEPP-

investorinformation. Dokumentet med 

central PEPP-investorinformation 

opstilles i den rækkefølge, der er angivet i 

stk. 2 og 3. 

 2. Direkte under titlen på dokumentet 

med central PEPP-investorinformation 

skal der stå en forklaring. Den skal yde 

således: "Dette dokument indeholder 

central information om dette 

investeringsprodukt. Dokumentet er ikke 

markedsføringsmateriale. Informationen 

er lovpligtig og har til formål at gøre det 

lettere for dig at forstå dette produkts 

karakteristika, risici, omkostninger og 

mulige afkast og tab og at gøre det lettere 

at sammenligne produktet med andre 

produkter. 

 3. Dokumentet med central PEPP-

investorinformation skal indeholde 

følgende oplysninger: 

 a) i begyndelsen af dokumentet, 

PEPP'ets navn, og om det er et 

grundlæggende PEPP, PEPP-udbyderens 

identitet og kontaktoplysninger, 

information om PEPP-udbyderrens 

kompetente myndighed og dokumentets 

dato  

 b) hvis det er relevant, en advarsel 

med ordlyden: "Du er ved at købe et 

produkt, der ikke er simpelt og kan være 

vanskeligt at forstå".  

 c) i et afsnit med overskriften "Hvad 
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drejer dette produkt sig om, og hvad sker 

der, når jeg går på pension?" en 

angivelse af arten af og de vigtigste 

karakteristika ved dette PEPP, herunder:  

 i)  

 - en eventuel minimums- eller 

maksimumsperiode for medlemskab af en 

PEPP-ordning  

 - juridisk information om 

pensionsalder i den medlemsstat, hvor 

lovgivningen finder anvendelse  

 - de medlemsstater, hvor udbyderen 

tilbyder et PEPP  

 - investeringsmulighederne, herunder den 

grundlæggende mulighed  

 - adgang til portabilitetsydelsen  

 - oplysninger vedrørende 

resultaterne af PEPP'ets 

investeringspolitik for så vidt angår 

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 

forhold  

 - en beskrivelse af 

pensionsydelserne og i hvilket omfang de 

er garanteret og den måde, hvorpå de 

udbetales, herunder en beskrivelse af 

udbetalingsmulighederne og en 

påmindelse om, at det kan være 

hensigtsmæssigt at overveje rådgivning 

før pensionering  

 - oplysninger om eventuelle 

konsekvenser af tidspunktet for 

pensionering for risici og pensionsydelser 

for PEPP'et  

 - en beskrivelse af 

udbetalingsmulighederne og en 

påmindelse om, at det kan være 

hensigtsmæssigt at overveje rådgivning 

før pensionering 

 ii) målet med pensioneringen og 

midlerne til at opnå et optimalt resultat 

for PEPP-opspareren, navnlig hvorvidt 

målet nås gennem direkte eller indirekte 

eksponering mod de underliggende 

investeringsaktiver, herunder en 
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beskrivelse af de underliggende 

instrumenter eller referenceværdier, en 

angivelse af de markeder, som PEPP'et 

investerer i, og, hvor det er relevant, de 

specifikke miljømæssige eller sociale mål, 

som produktet har sigte på, samt hvordan 

afkastet fastsættes  

 iii) en beskrivelse af den type 

pensionsopsparer, som det tilsigtes at 

markedsføre PEPP'et over for, navnlig 

for så vidt angår evnen til at bære 

investeringstab og investeringshorisonten  

 iv) hvis PEPP'et omfatter 

forsikringsydelser, nærmere oplysninger 

om disse forsikringsydelser, herunder de 

omstændigheder, der vil udløse dem  

 v) PEPP'ets løbetid, hvis den kendes  

 d) i et afsnit med overskriften 

"Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan 

jeg få?" en kort beskrivelse af 

risiko/afkast-profilen bestående af 

følgende elementer:  

 i) en sammenfattende risikoindikator 

suppleret af en forklaring af indikatoren, 

dens vigtigste begrænsninger og en 

forklaring af de risici, som i væsentlig 

grad er relevante for PEPP'et og ikke i 

tilstrækkelig grad afspejles i den 

sammenfattende risikoindikator  

 ii) det størst mulige tab af investeret 

kapital, herunder oplysninger om:  

 – om PEPP-opspareren kan tabe 

hele den investerede kapital, eller  

 – hvorvidt PEPP-opspareren påtager 

sig en risiko for at pådrage sig yderligere 

finansielle forpligtelser, herunder 

eventualforpligtelser, i tillæg til den 

kapital, der investeres i PEPP'et, og  

 – i givet fald hvorvidt PEPP'et 

omfatter en kapitalbeskyttelse mod 

markedsrisiko, og nærmere oplysninger 

om beskyttelsens dækning og 

begrænsninger, navnlig med hensyn til 

det tidspunkt, hvor den finder anvendelse  
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 iii) relevante resultatscenarier og de 

antagelser, som de bygger på  

 iv) hvor det er relevant oplysninger 

om betingelserne for afkast til PEPP-

opsparere eller indbyggede resultatlofter  

 v) en erklæring om, at skattelovgivningen 

i PEPP-opsparerens hjemland kan få 

indvirkning på den faktiske udbetaling 

 e) i et afsnit med overskriften "Hvad 

sker der, hvis [navnet på PEPP-

udbyderen] ikke er i stand til at foretage 

udbetalinger?" en kort beskrivelse af, 

hvorvidt det hermed forbundne tab er 

dækket af en investorkompensations- eller 

investorgarantiordning, og, hvis dette er 

tilfældet, hvilken ordning der er tale om, 

garantens navn og oplysninger om, hvilke 

risici der er dækket af ordningen, og 

hvilke risici der ikke er dækket  

 f) i et afsnit med overskriften 

"Hvilke omkostninger er der?" de 

omkostninger, der er forbundet med en 

investering i PEPP'et, både de direkte og 

de indirekte omkostninger, som PEPP-

opspareren skal afholde, herunder 

engangsomkostninger og løbende 

omkostninger angivet ved hjælp af 

sammenfattende indikatorer for disse 

omkostninger, og for at sikre 

sammenligneligheden de samlede 

omkostninger udtrykt i beløb og i procent 

for at vise de samlede omkostningers 

kombinerede indvirkning på 

investeringen. Dokumentet med central 

PEPP-investorinformation skal klart 

angive, at rådgivere, distributører og 

enhver anden person, der rådgiver om 

eller sælger PEPP'et, vil give oplysninger 

om enhver distributionsomkostning, der 

ikke allerede er medtaget i ovennævnte 

omkostninger, for at sætte PEPP-

opsparerne i stand til at forstå den 

akkumulerede indvirkning, som disse 

samlede omkostninger har på 

investeringsafkastet  

 g) i et afsnit med overskriften "Hvor 

længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage 
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penge ud undervejs?":  

 i) hvor det er relevant, om der er en 

fortrydelses- eller opsigelsesperiode i 

forbindelse med PEPP'et  

 ii) en angivelse af den anbefalede og i 

givet fald krævede korteste holdeperiode  

 iii) muligheden for at foretage 

eventuel afvikling af investeringen inden 

udløb og betingelserne herfor, herunder 

alle gældende gebyrer og sanktioner, 

under hensyntagen til PEPP'ets 

risiko/afkast-profil og den 

markedsudvikling, som det sigter mod  

 iv) oplysninger om de potentielle 

konsekvenser af at indløse investeringen 

inden løbetidens eller den anbefalede 

holdeperiodes ophør, såsom tab af 

kapitalbeskyttelse eller yderligere 

eventualgebyrer  

 h) i et afsnit med overskriften 

"Hvordan kan jeg klage?" oplysninger 

om, hvordan og til hvem en PEPP-

opsparer kan indgive en klage over 

produktet eller PEPP-udbyderens adfærd 

eller en person, som rådgiver om eller 

sælger produktet  

 i) i et afsnit med overskriften »Anden 

relevant information« en kort angivelse af 

eventuelle yderligere 

informationsdokumenter, som skal gives 

til PEPP-opspareren før og/eller efter 

indgåelsen af kontrakten, bortset fra 

reklamemateriale.  

 4. Lagdeling af de oplysninger, der 

kræves i stk. 3, skal være tilladt, idet 

detaljerede dele af oplysningerne kan 

fremlægges via såkaldte "pop-ups", eller 

via links til ledsagende lag for at sikre, at 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation er i stand til at 

opfylde forpligtelsen vedrørende dets 

længde, der er fastsat i artikel 23, stk. 5. 

 5. For at sikre ensartet anvendelse af 

denne artikel udarbejder de europæiske 

tilsynsmyndigheder gennem Det Fælles 
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Udvalg af ESA'er udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for: 

 a) præcisering af bestemmelserne om 

udformningen og indholdet af de enkelte 

oplysningselementer, der er omhandlet i 

artikel 23, sammen med de nødvendige 

krav for at fremlægge disse oplysninger i 

et standardiseret format for at muliggøre 

sammenligning; 

 b) fastlæggelse af de beregningsmetoder, 

der er nødvendige for oplysninger i 

henhold til punkt 3.d. (i), punkt 3.d. iii) og 

3.f; 

 c) hvor lagdeling af oplysninger er tilladt, 

angivelse af hvilke oplysninger der skal 

fremgå i hovedpræsentationen, og hvilke 

oplysninger der skal angives i de 

underliggende detaljerede lag. 

 Når de europæiske tilsynsmyndigheder 

udarbejder udkastene til 

reguleringsmæssige tekniske standarder, 

tager de hensyn til de forskellige typer 

PEPP-produkter, forskellene mellem dem 

og PEPP-opspareres forudsætninger samt 

de egenskaber ved PEPP-produkter, som 

gør det muligt for PEPP-opsparere at 

vælge mellem forskellige underliggende 

investeringer eller andre muligheder i 

forbindelse med produktet, herunder når 

dette valg kan træffes på forskellige 

tidspunkter eller ændres i fremtiden. 

 De europæiske tilsynsmyndigheder 

forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den ... [xxx efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage de i første afsnit 

omhandlede reguleringsmæssige tekniske 

standarder i overensstemmelse med 

artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 

1093/2010, forordning (EU) nr. 

1094/2010 og forordning (EU) nr. 

1095/2010. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 23 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23c 

 Markedsføringskommunikation 

 Markedsføringsmeddelelser, der 

indeholder specifikke oplysninger om 

PEPP'et, må ikke indeholde udsagn, som 

er i modstrid med oplysningerne i 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation eller mindsker 

betydningen af dette dokument. I 

markedsføringsmeddelelserne angives det, 

at der findes et dokument med central 

PEPP-investorinformation, og hvordan 

og hvorfra det kan erhverves, herunder 

PEPP-udbyderens websted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 23 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23d 

 Dokumentet med central PEPP-

investorinformation 

 1. PEPP-udbyderen gennemgår 

regelmæssigt oplysningerne i dokumentet 

med central information og ændrer 

dokumentet, hvis gennemgangen viser, at 

det er nødvendigt. Den ændrede udgave 

gøres straks tilgængelig. 

 2. For at sikre ensartet anvendelse af 
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denne artikel udarbejder de europæiske 

tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg 

udkast til reguleringsmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser 

om: 

 a) betingelserne for gennemgang af 

de oplysninger, der findes i dokumentet 

med central information  

 b) de forhold, hvorunder dokumentet med 

central information skal ændres  

 c) de særlige forhold, hvorunder 

oplysningerne i dokumentet med central 

information skal gennemgås eller 

dokumentet med central information skal 

ændres, når PEPP-opsparere ikke har 

uafbrudt adgang til et PEPP  

 d) under hvilke omstændigheder 

PEPP-opsparere skal orienteres om et 

ændret dokument med central 

information for et PEPP, som de har købt, 

og hvorledes PEPP-opsparerne skal 

orienteres herom.  

 De europæiske tilsynsmyndigheder 

forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest den ... [xxx efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage de i første afsnit 

omhandlede reguleringsmæssige tekniske 

standarder i overensstemmelse med 

artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 

1093/2010, forordning (EU) nr. 

1094/2010 og forordning (EU) nr. 

1095/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 23 e (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23e 

 Civilretligt erstatningsansvar 

 1. En PEPP-udbyder pådrager sig 

ikke civilretligt ansvar alene på grundlag 

af dokumentet med central information, 

herunder eventuelle oversættelser heraf, 

medmindre det er vildledende, unøjagtigt 

eller i uoverensstemmelse med relevante 

dele af retligt bindende førkontraktlige og 

kontraktlige dokumenter eller med 

kravene i artikel 23. 

 2. En PEPP-opsparer, der påviser et 

tab efter at have sat sin lid til et dokument 

med central PEPP-investorinformation 

under de i stk. 1 omhandlede 

omstændigheder, da vedkommende 

foretog en investering i det PEPP, som 

dokumentet med central PEPP-

investorinformation er udarbejdet til, kan 

kræve erstatning for dette tab fra PEPP-

udbyderen i overensstemmelse med 

national ret. 

 3. Elementer som "tab" eller 

"erstatning", der er omhandlet i stk. 2, og 

som ikke er defineret, fortolkes og 

anvendes i overensstemmelse med den 

nationale ret, som finder anvendelse i 

henhold til de relevante bestemmelser i 

den internationale privatret. 

 4. Denne artikel udelukker ikke 

yderligere civile erstatningskrav i 

overensstemmelse med national ret. 

 5. Forpligtelserne i medfør af denne 

artikel må ikke begrænses eller gives 

afkald på ved kontraktlige bestemmelser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 23 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23f 

 Forsikringselementer 

 Vedrører dokumentet med central PEPP-

investorinformation en forsikringsaftale, 

har forsikringsselskabet kun forpligtelser 

over for forsikringsaftalens 

forsikringstager og ikke over for den 

begunstigede i henhold til 

forsikringsaftalen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 23 g (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23g 

 Tilrådighedsstillelse af dokumentet med 

central PEPP-investorinformation 

 1. En person, som rådgiver om eller 

sælger et PEPP, stiller dokumentet med 

central investorinformation til rådighed 

for PEPP-opsparerne i tilstrækkelig god 

tid, inden disse PEPP-opsparere er bundet 

af en kontrakt eller et tilbud vedrørende 

dette PEPP. 

 2. En person, der rådgiver om eller 

sælger et PEPP, kan opfylde kravene i stk. 

1 ved at stille dokumentet med central 

PEPP-investorinformation til rådighed 

for en person, der har en skriftlig 

beføjelse til at træffe 

investeringsbeslutninger på vegne af 

PEPP-opsparere i forbindelse med 

transaktioner, der foretages i medfør af 
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denne skriftlige beføjelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 23 h (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23h 

 Formidling af oplysninger om distribution 

til PEPP-opsparere 

 1. PEPP-udbydere og PEPP-

distributører skal i tilstrækkelig god tid 

inden indgåelsen af en PEPP-relateret 

kontrakt stille i det mindste følgende 

oplysninger til rådighed for PEPP-

opsparere eller potentielle PEPP-

opsparere: 

 a) om de har en direkte eller 

indirekte andel på 10 % eller mere af 

stemmerettighederne eller kapitalen i en 

bestemt PEPP-udbyder  

 b) i forbindelse med den aftale, der 

foreslås eller rådgives om, om:  

 i) om PEPP-udbyderen eller en 

PEPP-udbyders modervirksomhed har en 

direkte eller indirekte andel på 10 % eller 

mere af stemmerettighederne eller 

kapitalen hos en bestemt PEPP-formidler 

eller -distributør  

 ii) den yder rådgivning på basis af en 

objektiv og personlig analyse  

 iii) den har en kontraktlig forpligtelse 

til udelukkende at udøve 

distributionsvirksomhed med en eller flere 

PEPP-udbydere, idet den i så fald skal 

meddele navnene på disse PEPP 

udbydere; eller  

 iv) formidleren ikke har en 

kontraktlig forpligtelse til udelukkende at 

benytte en eller flere PEPP-udbydere og 
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ikke yder rådgivning på basis af en 

objektiv og personlig analyse; i så fald 

skal formidleren meddele navnene på de 

PEPP-udbydere, som formidleren kan 

benytte og faktisk benytter  

 c) hvilken form for aflønning der 

modtages i forbindelse med aftalen  

 d) hvorvidt den i forhold til aftalen 

fungerer:  

 i) på basis af et honorar, som er den 

aflønning, PEPP-opspareren direkte 

betaler  

 ii) på basis af en form for provision, 

som er det vederlag, der indgår i 

omkostninger og gebyrer af distributionen 

af PEPP'er;  

 iii) på basis af enhver anden form for 

aflønning, herunder en form for 

økonomisk fordel, som tilbydes eller gives 

i forbindelse med aftalen, eller  

 iv) på basis af en kombination af 

enhver form for aflønning som omhandlet 

i nr. i), ii) og iii).  

 2. Hvis PEPP-opspareren skal betale 

honoraret direkte, oplyser PEPP-

distributøren PEPP-opspareren om 

honorarets størrelse eller, hvis dette ikke 

er muligt, metoden til beregning af 

honoraret.  

 3. Hvis alle betalinger bortset fra de 

planlagte betalinger foretages af PEPP-

opspareren i henhold til kontrakten efter 

dens indgåelse, skal distributøren PEPP 

også give oplysninger i overensstemmelse 

med denne artikel om hver enkelt af 

sådanne betalinger.  

 4. Medlemsstaterne sikrer, at PEPP-

udbyderen i god tid inden indgåelsen af 

en kontrakt meddeler PEPP-opspareren, 

hvilken form for vederlag dets ansatte 

modtager i forbindelse med kontrakten.  

 5. Hvis alle betalinger bortset fra de 

planlagte betalinger foretages af PEPP-

opspareren i henhold til kontrakten efter 
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dens indgåelse, skal PEPP-udbyderen 

også give oplysninger i overensstemmelse 

med denne artikel om hver enkelt af 

sådanne betalinger.  

 6. Der skal i tilstrækkelig god tid 

inden indgåelsen af en kontrakt gives 

relevante oplysninger til PEPP-opsparere 

eller potentielle PEPP-opsparere med 

hensyn til distribution af PEPP og med 

hensyn til alle omkostninger og tilknyttede 

gebyrer. Disse oplysninger skal som 

minimum omfatte følgende: 

 a) hvis der ydes rådgivning, om 

PEPP-formidleren eller -distributøren vil 

forelægge PEPP-opsparere en periodisk 

vurdering af egnetheden af det PEPP, der 

er blevet anbefalet PEPP-opsparere  

 b) for så vidt angår oplysninger om 

alle omkostninger og tilknyttede gebyrer, 

der skal offentliggøres, oplysninger om 

PEPP'ets distribution, herunder 

omkostningerne for rådgivning, hvor det 

er relevant, omkostningerne ve det PEPP, 

der er blevet anbefalet eller markedsført 

for PEPP-opspareren, og hvordan PEPP-

opspareren kan betale for det, herunder 

også eventuelle betalinger fra tredjeparter 

i henhold til artikel 32, stk. 1, litra e), nr. 

ii).  

 7. Oplysningerne i stk. 1 gives i et 

standardiseret format, som giver mulighed 

for sammenligning på en forståelig måde, 

således at PEPP-opsparere i rimeligt 

omfang kan forstå arten af og risiciene 

ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig 

er i stand til at træffe en 

investeringsbeslutning på et oplyst 

grundlag. 

 8. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 62 med henblik på at 

præcisere følgende: 

 a) de betingelser, som oplysningerne skal 

opfylde for at være reelle, klare og ikke-

vildledende, herunder de kriterier, som det 

standardformat, der er omhandlet i stk. 7, 
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skal baseres på 

 b) detaljerede oplysninger om indhold og 

format af oplysningerne til PEPP-

opsparere vedrørende PEPP-udbydere, 

formidlere og PEPP-distributører samt 

omkostninger og gebyrer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 24 udgår 

Formidling af oplysninger om distribution  

1. I god tid inden indgåelsen af en 

PEPP-relateret aftale giver PEPP-

udbydere eller -distributører som 

omhandlet i denne forordnings artikel 19, 

litra c), PEPP-opsparere eller potentielle 

PEPP-opsparere som minimum de 

oplysninger vedrørende PEPP-aftalen og 

dem selv, som er omhandlet i artikel 19 og 

artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a) og 

c) i direktiv (EU) 2016/97 i relation til 

forsikringsaftaler og 

forsikringsformidlere. 

 

2. Oplysningerne i stk. 1 gives i et 

standardiseret format, som giver mulighed 

for sammenligning på en forståelig måde, 

således at PEPP-opsparere i rimeligt 

omfang kan forstå arten af og risiciene 

ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig 

er i stand til at træffe en 

investeringsbeslutning på et oplyst 

grundlag. 

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

henhold til artikel 62 for at præcisere de 

kriterier, hvorpå det standardiserede 

format, der er omhandlet i stk. 2, skal 
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baseres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Specifikation af efterspørgsel og behov 

samt vurdering af egnethed 

 1. Før indgåelsen af en PEPP-

relateret aftale leverer PEPP-udbyderen 

eller PEPP-distributøren på grundlag af 

oplysninger fra PEPP-opspareren en 

specifikation af den pågældende PEPP-

opsparers pensionsrelaterede 

efterspørgsel og behov og giver PEPP-

opspareren objektive oplysninger om 

PEPP-produktet på en forståelig måde, 

således at PEPP-opspareren kan træffe en 

informeret investeringsbeslutning. Enhver 

foreslået aftale skal være i 

overensstemmelse med PEPP-opsparerens 

pensionsrelaterede efterspørgsel og behov. 

 2. Såfremt der ydes rådgivning forud 

for indgåelsen af en specifik aftale, giver 

PEPP-udbyderen eller PEPP-

distributøren PEPP-opspareren en 

personlig anbefaling med en redegørelse 

for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt 

bedst imødekommer PEPP-opsparerens 

efterspørgsel og behov. 

 3. Såfremt en PEPP-udbyder eller 

PEPP-distributør oplyser PEPP-

opspareren om, at denne yder 

rådgivningen på et uafhængigt grundlag, 

skal rådgivningen ydes på baggrund af en 

analyse af et antal personlige 

pensionsprodukter på markedet, som er 

tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen 

eller -distributøren kan give en personlig 
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anbefaling i overensstemmelse med 

professionelle kriterier om, hvilken 

PEPP-relateret aftale der ville være egnet 

til at imødekomme PEPP-opsparerens 

behov, og også om faktorer heri, der 

kunne indebære en risiko for PEPP-

opspareren. 

 4. Når der ydes rådgivning på et 

hvilket som helst tidspunkt under 

kontrakten, skal PEPP-udbyderen 

indhente de nødvendige oplysninger om 

PEPP-opsparerens viden og erfaring på 

det investeringsområde, der er relevant 

for PEPP'et, den pågældende persons 

finansielle situation, herunder 

vedkommendes evne til at bære tab, og 

vedkommendes investeringsmål, herunder 

den pågældendes risikotolerance, så 

PEPP-udbyderen, -formidleren eller -

distributøren har mulighed for at anbefale 

PEPP-opspareren eller den potentielle 

PEPP-opsparer det PEPP, der er egnet 

for ham eller hende, og navnlig om det er 

i overensstemmelse med hans eller hendes 

risikotolerance og evne til at bære tab. 

 5. PEPP-udbydere og PEPP-

distributører sikrer og dokumenterer på 

anmodning over for de kompetente 

myndigheder, at fysiske personer, som 

yder rådgivning om PEPP-produkter, er i 

besiddelse af den nødvendige viden og 

kompetence til at opfylde deres 

forpligtelser i henhold til denne 

forordning. Medlemsstaterne offentliggør 

de kriterier, som anvendes til at vurdere 

en sådan viden og kompetence. 

 6. EIOPA udsteder senest den... [xxx 

efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] retningslinjer der 

præciserer kriterierne for vurdering af 

den viden og kompetence, der kræves i 

stk. 5. Retningslinjerne vedtages i 

overensstemmelse med artikel 16 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. 

Or. en 
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Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale 

leverer PEPP-udbyderen eller -

distributøren som omhandlet i denne 

forordnings artikel 19, litra c), på 

grundlag af oplysninger fra PEPP-

opspareren en specifikation af den 

pågældende PEPP-opsparers 

pensionsrelaterede efterspørgsel og behov 

og giver PEPP-opspareren objektive 

oplysninger om PEPP-produktet på en 

forståelig måde, således at PEPP-

opspareren kan træffe en informeret 

investeringsbeslutning. 

Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale 

leverer PEPP-udbyderen eller distributøren 

på grundlag af oplysninger fra PEPP-

opspareren en specifikation af den 

pågældende PEPP-opsparers 

pensionsrelaterede efterspørgsel og behov 

og giver PEPP-opspareren objektive 

oplysninger om PEPP-produktet på en 

forståelig måde, således at PEPP-

opspareren kan træffe en informeret 

investeringsbeslutning. Enhver foreslået 

aftale skal være i overensstemmelse med 

PEPP-opsparerens pensionsrelaterede 

efterspørgsel og behov. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Enhver aftale, som foreslås, skal være i 

overensstemmelse med PEPP-opsparerens 

pensionsrelaterede efterspørgsel og behov. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Såfremt der ydes rådgivning forud 

for indgåelsen af en specifik aftale, giver 

PEPP-udbyderen eller -distributøren som 

omhandlet i denne forordnings artikel 19, 

litra c), PEPP-opspareren en personlig 

anbefaling med en redegørelse for, hvorfor 

et bestemt PEPP-produkt bedst 

imødekommer PEPP-opsparerens 

efterspørgsel og behov. 

2. Såfremt der ydes rådgivning forud 

for indgåelsen af en specifik aftale, giver 

PEPP-udbyderen eller -distributøren PEPP-

opspareren en personlig anbefaling med en 

redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-

produkt bedst imødekommer PEPP-

opsparerens efterspørgsel og behov. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. PEPP-udbyderen eller -

distributøren som omhandlet i denne 

forordnings artikel 19, litra c), skal i 

forbindelse med ydelsen af rådgivning om 

PEPP-produkter overholde gældende 

national lovgivning, som gennemfører 

bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i 

direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart 

gældende EU-lovgivning vedtaget i 

henhold til nævnte direktivs artikel 25, 

stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser. 

3. Såfremt en PEPP-udbyder eller 

PEPP-distributør oplyser PEPP-

opspareren om, at denne yder 

rådgivningen på et uafhængigt grundlag, 

skal rådgivningen ydes på baggrund af en 

analyse af et antal personlige 

pensionsprodukter på markedet, som er 

tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen 

eller -distributøren kan give en personlig 

anbefaling i overensstemmelse med 

professionelle kriterier om, hvilken 

PEPP-relateret aftale der ville være egnet 
til at imødekomme PEPP-opsparerens 

behov, og også om faktorer heri, der 

kunne indebære en risiko for PEPP-

opspareren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Såfremt en PEPP-udbyder eller -

distributør som omhandlet i denne 

forordnings artikel 19, litra c), oplyser 

PEPP-opspareren om, at denne yder 

rådgivningen på et uafhængigt grundlag, 

skal rådgivningen ydes på baggrund af en 

analyse af et antal personlige 

pensionsprodukter på markedet, som er 

tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen 

eller -distributøren kan give en personlig 

anbefaling i overensstemmelse med 

professionelle kriterier om, hvilken 

PEPP-relateret aftale der ville være egnet 
til at imødekomme PEPP-opsparerens 

behov. En sådan rådgivning må ikke 

begrænses til PEPP-relaterede aftaler, 

som tilbydes af PEPP-udbyderen eller -

distributøren selv eller af enheder med 

tætte forbindelser til PEPP-udbyderen 

eller -distributøren eller andre enheder, 

som PEPP-udbyderen eller -distributøren 

har et tæt juridisk eller økonomisk 

forhold, herunder et kontraktmæssigt 

forhold, til, således at der opstår risiko for 

udhuling af den ydede rådgivnings 

uafhængige grundlag. 

4. Når der ydes rådgivning på et 

hvilket som helst tidspunkt under 

kontrakten, skal PEPP-udbyderen 

indhente de nødvendige oplysninger om 

PEPP-opsparerens viden og erfaring på 

det investeringsområde, der er relevant for 

PEPP'et, den pågældende persons 

finansielle situation, herunder 

vedkommendes evne til at bære tab, og 

vedkommendes investeringsmål, herunder 

den pågældendes risikotolerance, så 

PEPP-udbyderen, -formidleren eller -

distributøren har mulighed for at anbefale 

PEPP-opspareren eller den potentielle 

PEPP-opsparer det PEPP, der er egnet 

for ham eller hende, og navnlig om det er 

i overensstemmelse med hans eller hendes 

risikotolerance og evne til at bære tab. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. PEPP-udbydere eller -distributører 

som omhandlet i denne forordnings 

artikel 19, litra c), sikrer og dokumenterer 

på anmodning over for de kompetente 

myndigheder, at fysiske personer, som yder 

rådgivning om PEPP-produkter, er i 

besiddelse af den nødvendige viden og 

kompetence til at opfylde deres 

5. PEPP-udbydere og -distributører 

sikrer og dokumenterer på anmodning over 

for de kompetente myndigheder, at fysiske 

personer, som yder rådgivning om PEPP-

produkter, er i besiddelse af den 

nødvendige viden og kompetence til at 

opfylde deres forpligtelser i henhold til 

denne forordning. Medlemsstaterne 
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forpligtelser i henhold til dette kapitel. 

Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, 

som anvendes til at vurdere en sådan viden 

og kompetence. 

offentliggør de kriterier, som anvendes til 

at vurdere en sådan viden og kompetence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. EIOPA udsteder senest den... [xxx 

efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] retningslinjer der 

præciserer kriterierne for vurdering af 

den viden og kompetence, der kræves i 

stk. 5. Retningslinjerne vedtages i 

overensstemmelse med artikel 16 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Oplysningerne i PEPP-oversigten 

er nøjagtige, ajourføres og gøres gratis 

tilgængelige for hver enkelt PEPP-

opsparer i elektronisk form gennem 

elektroniske medier, herunder på et varigt 

medium, eller på et websted eller i 

papirform, mindst én gang om året. En 

papirudgave skal efter anmodning 

udleveres til PEPP-opsparere som 

supplement til alle oplysninger via 

elektroniske medier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PEPP-oversigten skal mindst 

indeholde følgende centrale oplysninger til 

PEPP-opsparerne: 

1. PEPP-oversigten skal mindst 

indeholde følgende centrale oplysninger til 

PEPP-opsparerne, som skal forelægges 

hvert år: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) personlige oplysninger om PEPP-

opspareren og PEPP-udbyderens navn, 

oplysninger om pensionsprognoser, 

optjente rettigheder eller opsparet kapital, 

de bidrag, som PEPP-opspareren eller 

tredjepart har indbetalt, samt om 

kapitaldækningsniveauet for PEPP-

a) personlige oplysninger om PEPP-

opspareren og PEPP-udbyderens navn, 

oplysninger om pensionsprognoser, 

optjente rettigheder eller opsparet kapital, 

de bidrag, som PEPP-opspareren eller 

tredjepart har indbetalt, samt om 

kapitaldækningsniveauet for PEPP-
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ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, 

stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 

2016/2341/EU finder anvendelse, idet 

"medlem" erstattes af PEPP-opsparer, 

"IORP" erstattes af PEPP-udbyder, 

"pensionsordning" erstattes af PEPP-

ordning og "det pensionstegnende firma" 

erstattes af tredjepart med henblik på 

denne forordning 

ordningen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den medlemsstat, hvor PEPP-

udbyderen er meddelt tilladelse eller 

registreret, og navnet på den kompetente 

myndighed 

b) En tydelig angivelse af PEPP-

opsparerens lovbestemte pensionsalder, 

den pensionsalder, der er fastlagt i 

pensionsordningen eller forventet af 

PEPP-udbyderen, eller den pensionsalder, 

PEPP-opspareren har bestemt, efter hvad 

der er relevant; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) hvis det er relevant, oplysninger 

om fuldstændig eller delvis garanti under 

PEPP-ordningen samt garantiens art og 

mekanismerne til beskyttelse af optjente 

individuelle rettigheder 

c) PEPP-udbyderens navn og 

kontaktadresse samt nøjagtig angivelse af 

PEPP-opsparerens PEPP-ordning 

Or. en 
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Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) oplysninger om historisk 

performance for PEPP-ordningen som 

helhed eller, hvis det er relevant, PEPP-

opsparerens investeringsmulighed 

præsenteret i et diagram, der omfatter 

performance for alle år, for hvilke der 

foreligger oplysninger, dog højst de sidste 

ti år 

d) oplysninger om pensionsprognoser 

baseret på pensionsalderen, jf. litra b), og 

et forbehold om, at disse prognoser kan 

være anderledes end den endelige værdi 

af de ydelser, der modtages. Hvis 

prognoserne vedrørende pensionsydelser 

er baseret på økonomiske scenarier, skal 

denne oplysning også omfatte det bedst 

tænkte scenarie og et ugunstigt scenarie, 

under hensyntagen til PEPP-ordningens 

særlige karakter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) en oversigt over de omkostninger, 

som PEPP-udbyderen har fratrukket i 

form af omkostninger til administration 

og opbevaring af aktiver samt 

omkostninger vedrørende 

porteføljetransaktioner og andre 

omkostninger, som minimum over de 

seneste 12 måneder, foruden et skøn over 

virkningen af disse omkostninger for de 

endelige ydelser. 

e) oplysninger om de optjente 

pensionsrettigheder eller den opsparede 

pensionskapital under hensyntagen til 

PEPP-ordningens særlige karakter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra e a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) oplysninger om de bidrag, der er 

indbetalt til PEPP-ordningen af en 

tredjepart, som minimum i løbet af de 

seneste tolv måneder, under hensyntagen 

til PEPP-ordningens særlige karakter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) oplysninger om historisk 

performance for PEPP-ordningen som 

helhed eller, hvis det er relevant, PEPP-

opsparerens investeringsmulighed 

præsenteret i et diagram, der omfatter 

performance for alle år, for hvilke der 

foreligger oplysninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) en oversigt over de omkostninger, 

som PEPP-udbyderen har fratrukket i 

form af omkostninger til administration 

og opbevaring af aktiver samt 

omkostninger vedrørende 

porteføljetransaktioner og andre 

omkostninger, som minimum over de 

seneste 12 måneder, foruden et skøn over 

virkningen af disse omkostninger for de 

endelige ydelser. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra e d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ed) oplysninger om 

kapitaldækningsniveauet for PEPP-

ordningen som helhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

62 om regler til fastlæggelse af 

antagelserne for pensionsprognoser som 

omhandlet i stk.1, litra a). Disse 

bestemmelser skal anvendes af PEPP-

udbydere til, hvor dette er relevant, at 

fastslå den årlige sats for nominelle 

investeringsafkast, den årlige 

inflationsrate og tendensen i den 

fremtidige lønudvikling. 

2. Pensionsoversigten skal angive, 

hvor og hvordan der kan indhentes 

supplerende oplysninger, herunder: 

yderligere praktiske oplysninger om 

PEPP-opsparerens muligheder i henhold 

til PEPP-ordningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I overensstemmelse med artikel 55 3. Kommissionen vedtager i samråd 
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udveksler medlemsstaterne bedste praksis 

med hensyn til formatet og indholdet af 

PEPP-oversigten. 

med Den Europæiske Centralbank, 

EIOPA og de nationale 

tilsynsmyndigheder en delegeret retsakt i 

henhold til artikel 62 om de regler til 

fastlæggelse af antagelserne for 

pensionsprognoser, der er omhandlet i 

litra a, en gennemgang af de hidtidige 

resultater, der er omhandlet i litra eb), 

samt en præsentation af omkostningerne 

som omhandlet i stk. 1, litra ec).  Disse 

bestemmelser skal anvendes af PEPP-

udbydere til, hvor dette er relevant, at 

fastslå den årlige sats for nominelle 

investeringsafkast, den årlige 

inflationsrate og tendensen i den 

fremtidige lønudvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) yderligere praktiske oplysninger, jf. 

artikel 40, stk. 1, litra a), i direktiv 

2016/2341/EU 

a) yderligere praktiske oplysninger om 

PEPP-opsparerens muligheder i henhold 

til PEPP'et 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For PEPP-ordninger, hvor PEPP-

opsparerne bærer en investeringsrisiko og 

pålægges en investeringsmulighed på 

grundlag af en særlig regel i PEPP-

ordningen, skal PEPP-oversigten angive, 

hvor der kan hentes yderligere 
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oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Disse oplysninger skal gøres let 

tilgængelige via elektroniske midler og 

vederlagsfrit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. På anmodning af en PEPP-

opsparer eller en PEPP-modtager eller 

disses repræsentanter skal PEPP-

udbyderen give følgende supplerende 

oplysninger: 

 a) årsregnskab og årsberetning som 

omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b), 

eller, såfremt en PEPP-udbyder er 

ansvarlig for mere end en PEPP-ordning, 

årsregnskab og årsberetning for deres 

egen PEPP-ordning 

 b) redegørelsen for principperne bag 

investeringspolitikken, jf. artikel 29, stk. 

1, litra c) 

 c) eventuelle yderligere oplysninger 

om de antagelser, der er anvendt til at 

generere prognoser, jf. artikel 39, stk. 1, 

litra d). 

Or. en 
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Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Disse oplysninger skal gøres let 

tilgængelige via elektroniske midler og 

vederlagsfrit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIOPA udarbejder efter høring af de 

nationale myndigheder og forbrugertest 

udkast til gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser om 

præsentationen af de oplysninger, der er 

omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel. 

EIOPA udarbejder efter høring af de 

nationale myndigheder og 

forbrugerorganisationer udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser om 

præsentationen af de oplysninger, der er 

omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIOPA forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest … 

[within 9 months after the entry into force 

of the Regulation]. 

EIOPA forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest … 

[senest seks måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage de i 

første afsnit omhandlede 
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gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder i overensstemmelse med 

artikel 15 i forordning (EU) nr. 

1093/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Forud for pensioneringen modtager 

PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i 

artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. 

1. Forud for pensioneringen modtager 

PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i 

artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. 

Rådgivning et år før pensioneringsfasen 

skal være obligatorisk. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til forordning 

Artikel 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31 udgår 

Supplerende oplysninger på anmodning 

til PEPP-opsparere og -modtagere 

 

På anmodning af en PEPP-opsparer eller 

en PEPP-modtager eller disses 

repræsentanter skal PEPP-udbyderen 

give følgende supplerende oplysninger: 

 

a) årsregnskab og årsberetning som 

omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b), 

eller, såfremt en PEPP-udbyder er 

ansvarlig for mere end en PEPP-ordning, 

årsregnskab og årsberetning for deres 

egen PEPP-ordning 

 

b) redegørelsen for principperne bag 

investeringspolitikken, jf. artikel 29, stk. 
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1, litra c) 

c) eventuelle yderligere oplysninger 

om de antagelser, der er anvendt til at 

generere prognoser, jf. artikel 28, stk. 1, 

litra a). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Kapitel V – afdeling II – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

INVESTERINGSREGLER FOR PEPP-

OPSPARERE 

INVESTERINGSMULIGHEDER FOR 

PEPP-OPSPARERE 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PEPP-udbydere skal tilbyde PEPP-

opsparere op til fem 
investeringsmuligheder. 

1. PEPP-udbydere og PEPP-

distributører skal under alle 

omstændigheder tilbyde et 

grundlæggende PEPP og kan tilbyde 

alternative investeringsmuligheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Investeringsmulighederne skal 2. PEPP-udbydere udformer alle 
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omfatte en standardinvesteringsmulighed 

og kan omfatte alternative 

investeringsmuligheder. 

investeringsmuligheder på grundlag af 

velafprøvede risikoreduktionsteknikker, 

som sikrer PEPP-opsparere en 

tilstrækkelig beskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. PEPP-udbydere udformer alle 

investeringsmuligheder på grundlag af 

velafprøvede risikoreduktionsteknikker, 

som sikrer PEPP-opsparere en 

tilstrækkelig beskyttelse. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PEPP-opspareren kan én gang 

hvert femte år i opsparingsfasen vælge en 

anden investeringsmulighed. 

1. Betingelserne for ændring af 

investeringsmuligheden skal nævnes i 

PEPP-kontrakten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ændringen af udgår 
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investeringsmuligheden er vederlagsfri 

for PEPP-opspareren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Standardinvesteringsmuligheden Det grundlæggende PEPP 

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Standardinvesteringsmuligheden 

sikrer kapitalen for PEPP-opspareren på 

grundlag af en risikoreduktionsteknik, 

som indebærer en sikker 

investeringsstrategi. 

1. Det grundlæggende PEPP skal 

være et enkelt og sikkert produkt, som let 

kan erhverves, herunder via digitale 

kanaler, i hver medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. De risikoreducerende teknik, der 

anvendes på det grundlæggende PEPP, 

skal være i overensstemmelse med målet 

om at bevare den investerede kapital.  
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Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Kapitalsikringen skal gøre det 

muligt for PEPP-opspareren at opnå 

dækning for den investerede kapital, 

herunder gebyrer, omkostninger og 

inflation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis PEPP-udbydere tilbyder 

alternative investeringsmuligheder, skal 

mindst én af dem repræsentere en 

omkostningseffektiv investeringsmulighed 

for PEPP-opsparerne. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i henhold til 

artikel 62 for at præcisere: 

Brugen af risikoreduktionsteknikker 

sikrer, at investeringsstrategien for 

PEPP'et er udformet således, at det 

opbygger stabile og tilstrækkelige 

individuelle fremtidige pensionsindtægter 
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fra PEPP'et og sikrer en retfærdig 

behandling af alle generationer af PEPP-

opsparere. De risikoreduktionsteknikker, 

der finder anvendelse, omfatter de 

gældende bestemmelser, ba) eller bb) eller 
en kombination heraf, og kan suppleres 

med bestemmelserne i litra bc): 

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) risikoreduktionsteknikken med 

henblik på kapitalsikringen under 

standardinvesteringsmuligheden 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de risikoreduktionsteknikker, der 

skal anvendes i forbindelse med de 

alternative investeringsmuligheder. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra b a (nyt) 



 

PE618.225v01-00 80/95 PR\1146696DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) bestemmelser om gradvis 

tilpasning af tildelingen af 

investeringsstøtte til at begrænse de 

finansielle risici for investeringer for 

grupper af investorer svarende til den 

resterende varighed; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) bestemmelser om reserver fra 

bidrag eller investeringsafkast, der skal 

afsættes til PEPP-opsparere på en fair og 

gennemsigtig måde for at begrænse tab af 

investeringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra b c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) bestemmelser for anvendelse af 

passende finansielle garantier til 

beskyttelse mod investeringstab. 

Or. en 
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Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på at fastlægge kriterier for 

effektive risikoreduktionsteknikker, som 

kan anvendes på en konsekvent måde, 

udarbejder EIOPA udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

med henblik på at præcisere 

bestemmelserne om 

risikoreduktionsteknikker. EIOPA 

forelægger disse udkast til 

reguleringsmæssige tekniske standarder 

for Kommissionen senest [xxx fra datoen 

for denne forordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de i første afsnit omhandlede 

reguleringsmæssige tekniske standarder i 

overensstemmelse med artikel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I henhold til artikel 3, litra b), 

fastsættes de betingelser vedrørende 

PEPP-produkter, som er knyttet til 

opsparingsfasen, af medlemsstaterne, 

medmindre de præciseres i denne 

forordning. 

1. medmindre andet er fastsat i denne 

forordning, fastsættes betingelserne i 

forbindelse med PEPP'ets 

optjeningsperiode af medlemsstaterne og 

må ikke være mindre gunstige end de 

gældende nationale regler. 

Or. en 
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Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sådanne betingelser kan navnlig 

omfatte aldersgrænser for start af 

opsparingsfase, minimumsvarighed af 

opsparingsfasen, maksimums- og 

minimumsbidrag samt disses kontinuitet 

foruden betingelser for tilbagekøb før 

pensionsalderen i tilfælde af alvorlige 

problemer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Kapitel VI – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

KAPITEL VI udgår 

INVESTORBESKYTTELSE  

 (Kapitel VI udgår som et underafsnit, og 

alle dets bestemmelser bliver en del af 

kapitel V "OPSPARINGSFASE") 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-

produkter med en mulighed, som sikrer 

dækning af biometriske risici. Med henblik 

på denne forordning forstås ved 

"biometriske risici" risici knyttet til 

Uanset artikel 5 kan PEPP-udbydere 

tilbyde PEPP-produkter med en 

supplerende mulighed, som sikrer dækning 

af biometriske risici. 
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levetid, invaliditet og død. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Hovedvirksomhedens kompetente 

myndighed eller udbyderens eller 

distributørens eneste virksomhed skal 

være kompetent til at fungere som ledende 

kompetent myndighed for 

grænseoverskridende levering af 

PEPP'er. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. I sager, der vedrører mere end én 

medlemsstat, kan klageren vælge at 

indgive sin klage gennem den kompetente 

myndighed i sin egen medlemsstat, uanset 

hvor overtrædelsen har fundet sted. I 

denne forbindelse og uanset stk. 6a er 

hver tilsynsmyndighed kompetent til at 

behandle en indgivet klage eller en 

eventuel overtrædelse af denne 

forordning, hvis genstanden alene 

vedrører en etablering i dens medlemsstat 

eller hvis den i væsentlig grad påvirker 

PEPP-opsparere i dens medlemsstat. I 

disse tilfælde skal den kompetente 

myndighed straks underrette den ledende 

kompetente myndighed herom. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. Hvis der ikke er enighed mellem 

de pågældende kompetente myndigheder, 

finder den tvistbilæggelsesprocedure, der 

er fastsat i artikel 56, anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 44 udgår 

Udenretslig bilæggelse af tvister  

1. Der indføres hensigtsmæssige, 

uafhængige, upartiske, gennemsigtige og 

effektive procedurer for alternativ 

bilæggelse af tvister mellem PEPP-kunder 

og PEPP-udbydere eller -distributører i 

relation til rettigheder og forpligtelser i 

henhold til denne forordning, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/11/EU49, idet der anvendes 

eksisterende kompetente instanser, hvis det 

er hensigtsmæssigt. Sådanne procedurer 

for alternativ tvistbilæggelse finder 

anvendelse på PEPP-udbydere eller -

distributører, mod hvem procedurerne 

igangsættes, og den relevante instans for 

alternativ tvistbilæggelse skal have en 

kompetence, der rent faktisk omfatter 

disse PEPP-udbydere eller -distributører. 

 

2. Instanserne i stk. 1 samarbejder  
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effektivt om løsningen af 

grænseoverskridende tvister i relation til 

rettigheder og forpligtelser i henhold til 

denne forordning. 

__________________  

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 

tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 

forbrugerområdet og om ændring af 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 

63). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. PEPP-opspareren kan højst skifte 

PEPP-udbyder én gang hvert femte år 

efter indgåelse af PEPP-aftalen. 

2. PEPP-opspareren har ret til at 

skifte i det øjeblik, vedkommende går på 

pension. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Skiftet igangsættes af den 

modtagende PEPP-udbyder på anmodning 

af PEPP-opspareren. Skiftet skal som 

minimum overholde stk. 2-5. 

1. Skiftet igangsættes af den 

modtagende PEPP-udbyder på anmodning 

af PEPP-opspareren. 

Or. en 
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Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Senest to arbejdsdage efter 

modtagelse af tilladelsen i stk. 2 anmoder 

den modtagende PEPP-udbyder den 

overførende PEPP-udbyder om at udføre 

følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens 

tilladelse indeholder bestemmelser herom: 

3. Senest fem arbejdsdage efter 

modtagelse af tilladelsen i stk. 2 anmoder 

den modtagende PEPP-udbyder den 

overførende PEPP-udbyder om at udføre 

følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens 

tilladelse indeholder bestemmelser herom: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De samlede afgifter og gebyrer, 

som den overførende PEPP-udbyder 

pålægger PEPP-opspareren for lukning af 

den PEPP-konto, som denne fører for 

PEPP-opspareren, begrænses til højst 

1,5 % af den positive saldo, som skal 

overføres til den modtagende PEPP-

udbyder. 

3. De samlede afgifter og gebyrer, 

som den overførende PEPP-udbyder 

pålægger PEPP-opspareren for lukning af 

den PEPP-konto, som denne fører for 

PEPP-opspareren, begrænses til højst 

0,5 % af den positive saldo, som skal 

overføres til den modtagende PEPP-

udbyder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Eventuelle afgifter og gebyrer, som 

den overførende eller modtagende PEPP-

udbyder pålægger PEPP-opspareren for 

anden bistand ydet i henhold til artikel 46 

end den, der er omhandlet i denne artikels 

4. den modtagende udbyder må kun 

opkræve de faktiske omkostninger i 

forbindelse med skift af udbyder. 
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stk. 1, 2 og 3, skal være rimelige og i 

overensstemmelse med den pågældende 

PEPP-udbyders aktuelle omkostninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Medlemsstaterne sikrer, at der 

indføres klage- og prøvelsesmekanismer, 

som giver mulighed for såvel individuel 

som kollektiv erstatning på tværs af 

grænserne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til forordning 

Kapitel VII – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

KAPITEL VII KAPITEL VIII B 

SKIFT AF PEPP-UDBYDER SKIFT AF PEPP-UDBYDER 

 (kapitel VII med alle dens bestemmelser 

skal flyttes til efter kapitel IX) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til forordning 

Kapitel VIII – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

KAPITEL VIII Kapitel VI A 

UDBETALINGSFASEN UDBETALINGSFASEN 

 (kapitel VIII med alle dens bestemmelser 

skal flyttes til efter kapitel V og VI) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I henhold til artikel 3, litra b), 

fastsættes de betingelser vedrørende 

PEPP-produkter, som er knyttet til 

udbetalingsfasen, af medlemsstaterne, 

medmindre de præciseres i denne 

forordning. 

1. medmindre andet er fastsat i denne 

forordning, fastsættes betingelserne i 

forbindelse med PEPP'ets 

optjeningsperiode af medlemsstaterne og 

må ikke være mindre gunstige end de 

gældende nationale regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sådanne betingelser kan navnlig 

omfatte fastsættelse af pensionsalderen, af 

en obligatorisk sammenhæng mellem 

opnåelse af pensionsalderen og 

udbetalingsfasens begyndelse, af en 

minimumsperiode for medlemskab af en 

PEPP-ordning og/eller en 

maksimumsperiode mellem indtrædelse i 

en PEPP-ordning og opnåelse af 

pensionsalderen samt betingelser for 

tilbagekøb i tilfælde af alvorlige 

udgår 
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problemer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Valget af udbetalingsform i 

udbetalingsfasen træffes af PEPP-

opsparerne efter indgåelsen af en PEPP-

aftale og kan, hvis det er relevant, ændres 

én gang hvert femte år i opsparingsfasen. 

2. For den grundlæggende PEPP 

skal mindst 35 % af udbetalingerne i form 

af annuiteter være obligatoriske. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. PEPP-opsparere skal vælge 

formen af udbetalinger med henblik på 

udbetalingsfasen efter indgåelsen af en 

PEPP-kontrakt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EIOPA overvåger 

pensionsordninger, som oprettes eller 

distribueres i Unionen, med henblik på at 

2. EIOPA skal kontrollere, at 

betegnelsen "PEPP" ikke anvendes, 

medmindre den er godkendt i medfør af og 
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kontrollere, at de ikke benytter betegnelsen 

"PEPP-produkt" eller det ikke antydes, at 

der er tale om et PEPP-produkt, 

medmindre de er godkendt i henhold til og 

overholder denne forordning. 

i overensstemmelse med denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Samarbejde mellem kompetente 

myndigheder og med EIOPA 

Samarbejde og sammenhæng 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EIOPA og PEPP-udbyderens 

kompetente myndighed samarbejder og 

udveksler oplysninger med henblik på 

udførelse af deres opgaver i henhold til 

denne forordning. 

1. Enhver kompetent myndighed 

bidrager til ensartet anvendelse af 

forordningen i hele Unionen. Med henblik 

herpå bør de kompetente myndigheder 

samarbejde med hinanden og med 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en ensartet anvendelse af denne 

artikel udarbejder EIOPA udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser om 

mekanismerne for samarbejde og 

udveksling af oplysninger samt de 

nødvendige krav til præsentation af 

ovennævnte oplysninger i et standardiseret 

format, som giver mulighed for 

sammenligning. 

For at sikre en ensartet anvendelse af denne 

artikel udarbejder EIOPA udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder med nærmere bestemmelser om 

mekanismerne for sammenhæng, 

samarbejde og udveksling af oplysninger 

samt de nødvendige krav til præsentation 

af ovennævnte oplysninger i et 

standardiseret format, som giver mulighed 

for sammenligning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIOPA forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest … 

[within 9 months after the entry into force 

of the Regulation]. 

EIOPA forelægger disse udkast til 

gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder for Kommissionen senest … 

[senest seks måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en PEPP-udbyder har overtrådt 

artikel 7, stk. 3, har undladt at give 

adgang til portabilitetsydelsen i strid med 

artikel 13 eller at give oplysninger om 

denne ydelse i henhold til artikel 17 eller 

har ikke opfyldt kravene og forpligtelserne 

i kapitel IV, kapitel V, artikel 43 og kapital 

c) en PEPP-udbyder har overtrådt 

artikel 7, stk. 3 eller har ikke opfyldt 

kravene og forpligtelserne i kapitel IV, 

kapitel V, artikel 43 og kapital VII 
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VII 

Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår behandling af 

personoplysninger inden for rammerne af 

nærværende forordning, udfører PEPP-

udbydere og kompetente myndigheder 

deres opgaver med henblik på nærværende 

forordning i overensstemmelse med 

forordning (EU) 2016/679. Hvad angår 

EIOPA's behandling af personoplysninger 

inden for rammerne af nærværende 

forordning, overholder EIOPA forordning 

(EF) nr. 45/2001. 

For så vidt angår behandling af 

personoplysninger inden for rammerne af 

nærværende forordning, udfører PEPP-

udbydere og kompetente myndigheder 

deres opgaver med henblik på nærværende 

forordning i overensstemmelse med 

forordning (EU) 2016/679 og en 

forordning om respekt for privatliv og 

beskyttelse af personoplysninger i 

forbindelse med elektronisk 

kommunikation og om ophævelse af 

direktiv 2002/58/EF (forordning om 

databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation). Hvad angår EIOPA's 

behandling af personoplysninger inden for 

rammerne af nærværende forordning, 

overholder EIOPA forordning (EF) nr. 

45/2001. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der i forbindelse med evalueringen 

konstateres væsentlige problemer med 

hensyn til forordningens virkning, skal 

det i rapporten beskrives, hvordan 

Kommissionen agter at afhjælpe de 

identificerede problemer, herunder faser 

Rapporten skal dække alle spørgsmål 

vedrørende forordningens anvendelse, 

navnlig følgende: 
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og tidsplan for den potentielle revision. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) portabilitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) udvikling af afdelinger og 

partnerskaber 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) Mekanismen for skift af udbyder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra d (nyt) 



 

PE618.225v01-00 94/95 PR\1146696DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d) tilslutningen til den 

grundlæggende PEPP 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e) klageproceduren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 – litra f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 f) anvendelsen i hele Unionen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Forslag til forordning 

Artikel 63 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen opretter et panel med 

relevante interessenter om løbende at 

overvåge udviklingen og gennemførelsen 

af PEPP'erne. Dette panel omfatter 

mindst EIOPA, de nationale 

tilsynsmyndigheder, erhvervslivet og 

forbrugerrepræsentanter og uafhængige 
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eksperter. 

 Panelets sekretariat er EIOPA. 

Or. en 

 

 


