
 

PR\1146696FI.docx  PE618.225v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
 

2017/0143(COD) 

28.2.2018 

***I 
MIETINTÖLUONNOS 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) 

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 

Esittelijä: Sophia in 't Veld 

 



 

PE618.225v01-00 2/93 PR\1146696FI.docx 

FI 

PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta 

yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) 

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

 (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0343), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8–0219/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8–0000/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Vanhuuseläkkeet muodostavat 

olennaisen osan eläkeläisten tuloista, ja 

monille ihmisille riittävä eläketarjonta on 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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ratkaiseva tekijä mukavan vanhuuden tai 

köyhyyden välillä; se on edellytys 

perusoikeuksille, joista on säädetty 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 

muun muassa ikääntyneiden henkilöiden 

oikeuksia koskevassa 25 artiklassa, jossa 

todetaan, että ”Unioni tunnustaa 

ikääntyneiden henkilöiden oikeuden 

ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään 

sekä oikeuden osallistua 

yhteiskunnalliseen elämään ja 

kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä 

oikeuksia”. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Merkittävä osa vanhuuseläkkeistä 

tarjotaan julkisilla järjestelmillä, joten 

kansallisten eläkejärjestelmien ja julkisen 

talouden kestävyyden välillä on suora 

yhteys. Huolimatta eläkejärjestelmien 

organisointiin liittyvästä yksinomaisesta 

kansallisesta toimivallasta, joka on 

määritetty perussopimuksissa, tulojen 

riittävyys ja kansallisten 

eläkejärjestelmien talouden kestävyys ovat 

ratkaisevia tärkeitä koko unionin ja 

erityisesti euroalueen vakaudelle. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (-1 b) Unioni kohtaa useita haasteita, 

muun muassa väestörakenteen 

aiheuttamia haasteita, sen tosiseikan 

vuoksi, että Eurooppa on ikääntyvä 

maanosa. Lisäksi työurat, työmarkkinat ja 

varallisuuden jakautuminen muuttuvat 

radikaalisti, mikä johtuu osittain 

digitaalisesta vallankumouksesta. Samaan 

aikaan on yhä selvempää, että kansallisia 

turvajärjestelmiä ei ole mukautettu 

maailmanlaajuiseen tietotalouteen, johon 

kuuluu avoimet rajat, työvoiman 

liikkuvuus ja muuttoliike. Perinteiset 

kansalliset eläkejärjestelmät eivät kata 

riittävän hyvin tai ollenkaan monia 

ihmisiä, muun muassa naisia, nuoria, 

siirtolaisia, matalan osaamistason 

työntekijöitä, itsenäisiä 

ammatinharjoittajia ja epätyypillisillä 

sopimuksilla palkattuja työntekijöitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 c) Kansallisten eläkejärjestelmien 

ensimmäisen (julkisen) ja toisen 

(ammatillisen) pilarin kehittäminen, 

vahvistaminen ja uudistaminen on 

asetettava etusijalle. On kuitenkin 

odotettavissa, että ensimmäisen pilarin ei-

rahastoivien julkisten eläkkeiden osuus 

korvausasteen osana pienentyy. Sen voisi 

korvata osittain toisen pilarin 

rahoitusjärjestelmien kertyneillä 

eläkeoikeuksilla. Pitkälle kehitetyllä 

kolmannella pilarilla voisi ja pitäisi 

kuitenkin osallistua merkittävällä tavalla 

nykyisten kansallisten eläkejärjestelmien 
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riittävyyden ja kestävyyden 

parantamiseen. Yleiseurooppalaisella 

yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP) 

pitäisi voida täydentää ja vahvistaa 

henkilökohtaisten eläketuotteiden 

markkinoita koko unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Euroopan eläkemarkkinat ovat 

erittäin hajanaiset ja keskenään erilaiset, 

joten PEPP-tuotteen vaikutus on hyvin 

erilainen eri jäsenvaltioissa ja 

kohderyhmä vaihtelee yhtä paljon. 

Jäsenvaltioissa, joissa ensimmäistä ja 

toista pilaria ei ole kehitetty tarpeeksi, 

PEPP voisi tarjota ratkaisun ihmisille, 

joiden saatavilla ei ole tällä hetkellä 

riittävästi tarjontaa. Jäsenvaltioissa, joissa 

eläkemarkkinat ovat pitkälle kehittyneet, 

PEPP voisi lisätä kuluttajien 

valinnanvaraa tai tarjota ratkaisun 

liikkuville kansalaisille. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Syyskuussa 2015 esitetyssä 

pääomamarkkinaunionin luomista 

koskevassa toimintasuunnitelmassa28 

komissio ilmoitti, että se ”arvioi tarvetta 

luoda toimintapuitteet, joiden avulla 

Poistetaan. 
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Eurooppaan luodaan menestyksekkäät 

markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja 

kilpailukykyisille henkilökohtaisille 

eläkkeille, ja määrittää, edellyttävätkö 

tällaiset markkinat EU:n lainsäädäntöä”. 

__________________  

28 Pääomamarkkinaunionin luomista 

koskeva toimintasuunnitelma, Euroopan 

komissio, 30.9.2015 (COM(2015) 468 

final). 

 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) PEPP-tuotteita koskevilla 

lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta 

kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten 

eläkkeisiin liittyvien sijoitusten 

menestyville markkinoille, joita voidaan 

hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. 

Näillä lainsäädäntöpuitteilla 

täydennetään nykyisiä eläketuotteita ja -

järjestelmiä ja voidaan ottaa huomioon 

niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat 

parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, 

vastata väestörakenteen aiheuttamaan 

haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä 

yksityisen pääoman lähde pitkän 

aikavälin sijoituksia varten. Näillä 

puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta 

voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä 

eläkejärjestelmiä. 

(11) PEPP-tuotteita koskevilla 

lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta 

kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten 

eläkkeisiin liittyvien sijoitusten 

menestyville markkinoille, joita voidaan 

hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. 

Näillä puitteilla ei korvata eikä 

yhdenmukaisteta voimassa olevia 

kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä. 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Asetuksella yhdenmukaistetaan 

joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä 

ominaisuuksia, jotka liittyvät 

avaintekijöihin, kuten jakeluun, 

sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan 

vaihtoon taikka rajatylittävään 

tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden 

keskeisten ominaisuuksien 

yhdenmukaistamisella parannetaan 

yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien 

tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja 

edistetään pääomamarkkinaunionin 

toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden 

sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin 

luodaan pitkälti standardoitu 

yleiseurooppalainen tuote, joka on 

saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka 

ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää 

sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska 

heillä on mahdollisuus siirtää 

eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on 

suurempi valikoima eri tyyppisiä 

palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat 

ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään 

eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu 

vähemmän esteitä, yleiseurooppalainen 

yksilöllinen eläketuote lisää kilpailua 

palveluntarjoajien välillä 

yleiseurooppalaisella tasolla ja luo 

mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä 

säästäjille. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(13) SEUT-sopimuksen 114 artiklassa 

annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä 

sekä asetusten että direktiivien muodossa. 

Asetuksen hyväksymistä pidetään 

parempana vaihtoehtona, koska se on 

suoraan sovellettavissa kaikissa 

jäsenvaltioissa. Sen ansiosta voidaan näin 

ollen ottaa PEPP-tuote nopeammin 

käyttöön ja puuttua pikaisesti tarpeeseen 

lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia 

pääomamarkkinaunionin puitteissa. Koska 

asetuksella yhdenmukaistetaan PEPP-

tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, niihin ei 

tarvitse soveltaa erityisiä kansallisia 

sääntöjä, joten asetus vaikuttaa tässä 

tapauksessa soveltuvammalta kuin 

direktiivi. Sitä vastoin ominaisuuksiin, 

jotka eivät kuulu asetuksen 

soveltamisalaan (esim. 

kerryttämisvaihetta koskevat ehdot), 

sovelletaan kansallisia sääntöjä. 

(13) SEUT-sopimuksen 114 artiklassa 

annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä 

sekä asetusten että direktiivien muodossa. 

Asetuksen hyväksymistä pidetään 

parempana vaihtoehtona, koska se on 

suoraan sovellettavissa kaikissa 

jäsenvaltioissa. Sen ansiosta voidaan näin 

ollen ottaa PEPP-tuote nopeammin 

käyttöön ja puuttua pikaisesti tarpeeseen 

lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia 

pääomamarkkinaunionin puitteissa. Koska 

asetuksella yhdenmukaistetaan PEPP-

tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, niihin ei 

tarvitse soveltaa erityisiä kansallisia 

sääntöjä, joten asetus vaikuttaa tässä 

tapauksessa soveltuvammalta kuin 

direktiivi. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Yhdellä yhtenäisellä PEPP-

passilla varmistetaan PEPP-tuotteiden 

sisämarkkinoiden luominen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta varmistetaan palvelujen 

laadukkuus ja kuluttajansuojan 

tehokkuus, kotijäsenvaltion ja 

vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä 

tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa 

säädettyjen velvollisuuksien 

täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja 

-jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri 

jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen 

vapauden puitteissa, kotijäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen pitäisi olla 

vastuussa tässä asetuksessa vahvistettujen 

velvollisuuksien noudattamisen 

varmistamisesta, koska sillä on tiiviimmät 

yhteydet PEPP-tarjoajaan. Jos 

vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen saa 

tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu 

sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä 

kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen 

toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta 

varmistetaan kotijäsenvaltion ja 

vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten vastuulle 

kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen 

jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

olisi voitava puuttua asiaan, jos 

kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia 

toimenpiteitä tai jos toteutetut 

toimenpiteet eivät ole riittävät. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jos toiseen jäsenvaltioon 

perustetaan sivuliike tai pysyvä 

Poistetaan. 
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liikepaikka, on asianmukaista jakaa 

täytäntöönpanovastuu kotijäsenvaltion ja 

vastaanottavan jäsenvaltion kesken. 

Samoin kuin palvelujen tarjoamisen 

tapauksessa kotijäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen 

vastattava liiketoimintaan 

kokonaisuudessaan vaikuttavien 

velvollisuuksien, kuten ammatillisia 

vaatimuksia koskevien sääntöjen, 

noudattamisesta, kun taas vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

olisi vastattava tietojen ilmoittamista 

koskevien sääntöjen ja liiketoiminnan 

menettelytapasääntöjen noudattamisen 

valvonnasta alueellaan tarjottujen 

palvelujen osalta. Jos vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 

kuitenkin saa tietoonsa, että sen alueella 

on rikottu velvollisuuksia, joiden suhteen 

vastaanottavalle jäsenvaltiolle ei ole tässä 

asetuksessa annettu vastuuta, tiivis 

yhteistyö edellyttää, että viranomainen 

ilmoittaa tästä kotijäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä 

voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Asia 

on näin erityisesti silloin, kun kyse on 

hyvää mainetta, ammatillista tietämystä ja 

pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin 

liittyvien sääntöjen rikkomisista. Lisäksi 

vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen olisi 

kuluttajien suojelemiseksi voitava puuttua 

asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta 

aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut 

toimenpiteet eivät ole riittävät. 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) PEPP-tuotteen 
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yleiseurooppalainen luonne pitäisi 

ilmaista yleiseurooppalaisissa kuluttajan 

oikeuksissa ja kuluttajansuojassa, 

mukaan luettuna mekanismien luominen 

rajatylittäviä yhteisiä valituksia ja 

vahingonkorvauksia varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) PEPP-tuotteeseen olisi sisällyttävä 

kansallisia rahasto-osuuksia, joista 

jokaisessa otetaan huomioon yksilöllisen 

eläketuotteen ominaisuudet, jotka 

mahdollistavat sen, että PEPP-tuotteeseen 

suoritettavat maksut ovat 

kannustinkelpoisia. Yksittäisten PEPP-

säästäjien tasolla ensimmäinen rahasto-

osuus olisi luotava PEPP-tuotteen 

avaamisen yhteydessä. 

(20) PEPP-tuotteeseen olisi sisällyttävä 

kansallisia rahasto-osuuksia, joista 

jokaisessa otetaan huomioon yksilöllisen 

eläketuotteen ominaisuudet. Yksittäisten 

PEPP-säästäjien tasolla ensimmäinen 

rahasto-osuus olisi luotava PEPP-tuotteen 

avaamisen yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jotta siirtymävaihe olisi jouheva 

PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta 

tarjota PEPP-tuotteita, joissa on rahasto-

osuuksia kutakin jäsenvaltiota varten, 

sovelletaan kolme vuotta tämän asetuksen 

voimaantulon jälkeen. PEPP-tuotetta 

käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi 

kuitenkin annettava tietoa siitä, mitkä 

kansalliset rahasto-osuudet ovat 

(21) PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan 

tarjoajan olisi annettava tietoa siitä, mitkä 

kansalliset rahasto-osuudet ovat 

välittömästi saatavilla sopimuksessa. 
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välittömästi saatavilla, jotta vältetään 

mahdollinen kuluttajien 

harhaanjohtaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Tuotteen mahdollisimman suuren 

avoimuuden varmistamiseksi PEPP-

tuotteiden kehittäjien olisi laadittava 

kehittämästään tuotteesta PEPP-

avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta 

voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden 

olisi myös oltava vastuussa PEPP-

avaintietoasiakirjan tietojen 

paikkansapitävyydestä. PEPP-

avaintietoasiakirjalla olisi korvattava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1286/201433 

mukainen vähittäismarkkinoille 

tarkoitettuja paketoituja ja 

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 

(PEPP-tuotteita) koskeva 

avaintietoasiakirja, jota ei tarvitse 

toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja 

mukautettava sitä. 

(24) Tuotteen mahdollisimman suuren 

avoimuuden varmistamiseksi PEPP-

tarjoajien olisi laadittava kehittämästään 

tuotteesta PEPP-avaintietoasiakirja ennen 

kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-

säästäjille. Niiden olisi myös oltava 

vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan 

tietojen paikkansapitävyydestä. 

__________________ __________________ 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 

päivänä marraskuuta 2014, 

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 

paketoituja ja vakuutusmuotoisia 

sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) 

koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 

päivänä marraskuuta 2014, 

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 

paketoituja ja vakuutusmuotoisia 

sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) 

koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

Or. en 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Unionin eläkkeen 

jäljitysjärjestelmä, jolla kansalaiset voivat 

laskea kertyneen eläkepääoman ja 

kertyneet eläkeoikeudet ja saada siten 

kattavan kuvan, pitäisi kehittää 

kiireellisesti tuotteiden, kuten PEPP, 

kehittämisen lisäksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) PEPP-avaintietoasiakirjaan 

sisällytettävien tietojen yksityiskohdat – 

niiden seikkojen lisäksi, joista on jo 

säädetty vähittäismarkkinoille 

tarkoitettuja paketoituja ja 

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 

koskevissa avaintietoasiakirjoissa 

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 nojalla – 

ja tietojen esitystapa olisi 

yhdenmukaistettava laajemmin teknisillä 

sääntelystandardeilla, joilla täydennetään 

8 päivänä maaliskuuta 2017 annetussa 

komission delegoidussa asetuksessa34 

säädettyjä teknisiä sääntelystandardeja, 

ottaen huomioon aiemmat ja käynnissä 

olevat kuluttajien käyttäytymistä 

tarkastelevat tutkimukset, mukaan 

luettuna tulokset testeistä, joissa 

tarkastellaan, kuinka tehokkaita erilaiset 

tietojen esitystavat ovat kuluttajien 

kannalta. 

Poistetaan. 

__________________  
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34 Komission delegoitu asetus, annettu 8 

päivänä maaliskuuta 2017, 

vähittäismarkkinoille tarkoitettuja 

paketoituja ja vakuutusmuotoisia 

sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) 

koskevista avaintietoasiakirjoista annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 

täydentämisestä vahvistamalla teknisiä 

sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen 

esittämisestä, sisällöstä, 

uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta 

sekä tällaisten asiakirjojen 

toimittamisvaatimuksen noudattamiseen 

liittyvien ehtojen täyttämisestä. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava 

PEPP-säästäjille riittävän ajoissa ennen 

eläkkeelle siirtymistä heidän 

maksatusvaihtoehdoistaan. Jos eläke-

etuutta ei makseta elinkorkona koko eliniän 

ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa 

lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa 

saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista 

eläkeajan talouden suunnittelun 

helpottamiseksi. 

(30) PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava 

PEPP-säästäjille riittävän ajoissa ennen 

eläkkeelle siirtymistä heidän 

maksatusvaihtoehdoistaan ja kyseisiä 

säästäjiä pitäisi vähintäänkin muistuttaa 

heidän maksatusvaihtoehdoistaan vuosi 

ennen eläkkeelle siirtymistä. Jos eläke-

etuutta ei makseta elinkorkona koko eliniän 

ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa 

lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa 

saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista 

eläkeajan talouden suunnittelun 

helpottamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 



 

PE618.225v01-00 18/93 PR\1146696FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

(38) Kun otetaan huomioon PEPP-

tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, 

PEPP-säästäjille tarjottavissa 

sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä 

tekijät, jotka antavat sijoittajille 

mahdollisuuden sijoituspäätöksen 

tekemiseen, mukaan luettuna niiden 

sijoitusvaihtoehtojen lukumäärä, joista he 

voivat valita. PEPP-tuotteen hankkimisen 

yhteydessä tehdyn alkuperäisen valinnan 

jälkeen PEPP-säästäjillä pitäisi olla 

mahdollisuus muuttaa valintaansa 

kohtuullisin välein (joka viides vuosi), 

jotta tarjoajille tarjotaan riittävä vakaus 

pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa varten 

mutta samalla varmistetaan sijoittajien 

suoja. 

(38) Kun otetaan huomioon PEPP-

tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, 

PEPP-säästäjille tarjottavissa 

sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä 

tekijät, jotka antavat sijoittajille 

mahdollisuuden sijoituspäätöksen 

tekemiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon 

pitäisi antaa PEPP-säästäjille 

mahdollisuus saada takaisin sijoitettu 

pääoma. Lisäksi PEPP-tarjoajat voivat 

sisällyttää tuotteeseen 

indeksointimekanismin, joka kattaisi 

inflaation ainakin osittain. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(44) Komission olisi hyväksyttävä 

Euroopan valvontaviranomaisten 

yhteiskomiteassa laatimat luonnokset 

teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, 

jotka koskevat PEPP-avaintietoasiakirjan 

tiettyjen sellaisten tekijöiden esitystapaa ja 

sisältöä, jotka eivät kuulu [PRIIP-

tuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevien 

teknisten sääntelystandardien] piiriin, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1093/201035 10–14 

artiklan, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1094/201036 10–14 artiklan ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1095/201037 10–14 artiklan 

mukaisesti. Komission olisi täydennettävä 

Euroopan valvontaviranomaisten teknistä 

työtä toteuttamalla avaintietoasiakirjan 

esitystapaa koskevia kuluttajatutkimuksia 

Euroopan valvontaviranomaisten 

ehdottamalla tavalla. 

Poistetaan. 

__________________  

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 

valvontaviranomaisen (Euroopan 

pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 

päätöksen N:o 716/2009/EY 

muuttamisesta ja komission päätöksen 

2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 

15.12.2010, s. 12). 

 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 

valvontaviranomaisen (Euroopan 

vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 

perustamisesta sekä päätöksen N:o 

716/2009/EY muuttamisesta ja komission 

päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 

(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48). 

 

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
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valvontaviranomaisen (Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen) 

perustamisesta sekä päätöksen N:o 

716/2009/EY muuttamisesta ja komission 

päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 

(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84). 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(46) Tehokkaan ja vaikuttavan 

riitojenratkaisumenettelyn perustamista 

varten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden 

olisi otettava käyttöön tehokas 

valitusmenettely, jota niiden asiakkaat 

voivat käyttää ennen kuin riita viedään 

vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn 

tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet 

ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin 

mennessä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan 

olisi vastattava valitukseen. 

Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä 

olisi oltava riittävät valmiudet osallistua 

asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla 

rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, 

jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(53) PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus (53) PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus 
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päättää PEPP-tuotteen hankkimisen 

yhteydessä maksatusvaihetta varten 

valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, 

kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi 

oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa 

tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa, 

jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa 

parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle 

siirtymisen lähestyessä. 

päättää PEPP-tuotteen hankkimisen 

yhteydessä maksatusvaihetta varten 

valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, 

kertasuoritus vai muu). 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(54) PEPP-tarjoajilla olisi oltava 

mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja 

valikoima maksatusvaihtoehtoja. Näin 

saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen 

vilkkaammasta käyttöönotosta, kun 

lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa 

PEPP-säästäjien kannalta. Tämä 

lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille 

tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se 

on johdonmukainen muun EU-politiikan 

kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, 

koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta 

jäsenvaltioille päättää, mitä 

maksatusvaihtoehtoja ne haluavat 

kannustaa. 

(54) PEPP-tarjoajilla olisi oltava 

mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja 

valikoima maksatusvaihtoehtoja. Näin 

saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen 

vilkkaammasta käyttöönotosta, kun 

lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa 

PEPP-säästäjien kannalta. Tämä 

lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille 

tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se 

on johdonmukainen muun EU-politiikan 

kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, 

koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta 

jäsenvaltioille päättää, mitä 

maksatusvaihtoehtoja ne haluavat 

kannustaa. Elinkorkojen kiinteän määrän 

pitäisi kuitenkin olla pakollinen, kun 

valitaan perus-PEPP-tuote. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 56 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(56) Toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien 

valvonnasta, mutta EIOPAn olisi 

koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, 

jotta voidaan taata yhtenäisen 

valvontamenetelmän soveltaminen ja 

edistää näin eläketuotteen 

yleiseurooppalaista luonnetta. 

(56) Toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien 

valvonnasta, mutta EIOPAn olisi 

koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, 

jotta voidaan taata yhtenäisen 

valvontamenetelmän johdonmukainen 

soveltaminen ja edistää näin eläketuotteen 

yleiseurooppalaista luonnetta. 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 56 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (56 a) Kuluttajien oikeuksien 

vahvistamiseksi ja valitusmenettelyjen 

käytettävyyden helpottamiseksi PEPP-

säästäjien pitäisi pystyä jättämään 

valituksia joko yksittäin tai yhdessä 

omalle kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle keskitetyn asiointipisteen 

kautta. Jos valitus jätetään, toimivaltaisen 

viranomaisen pitäisi olla vastuussa 

valitusmenettelyn seuraavista vaiheista. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 57 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(57) EIOPAn olisi tehtävä yhteistyötä 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa ja helpotettava niiden välistä 

yhteistyötä. Tältä osin EIOPAlla olisi 

(57) EIOPAn olisi tehtävä yhteistyötä 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa ja helpotettava niiden välistä 

yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta. Tältä 
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oltava kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten toimivaltaan liittyvä tehtävä 

valvontatoimenpiteiden soveltamisen 

osalta siten, että se toimittaa näyttöä PEPP-

järjestelmään liittyvistä rikkomisista. 

EIOPAn olisi myös tarjottava sitovaa 

sovittelua siinä tapauksessa, että 

toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä 

valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. 

osin EIOPAlla olisi oltava kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan 

liittyvä tehtävä valvontatoimenpiteiden 

soveltamisen osalta siten, että se toimittaa 

näyttöä PEPP-järjestelmään liittyvistä 

rikkomisista. EIOPAn olisi myös tarjottava 

sitovaa sovittelua siinä tapauksessa, että 

toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä 

valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 64 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (64 a) Kun otetaan huomioon PEPP-

tuotteen yleiseurooppalainen luonne ja 

PEPP-tarjonta, kuluttajille maksettavia 

yhteisiä vahingonkorvauksia varten pitäisi 

olla käytettävissä yhtäläisesti rajatylittäviä 

mekanismeja. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 66 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(66) Tämän asetuksen yhteydessä 

harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, 

kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen 

henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi 

tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2016/67939 

mukaisesti, ja Euroopan 

valvontaviranomaisten harjoittaman 

tietojen vaihdon tai siirron olisi 

tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

(66) Tämän asetuksen yhteydessä 

harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, 

kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen 

henkilötietojen vaihdon tai siirron, 

henkilötietojen säilyttämisen EIOPAn 

ylläpitämässä keskusrekisterissä ja PEPP-

tarjoajien tai PEPP-jakelijoiden 

suorittaman henkilötietojen käsittelyn, 

olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2016/67939, 
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200140 

mukaisesti. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/68039 a ja 

yksityiselämän kunnioittamisesta ja 

henkilötietojen suojasta sähköisessä 

viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY 

kumoamisesta annetun asetuksen 

(sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) 

mukaisesti. Euroopan 

valvontaviranomaisten harjoittaman 

tietojen vaihdon tai siirron olisi 

tapahduttava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200140 

mukaisesti. 

__________________ __________________ 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1).  

 39 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 

päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten 

ennalta estämistä, tutkimista, 

paljastamista tai rikoksiin liittyviä 

syytetoimia tai rikosoikeudellisten 

seuraamusten täytäntöönpanoa varten 

sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja neuvoston 

puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 

päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 

päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

Or. en 
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Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 66 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (66 a) Kun otetaan huomioon 

henkilökohtaisten rahoitustietojen 

arkaluonteisuus, vahva tietosuoja on 

erittäin tärkeää. Sen vuoksi on 

suositeltavaa, että tietosuojaviranomaiset 

osallistuvat tiiviisti tämän asetuksen 

täytäntöönpanoon ja valvontaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 70 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (70 a) Kun otetaan huomioon tämän 

asetuksen mahdolliset pitkäaikaiset 

seuraukset, kehitystä on tärkeää seurata 

tiiviisti soveltamisen alkuvaiheessa. 

PEPP-tuotteen kaikkien asiaankuuluvien 

näkökohtien jatkuvaa seuraamista varten 

pitäisi perustaa sidosryhmien ja 

asiantuntijoiden paneeli, joka raportoi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle mahdollisista havainnoistaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) joka perustuu yksityisen säästäjän 

ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen 

sopimukseen; 

(a) joka perustuu yksityisen säästäjän 

ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen ja 

täydentävään sopimukseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä 

eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin 

yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka 

tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka 

on valtuutettu unionin lainsäädännön 

nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai 

yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun 

PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka 

yksityinen PEPP-säästäjä hankkii 

vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä 

varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai 

vain hyvin rajoitettu lunastettavuus; 

(2) ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä 

eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin 

yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka 

tarjoaa 5 artiklassa mainittu rahoitusalan 

yritys, joka on valtuutettu unionin 

lainsäädännön nojalla hallinnoimaan 

kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai 

säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän 

mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-

säästäjä hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle 

siirtymistä varten ja jossa ei ole 

lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu 

lunastettavuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka 

aikana varoja (talletuksia) kerrytetään 

PEPP-tilille ja joka yleensä jatkuu PEPP-

edunsaajan eläkeikään asti; 

(10) ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka 

aikana varoja kerrytetään PEPP-tilille ja 

joka yleensä jatkuu PEPP-edunsaajan 

eläkeikään asti; 

Or. en 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) ’kertasuorituksella’ kertyneen 

eläkepääoman maksamista kokonaan 

kerryttämisvaiheen lopussa; 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) ’rahasto-osuudella’ osaa, joka 

avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-

tilin sisällä ja joka vastaa 

verokannustimien käyttöä koskevia 
oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka 

PEPP-säästäjän kotipaikan jäsenvaltiossa 

on kansallisella tasolla vahvistettu PEPP-

tuotteisiin sijoittamiselle. Henkilö voi näin 

ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP-

edunsaaja kussakin rahasto-osuudessa 

kerryttämis- ja maksatusvaihetta koskevien 

oikeudellisten vaatimusten mukaisesti; 

(20) ’rahasto-osuudella’ osaa, joka 

avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-

tilin sisällä ja joka vastaa oikeudellisia 

vaatimuksia, jotka on vahvistettu PEPP-

säästäjän kotipaikan jäsenvaltiossa. 

Henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä 

tai PEPP-edunsaaja kussakin rahasto-

osuudessa kerryttämis- ja maksatusvaihetta 

koskevien oikeudellisten vaatimusten 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) ’pääomalla’ yhteenlaskettuja 

pääomasijoituksia ja maksamattomia 

(21) ’pääomalla’ yhteenlaskettuja 

pääomasijoituksia ja maksamattomia 
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pääomasitoumuksia, jotka on laskettu 

sijoitettavissa olevien sellaisten määrien 

perusteella, joista on vähennetty kaikki 

palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat 

suoraan tai välillisesti sijoittajien 

maksettaviksi; 

pääomasitoumuksia, jotka on laskettu 

sijoitettavissa olevien määrien perusteella, 

ennen kuin niistä on vähennetty kaikki 

palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat 

suoraan tai välillisesti sijoittajien 

maksettaviksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) ’oletusarvoisella 

sijoitusvaihtoehdolla’ sovellettavaa 

sijoitusstrategiaa siinä tapauksessa, että 

PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita 

PEPP-tililleen kertyvien varojen 

sijoittamisesta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 28 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) ’PEPP-asiakkaalla’ PEPP-

säästäjää, potentiaalista PEPP-säästäjää 

ja/tai PEPP-edunsaajaa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (28 a) ’biometrisillä riskeillä’ 

eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja 

kuolemaan liittyviä riskejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (28 b) ’kumppanuuksilla’ PEPP-

tarjoajien välistä yhteistyötä rahasto-

osuuksien tarjoamiseksi eri 

jäsenvaltioissa 12 artiklassa tarkoitetun 

siirrettävyyspalvelun osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) PEPP-säästäjän ja PEPP-

tarjoajan välillä tehdyn, PEPP-tuotteen 

tarjoamista koskevan sopimuksen 

määräyksiä, jos tämä sallitaan tässä 

asetuksessa, 

(b) PEPP-tuotteen tarjoamista 

koskevan sopimuksen määräyksiä, jos tämä 

sallitaan tässä asetuksessa, 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(ii) jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jota 

sovellettaisiin vastaavaan yksilölliseen 

eläketuotteeseen, joka on kehitetty ja jota 

jaellaan sen jäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisesti, jossa tuotteen kehittäjän 

rekisteröity toimipaikka on. 

(ii) jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jota 

sovellettaisiin vastaavaan yksilölliseen 

eläketuotteeseen, joka on kehitetty ja jota 

jaellaan sovellettavan lainsäädännön 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/234145 mukaisesti 

rekisteröidyt tai toimiluvan saaneet 

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat 

laitokset; 

(c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/234145 mukaisesti 

rekisteröidyt tai toimiluvan saaneet 

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat 

laitokset, jotka eivät pysty kattamaan 

biometrisiä riskejä itse, eivätkä takaa 

sijoitusten tuottavuutta tai eläke-

etuuksien tiettyä tasoa; 

__________________ __________________ 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia 

lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 

toiminnasta ja valvonnasta 

(uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 354, 

23.12.2016, s. 37). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia 

lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 

toiminnasta ja valvonnasta 

(uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 354, 

23.12.2016, s. 37). 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen hakemusta koskevan 

päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan 

suhteen toimivaltaista viranomaista. 

2. Ennen hakemusta koskevan 

päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan 

suhteen toimivaltaista viranomaista sen 

varmistamiseksi, että hakemuksen 

myöntämiselle ei ole esteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on 

noudatettava aina tämän asetuksen 

säännöksiä samoin kuin niihin 5 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen säädösten 

mukaisesti sovellettavaa asianmukaista 

vakavaraisuusjärjestelyä. 

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on 

noudatettava aina tämän asetuksen 

säännöksiä samoin kuin niihin 5 artiklan 1 

kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettujen 

säädösten mukaisesti sovellettavaa 

asianmukaista vakavaraisuusjärjestelyä. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

III luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

III LUKU VIII A LUKU 

PEPP-TUOTTEEN TARJOAMINEN JA 

SIIRRETTÄVYYS VALTIOIDEN 

RAJOJEN YLI 

PEPP-TUOTTEEN HANKINTA JA 

SIIRRETTÄVYYS VALTIOIDEN 

RAJOJEN YLI 

 (III luku ja kaikki sen säännökset, lukuun 

ottamatta 11 artiklaa, siirretään VIII luvun 

perään) 

Or. en 
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Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

III luku – I jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

I JAKSO Poistetaan. 

PALVELUJEN TARJOAMISEN 

VAPAUS JA 

SIJOITTAUTUMISVAPAUS 

 

 (III luvun I jakso poistetaan alaosana) 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

11 artikla 3 a artikla 

PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden käyttämä 

palvelujen tarjoamisen vapaus ja 

sijoittautumisvapaus 

PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden käyttämä 

palvelujen tarjoamisen vapaus ja 

sijoittautumisvapaus 

 (11 artikla siirretään 3 artiklan perään) 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos PEPP-säästäjä käyttää 

siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus 

säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät 

edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan 

PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin 

2. Jos PEPP-säästäjä käyttää 

siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus 

säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät 

edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan 

PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin 
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sijoituksiin. sijoituksiin, sekä oikeus säästää 

samanaikaisesti useampaan kuin yhteen 

rahasto-osuuteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. PEPP-säästäjillä on oikeus ostaa 

tai hankkia PEPP-tuotteita muista 

jäsenvaltioista kuin kotijäsenvaltiosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP-

tarjoajan tai -jakelijan on annettava 

potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja 

siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat 

välittömästi saatavilla. 

2. Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP-

tarjoajan tai -jakelijan on annettava 

potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja 

siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat 

välittömästi saatavilla joko PEPP-

tarjoajalta tai rekisteröidyltä kumppanilta. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Viimeistään kolme vuotta tämän 3. Saatavilla olevat rahasto-osuudet 
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asetuksen soveltamisen alkamisesta 

kussakin PEPP-tuotteessa on tarjottava 

kansallisia rahasto-osuuksia kaikkien 

jäsenvaltioiden osalta PEPP-tarjoajalle 

osoitetusta pyynnöstä. 

on mainittava PEPP-säästäjän ja PEPP-

tarjoajan välisessä sopimuksessa. PEPP-

tarjoaja on velvollinen tarjoamaan 

ainakin sopimuksessa mainitut rahasto-

osuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

PEPP-tarjoajien on varmistettava, että 

kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä 

voidaan avata uusi rahasto-osuus, joka 

vastaa kannustimien käyttöä koskevia 

oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka 

on vahvistettu kansallisella tasolla PEPP-

tuotteelle siinä jäsenvaltiossa, johon 

PEPP-säästäjä muuttaa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 

kohdassa säädetyn määräajan 

soveltamista. 

PEPP-tarjoajien on varmistettava, että 

kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä 

voidaan joko siirtämällä tai lisäämällä 

avata uusi rahasto-osuus, joka vastaa 

kannustimien käyttöä koskevia 

oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka 

on vahvistettu kansallisella tasolla sen 

jäsenvaltion PEPP-tuotteelle, jossa 

rahasto-osuus avataan. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu 

PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan 

liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, 

PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi 

tämän jälkeen PEPP-säästäjälle 

mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus 

PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin 

sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa 

rahasto-osuus voidaan avata, sanotun 

1. Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu 

PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan 

liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, 

PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi 

tämän jälkeen PEPP-säästäjälle 

mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus 

PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin 

sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa 

rahasto-osuus voidaan avata. 
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kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 

kohdassa säädetyn määräajan 

soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) PEPP-säästäjän uusi 

kotijäsenvaltio; 

(a) jäsenvaltio, jossa rahasto-osuus 

avataan; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) koskeeko liikkuvuus siirtoa vai 

lisäystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) päivämäärä, josta lähtien sijoitukset 

on suunnattava avattuun uuteen rahasto-

osuuteen; 

(b) päivämäärä, josta lähtien sijoitukset 

on suunnattava avattuun uuteen rahasto-

osuuteen siirron tapauksessa; 

Or. en 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirrettävyyttä koskevien tietojen 

toimittaminen kansallisille viranomaisille 

Siirrettävyyttä koskevien tietojen 

toimittaminen toimivaltaisille 

viranomaisille 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PEPP-tarjoajan on ilmoitettava 

kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen 

liittyvistä sopimusjärjestelyistä 

kansalliselle viranomaiselle, joka 

harjoittaa siihen kohdistuvaa 

vakavaraisuusvalvontaa. 

1. PEPP-tarjoajan on ilmoitettava 

kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen 

liittyvistä sopimusjärjestelyistä EIOPAlle. 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on 

toimitettava sähköisesti kansallisen 

valvontaviranomaisen ylläpitämään 

keskustietokantaan kuukauden kuluessa 

uuden rahasto-osuuden avaamisesta, ja 

niiden on sisällettävä vähintään seuraavat: 

2. Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on 

toimitettava sähköisesti EIOPAn 

ylläpitämään keskustietokantaan 

kuukauden kuluessa uuden rahasto-

osuuden avaamisesta. Kansallisilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy 

tietokantaan ja ne saavat automaattisesti 

paikallisia rahasto-osuuksia koskevat 
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tiedot mahdollisten muutosten yhteydessä. 

Tietokannan on sisällettävä vähintään 

seuraavat: 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

IV luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

IV LUKU II A LUKU 

JAKELUA JA TIEDOTTAMISTA 

KOSKEVAT VAATIMUKSET 

KULUTTAJIEN OIKEUDET JA 

VALITUKSET 

 (IV luku ja kaikki sen säännökset siirretään 

II luvun perään) 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden 

on noudatettava asetuksen (EU) N:o 

1286/2014 5 artiklan 2 kohtaa sekä 6–18 

artiklaa. 

2. PEPP-avaintietoasiakirjan on 

sisällettävä sopimusta edeltävät tiedot. Sen 

on oltava täsmällinen, tasapuolinen ja 

selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. 

Siinä on annettava avaintiedot, ja sen on 

oltava sitovien sopimusasiakirjojen, 

tarjousasiakirjojen asiaankuuluvien osien 

sekä PEPP-tuotteen ehtojen mukainen. 

Or. en 
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Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 

artiklan 3 kohdan c alakohdassa 

vahvistettujen tietojen lisäksi osiossa 

”Mikä tämä tuote on?” on esitettävä 

seuraavat tiedot: 

3. PEPP-avaintietoasiakirjan on 

oltava erillinen asiakirja, joka on selkeästi 

erillään markkinointiaineistosta. Siinä ei 

saa olla viittauksia 

markkinointiaineistoon. Siinä saa olla 

viittauksia muihin asiakirjoihin, muun 

muassa mahdolliseen esitteeseen 

ainoastaan, jos viittaus liittyy tietoihin, 

jotka on sisällytettävä PEPP-

avaintietoasiakirjaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, 

missä määrin ne on taattu; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) mahdollinen PEPP-järjestelmään 

kuulumisen vähimmäis- tai 

enimmäisaika; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) eläkeikä; Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – iv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iv) yleiset tiedot 

siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuna 

tiedot rahasto-osuuksista; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – v alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(v) yleiset tiedot vaihtopalvelusta ja 

viittaus 50 artiklan mukaisesti saatavilla 

oleviin vaihtopalvelua koskeviin erityisiin 

tietoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – vi alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(vi) saatavilla olevat tiedot 

sijoituspolitiikasta ympäristöön ja 

hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten 

tekijöiden kannalta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta – vii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(vii) PEPP-sopimukseen sovellettava 

laki, kun osapuolet eivät voi valita sitä 

vapaasti, tai jos osapuolet voivat vapaasti 

valita sovellettavan lain, tiedot siitä laista, 

jota PEPP-tarjoaja ehdottaa valittavaksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi 

PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on 

toimitettava potentiaalisille PEPP-

säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan 

vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 

koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot 

löytyvät helposti. 

4. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 

3 kohdassa säädetään, jos PEPP-tuote 

tarjoaa PEPP-säästäjälle niin monia 

sijoitusvaihtoehtoja, että kutakin 

sijoitusvaihtoehtoa koskevien kaikkien 

tietojen esittäminen yhdessä ytimekkäässä 

erillisessä asiakirjassa ei ole mahdollista, 

PEPP-avaintietoasiakirjassa on esitettävä 

vähintään yleinen kuvaus 

sijoitusvaihtoehdoista ja ilmoitettava, 

mistä ja miten voi saada 

yksityiskohtaisempia sopimusta edeltäviä 

tietoja koskevia asiakirjoja, jotka liittyvät 
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sijoitusvaihtoehtoja tukeviin 

sijoitustuotteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Potentiaalisille PEPP-säästäjille 

on toimitettava myös tietoja PEPP-

järjestelmään liittyvien sijoitusten 

aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä 

vähintään viiden vuoden ajalta tai kaikilta 

järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on 

vähemmän kuin viisi, sekä tiedot PEPP-

säästäjien ja PEPP-edunsaajien 

kantamien kustannusten rakenteesta. 

5. PEPP-avaintietoasiakirjan on 

oltava lyhyt asiakirja, joka on kirjoitettu 

tiiviisti ja joka sisältää tulostettuna 

enintään kolme A4-kokoista sivua, mikä 

edistää vertailtavuutta. Jos PEPP-

avaintietoasiakirjan toimittamiseen 

käytetään muuta kestävää välinettä kuin 

paperia, asiakirja voi olla 

käytännöllisyyden vuoksi kerrosteinen. 

 Ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen on oltava 

 (a) esitystavan, asettelun, 

kirjasinmerkkien ja -koon puolesta 

helppolukuisia; 

 (b) keskittyneet PEPP-säästäjien 

tarvitsemiin avaintietoihin; 

 (c) selkeästi laadittu ja kirjoitettu 

sellaisella kielellä ja tyylillä, joka auttaa 

ymmärtämään tiedot, ja erityisesti 

selkeällä, ytimekkäällä ja helppotajuisella 

kielellä. 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jos PEPP-avaintietoasiakirjassa 

käytetään värejä, ne eivät saa vähentää 

tietojen ymmärrettävyyttä, jos 

avaintietoasiakirja tulostetaan tai 

valokopioidaan mustavalkoisena. 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b. Jos PEPP-avaintietoasiakirjassa 

käytetään PEPP-tarjoajan tai sen 

yritysryhmän tuotemerkkiä tai logoa, se ei 

saa viedä PEPP-säästäjän huomiota 

asiakirjan tiedoista eikä häiritä tekstin 

ymmärrettävyyttä. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 c. PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi 

PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on 

toimitettava potentiaalisille PEPP-

säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan 

vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa 

koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot 

löytyvät helposti, ja tiivistelmä niistä. 

Or. en 
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Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 5 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 d. Potentiaalisille PEPP-säästäjille 

on toimitettava myös tiedot PEPP-

tuotteeseen liittyvien sijoitusten 

aikaisemmasta tuottavuudesta, ja niiden 

on katettava PEPP-tuotteen 

toimintavuodet. 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän artiklan johdonmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 

valvontaviranomaisten (Euroopan 

pankkiviranomainen, Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen ja 

EIOPA) on yhteiskomiteansa kautta 

laadittava luonnokset teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 

täsmennetään 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen esitystapa ja sisältö sekä 

vaatimukset, joiden mukaisesti tiedot on 

esitettävä standardoidussa muodossa niiden 

vertailun mahdollistamiseksi. 

Tämän artiklan johdonmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 

valvontaviranomaisten (Euroopan 

pankkiviranomainen, Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomainen ja 

EIOPA) on yhteiskomiteansa kautta 

laadittava luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 

4, 5 ja 5 d kohdassa tarkoitettujen tietojen 

esitystapa ja sisältö sekä vaatimukset, 

joiden mukaisesti tiedot on esitettävä 

standardoidussa ja helppokäyttöisessä 

muodossa niiden helpon vertailun 

mahdollistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi Euroopan 

valvontaviranomaisten on otettava 

huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, 

niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien 

valmiudet sekä PEPP-tuotteiden muut 

ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat 

tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien 

sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien 

vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien 

tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä 

eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 

muuttaa myöhemmin. 

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi Euroopan 

valvontaviranomaisten on otettava 

huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, 

niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien 

valmiudet sekä PEPP-tuotteiden muut 

ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat 

tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien 

sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien 

vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien 

tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä 

eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan 

muuttaa myöhemmin. 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 6 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Euroopan valvontaviranomaisten on 

toimitettava kyseisten teknisten 

täytäntöönpanostandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [...]. 

Euroopan valvontaviranomaisten on 

toimitettava kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle kuuden kuukauden kuluttua 

niiden julkaisemisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 6 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset täytäntöönpanostandardit 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 

Siirretään komissiolle valta antaa 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) 

N:o 1093/2010 10–14 artiklan, asetuksen 
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(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 

1095/2010 15 artiklan mukaisesti. 

(EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan ja 

asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 

artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

23 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla 

 PEPP-avaintietoasiakirjan kieli 

 1. PEPP-avaintietoasiakirja on 

kirjoitettava siinä jäsenvaltion osassa, 

jossa PEPP-tuotetta tarjotaan, käytetyillä 

virallisilla kielillä tai yhdellä siellä 

käytetyistä virallisista kielistä taikka 

muulla kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten 

hyväksymällä kielellä tai, jos se on 

kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 

yhdelle näistä kielistä. Käännöksen on 

vastattava tarkoin ja täsmällisesti 

alkuperäisen PEPP-avaintietoasiakirjan 

sisältöä. 

 2. Jos PEPP-tuotteen myyntiä 

edistetään jäsenvaltiossa kyseisen 

jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 

virallisella kielellä laadituilla 

markkinointiasiakirjoilla, PEPP-

avaintietoasiakirja on laadittava ainakin 

vastaavilla virallisilla kielillä. 

 3. PEPP-avaintietoasiakirja on 

asetettava näkö- tai kuulovammaisten 

PEPP-säästäjien sekä huonosti lukevien 

tai lukutaidottomien PEPP-säästäjien 

pyynnöstä saataville sopivassa muodossa. 

Or. en 
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Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

23 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 b artikla 

 PEPP-avaintietoasiakirjan sisältämät 

tiedot 

 1. Otsikko ”PEPP-

avaintietoasiakirja” on merkittävä 

näkyvästi avaintietoasiakirjan 

ensimmäisen sivun yläosaan. PEPP-

avaintietoasiakirja on esitettävä 2 ja 3 

kohdassa säädettyä järjestystä 

noudattaen. 

 2. Suoraan PEPP-

avaintietoasiakirjan nimen alapuolella on 

oltava selittävä teksti. Sen sisällön on 

oltava seuraava: ”Tässä asiakirjassa 

annetaan avaintiedot tarjottavasta 

eläketuotteesta. Se ei ole 

markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään 

kyseisten tietojen antamista, jotta 

ymmärrät tarjottavan tuotteen luonteen ja 

siihen liittyvät riskit, kulut sekä 

mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sitä 

olisi helpompi vertailla muihin 

tuotteisiin.” 

 3. PEPP-avaintietoasiakirjassa on 

oltava seuraavat tiedot: 

 (a) asiakirjan alussa PEPP-tuotteen 

nimi ja, jos kyseessä on perus-PEPP-

tuote, maininta siitä, PEPP-tarjoajan 

henkilöllisyys ja yhteystiedot, PEPP-

tarjoajan toimivaltaisen viranomaisen 

tiedot ja asiakirjan päivämäärä;  

 (b) tarvittaessa ymmärrettävyyttä 

koskeva seuraava varoitus: ”Olet 

ostamassa tuotetta, joka ei ole 

yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea 

ymmärtää.”;  

 (c) osiossa ”Mikä tämä tuote on ja 

mitä tapahtuu, kun siirryn eläkkeelle?” 

PEPP-tuotteen luonne ja keskeiset 
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ominaisuudet, muun muassa:  

 (i)  

 – mahdollinen PEPP-järjestelmään 

kuulumisen vähimmäis- tai 

enimmäisaika;  

 – lakisääteiset tiedot jäsenvaltiossa 

sovellettavan lain mukaisesta eläkeiästä;  

 – jäsenvaltiot, joissa tarjoaja tarjoaa 

PEPP-tuotetta;  

 – sijoitusvaihtoehdot, mukaan luettuna 

perusvaihtoehto; 

 – tiedot siirrettävyyspalvelusta; 

 – tiedot PEPP-tuotteen 

sijoituspolitiikasta ympäristöön ja 

hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten 

tekijöiden kannalta; 

 – kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, 

missä määrin ne on taattu, sekä 

maksutapa, mukaan luettuna kuvaus 

maksatusvaihtoehdoista ja maininta siitä, 

että vaihtoehtoja koskevaa neuvontaa 

kannattaa harkita ennen eläkkeelle 

siirtymistä; 

 – tiedot 

eläkkeellesiirtymisajankohdan 

mahdollisista vaikutuksista PEPP-

tuotteen riskeihin ja eläke-etuuksiin; 

 – kuvaus maksatusvaihtoehdoista ja 

maininta siitä, että vaihtoehtoja koskevaa 

neuvontaa kannattaa harkita ennen 

eläkkeelle siirtymistä; 

 (ii) eläkkeelle siirtymisen tavoitteet 

sekä keinot, joilla PEPP-säästäjä 

saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen, 

erityisesti se, saavutetaanko tavoite 

sijoitusomaisuuteen suoraan tai 

välillisesti liittyvän riskin kautta, mukaan 

luettuna kuvaus sijoituskohteena olevista 

rahoitusvälineistä tai viitearvoista ja 

niiden markkinoiden määrittely, joille 

PEPP-tuote sijoittaa, ja tuotteen 

mahdolliset erityiset ympäristöön liittyvät 

tai yhteiskunnalliset tavoitteet sekä 

kuvaus siitä, miten tuotto määräytyy; 
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 (iii) kuvaus siitä eläkesäästäjätyypistä, 

jolle PEPP-tuotetta on tarkoitus 

markkinoida, erityisesti riskinkantokyvyn 

ja sijoitusajan osalta; 

 (iv) jos PEPP-tuotteeseen liittyy 

vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot 

kyseisistä vakuutusetuuksista, mukaan 

lukien olosuhteet, joissa oikeus etuuteen 

syntyy; 

 (v) PEPP-tuotteen sijoitusaika, jos se 

on tiedossa; 

 (d) osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä 

tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus 

riski-tuottoprofiilista, mukaan lukien 

seuraavat seikat: 

 (i) yleinen riski-indikaattori ja sitä 

täydentävä kuvaus kyseisestä 

indikaattorista, sen keskeiset rajoitukset ja 

kuvaus riskeistä, jotka ovat PEPP-

tuotteen kannalta olennaisia ja joita 

yleinen riski-indikaattori ei kuvaa 

asianmukaisesti; 

 (ii) sijoitetun pääoman suurin 

mahdollinen menetys, mukaan luettuna 

tiedot seuraavista: 

 – voiko PEPP-säästäjä menettää 

sijoitetun pääoman kokonaan ja 

 – onko PEPP-säästäjällä riski 

ylimääräisistä taloudellisista 

sitoumuksista tai velvoitteista, mukaan 

luettuna ehdolliset sitoumukset PEPP-

tuotteeseen sijoitetun pääoman lisäksi, ja 

 – tapauksen mukaan tieto siitä, onko 

PEPP-tuotteen pääoma suojattu 

markkinariskiltä, sekä tiedot sen 

kattavuudesta ja rajoituksista sekä 

erityisesti sen soveltamisen ajankohdasta; 

 (iii) asianmukaiset tuottonäkymät ja 

oletukset, joihin ne pohjautuvat; 

 (iv) tarvittaessa tiedot PEPP-säästäjille 

koituvia tuottoja koskevista edellytyksistä 

tai tuotteisiin sisällytetyistä 

enimmäistuotoista; 

 (v) maininta siitä, että PEPP-säästäjän 



 

PR\1146696FI.docx 49/93 PE618.225v01-00 

 FI 

kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi 

vaikuttaa sijoittajan lopulliseen tuottoon; 

 (e) osiossa ”Mitä tapahtuu, jos 

[PEPP-tarjoajan nimi] on 

maksukyvytön?” lyhyt kuvaus siitä, voiko 

asiaan liittyvästä tappiosta saada 

korvauksen sijoittajan korvaus- tai 

takausjärjestelmästä, ja jos näin on, mistä 

järjestelmästä on kyse, kuka takaaja on ja 

mitä riskejä järjestelmä kattaa ja mitä 

riskejä se ei kata; 

 (f) osiossa ”Mitä kuluja sijoittajalle 

aiheutuu?” PEPP-tuotteeseen tehtävästä 

sijoituksesta aiheutuvat kulut, jotka 

muodostuvat PEPP-säästäjälle 

aiheutuvista sekä suorista että välillisistä 

kuluista, mukaan lukien kertaluontoiset 

ja toistuvat kulut, jotka esitetään 

yhteenlaskettujen kululukujen avulla, ja 

vertailtavuuden varmistamiseksi 

yhteenlasketut kokonaiskulut 

rahamääräisinä ja prosenttiosuuksina 

ilmaistuina sijoituksen kokonaiskulujen 

yhteisvaikutusten osoittamiseksi. PEPP-

avaintietoasiakirjaan on sisällytettävä 

selkeä maininta siitä, että neuvojat, 

tarjoajat tai muut PEPP-tuotteista 

neuvoja antavat tai niitä myyvät henkilöt 

antavat tietoja, joissa eritellään 

mahdolliset tarjoamiskulut, jotka eivät jo 

sisälly edellä esitettyihin kuluihin, jotta 

PEPP-säästäjät voivat ymmärtää sen 

yhteisvaikutuksen, joka näillä 

yhteenlasketuilla kuluilla on sijoituksen 

tuottoon; 

 (g) osiossa ”Miten pitkäksi aikaa 

sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja 

rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa?” 

 (i) tapauksen mukaan maininta siitä, 

koskeeko PEPP-tuotetta harkinta-aika tai 

peruutusaika; 

 (ii) maininta suositellusta ja 

tapauksen mukaan vaaditusta 

vähimmäissijoitusajasta; 

 (iii) mahdollisuus luopua sijoituksesta 
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ennen erääntymisaikaa ja luopumisen 

ehdot, mukaan lukien kaikki sovellettavat 

palkkiot ja seuraamukset, ottaen 

huomioon PEPP-tuotteen riski-

tuottoprofiili ja tavoitteena oleva 

markkinakehitys; 

 (iv) tiedot mahdollisista seurauksista, 

jotka aiheutuvat sijoituksen 

eräännyttämisestä ennen sijoitusajan tai 

suositellun vähimmäissijoitusajan 

päättymistä, kuten pääomasuojan 

menetyksestä tai ylimääräisistä 

palkkioista; 

 (h) osiossa ”Kuinka sijoittaja voi 

valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja 

kenelle PEPP-säästäjä voi tehdä 

valituksen tuotteesta tai PEPP-tarjoajan 

taikka tuotetta koskevaa neuvontaa 

antavan tai tuotetta myyvän henkilön 

toiminnasta; 

 (i) osiossa ”Muut olennaiset tiedot” 

lyhyt maininta mahdollisista 

lisätietoasiakirjoista, jotka annetaan 

PEPP-säästäjälle sopimuksen tekoa 

edeltävänä ja/tai sen jälkeisenä aikana, 

lukuun ottamatta markkinointiaineistoa. 

 4. Edellä 3 kohdassa vaadittujen 

tietojen kerrostaminen on sallittua. 

Tällöin yksityiskohtaiset tiedot voidaan 

esittää ponnahdusikkunoiden tai oheisiin 

kerroksiin johtavien linkkien avulla, jotta 

voidaan varmistaa, että PEPP-

avaintietoasiakirja täyttää 23 artiklan 

5 kohdassa säädetyt pituusvaatimukset. 

 5. Tämän artiklan johdonmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 

valvontaviranomaisten on 

yhteiskomiteoidensa kautta laadittava 

luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

 (a) täsmennetään 23 artiklassa 

tarkoitettujen tietojen esitystapa ja sisältö 

sekä vaatimukset, joiden mukaisesti tiedot 

on esitettävä standardoidussa muodossa 

vertailun mahdollistamiseksi; 
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 (b) täsmennetään 3 kohdan d alakohdan 

i luetelmakohdan, 3 kohdan d alakohdan 

iii luetelmakohdan ja 3 kohdan 

f alakohdan mukaisia tietoja varten 

tarvittavat laskentamenetelmät; 

 (c) täsmennetään, jos kerrostaminen on 

sallittua, mitkä tiedot pitää sisällyttää 

ydinesittelyyn ja mitkä tiedot esitetään 

lisätietokerroksissa. 

 Laatiessaan luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi Euroopan 

valvontaviranomaisten on otettava 

huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, 

niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien 

valmiudet sekä PEPP-tuotteiden muut 

ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat 

tehdä valinnan erilaisten kohteena 

olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen 

liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan 

lukien tilanteet, joissa tämä valinta 

voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa 

sitä voidaan muuttaa myöhemmin. 

 Euroopan valvontaviranomaisten on 

toimitettava kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [xxx kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta]. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan, 

asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 

artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 

10–14 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

23 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 c artikla 
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 Markkinointiviestintä 

 Markkinointiviestintä, joka sisältää 

erityisiä PEPP-tuotteeseen liittyviä tietoja, 

ei saa sisältää tietoja, jotka ovat 

ristiriidassa PEPP-avaintietoasiakirjaan 

sisältyvien tietojen kanssa tai jotka 

heikentävät PEPP-avaintietoasiakirjan 

merkitystä. Markkinointiviestinnässä on 

oltava ilmoitus PEPP-avaintietoasiakirjan 

saatavilla olosta ja tiedot siitä, miten ja 

mistä asiakirjan voi saada, mukaan 

luettuna PEPP-tarjoajan verkkosivusto. 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

23 d artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 d artikla 

 PEPP-avaintietoasiakirjan tarkistaminen 

 1. PEPP-tarjoajan on tarkasteltava 

PEPP-avaintietoasiakirjaan sisältyviä 

tietoja säännöllisesti uudelleen ja 

tarkistettava asiakirjaa, jos 

uudelleentarkastelussa ilmenee 

muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä. 

Tarkistettu versio on asetettava nopeasti 

saataville. 

 2. Jotta voidaan varmistaa tämän 

artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 

Euroopan valvontaviranomaiset laativat 

yhteiskomiteassa luonnoksia teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään 

 (a) avaintietoasiakirjaan sisältyvien 

tietojen uudelleentarkastelun edellytykset; 

 (b) edellytykset, joiden täyttyessä 

avaintietoasiakirjaa on tarkistettava; 

 (c) erityisedellytykset, joiden täyttyessä 

avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on 

tarkasteltava uudelleen tai 
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avaintietoasiakirjaa on tarkistettava, jos 

PEPP-tuotetta ei aseteta jatkuvasti PEPP-

säästäjien saataville; 

 (d) olosuhteet, joissa PEPP-säästäjille 

on annettava tietoa heidän ostamaansa 

PEPP-tuotetta koskevasta tarkistetusta 

avaintietoasiakirjasta, sekä keinot näiden 

tietojen antamiseksi PEPP-säästäjille. 

 Euroopan valvontaviranomaisten on 

toimitettava kyseisten teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [xxx kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta]. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset sääntelystandardit asetuksen 

(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan, 

asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 

artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 

10–14 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

23 e artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 e artikla 

 Siviilioikeudellinen vastuu 

 1. PEPP-tarjoaja ei joudu 

siviilioikeudelliseen vastuuseen 

yksinomaan PEPP-avaintietoasiakirjan 

perusteella, sen käännökset mukaan 

luettuna, jollei se ole harhaanjohtava, 

epätarkka tai ristiriidassa oikeudellisesti 

sitovien, sopimusta edeltävien asiakirjojen 

tai sopimusasiakirjojen olennaisten osien 

tai 23 artiklassa säädettyjen vaatimusten 

kanssa. 

 2. PEPP-säästäjä, joka esittää 

näyttöä vahingosta, joka on aiheutunut 

PEPP-avaintietoasiakirjan johdosta 1 
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kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa 

hänen tehdessään sijoituksen PEPP-

tuotteeseen, josta PEPP-

avaintietoasiakirja oli laadittu, voi vaatia 

kyseisestä vahingosta vahingonkorvausta 

PEPP-tarjoajalta kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 

kaltaisia ilmaisuja kuten ”vahinko” tai 

”vahingonkorvaus”, joita ei ole 

määritelty, tulkitaan ja sovelletaan asiaa 

koskevien kansainvälisen 

yksityisoikeuden sääntöjen mukaan 

määräytyvän sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 4. Tämä artikla ei estä nostamasta 

muita siviilioikeudelliseen vastuuseen 

perustuvia kanteita kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 5. Tämän artiklan mukaisia 

velvoitteita ei saa rajoittaa eikä niistä voi 

saada vapautusta sopimuslausekkeilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

23 f artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 f artikla 

 Vakuutuksen osatekijät 

 Jos PEPP-avaintietoasiakirja koskee 

vakuutussopimusta, vakuutusyhtiöiden 

velvoitteet koskevat ainoastaan 

vakuutussopimuksen tehnyttä 

vakuutuksenottajaa mutta eivät 

vakuutussopimuksen edunsaajaa. 

Or. en 
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Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

23 g artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 g artikla 

 PEPP-avaintietoasiakirjan toimittaminen 

 1. PEPP-tuotteesta neuvoja antavan 

tai PEPP-tuotetta myyvän henkilön on 

toimitettava PEPP-säästäjälle 

avaintietoasiakirja riittävän aikaisin 

ennen kuin kyseiseen PEPP-tuotteeseen 

liittyvä sopimus tai tarjous sitoo kyseistä 

PEPP-säästäjää. 

 2. PEPP-tuotteesta neuvoja antava 

tai PEPP-tuotetta myyvä henkilö voi 

täyttää 1 kohdan vaatimukset 

toimittamalla PEPP-avaintietoasiakirjan 

henkilölle, jolla on kirjallinen valtuutus 

tehdä sijoituspäätöksiä PEPP-säästäjän 

lukuun kyseisen kirjallisen valtuutuksen 

nojalla toteutettujen liiketoimien osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

23 h artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 h artikla 

 Jakeluun liittyvien tietojen julkistaminen 

PEPP-säästäjille 

 1. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden 

on riittävän aikaisin ennen PEPP-

tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä 

toimitettava PEPP-säästäjille tai 

potentiaalisille PEPP-säästäjille 

vähintään seuraavat tiedot: 

 (a) omistaako se suoraan tai 

välillisesti vähintään 10 prosenttia jonkin 
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tietyn PEPP-tarjoajan äänioikeuksista tai 

pääomasta; 

 (b) ehdotetun tai neuvonnan kohteena 

olevan sopimuksen osalta 

 (i) omistaako PEPP-tarjoaja tai 

PEPP-tarjoajan emoyritys suoraan tai 

välillisesti vähintään 10 prosenttia PEPP-

edustajan tai -jakelijan äänioikeuksista 

tai pääomasta; 

 (ii) antaako se neuvontaa tasapuolisen 

henkilökohtaisen analyysin perusteella; 

 (iii) se on sopimusvelvoitteen nojalla 

velvollinen suorittamaan jakelutoiminnan 

yksinomaan yhden tai useamman PEPP-

tarjoajan kanssa, missä tapauksessa sen 

on ilmoitettava kyseisten PEPP-tarjoajien 

nimet; tai 

 (iv) se ei ole sopimusvelvoitteen nojalla 

ole velvollinen suorittamaan 

jakelutoimintaa yksinomaan yhden tai 

useamman PEPP-tarjoajan kanssa, eikä 

se anna neuvontaa tasapuolisen 

henkilökohtaisen analyysin perusteella, 

missä tapauksessa sen on ilmoitettava 

niiden PEPP-tarjoajien nimet, joiden 

kanssa se saa toimia ja toimii; 

 (c) minkä luonteisen korvauksen se 

saa sopimuksen osalta; 

 (d) toimiiko se sopimuksen osalta 

 (i) palkkion eli PEPP-säästäjän 

suoraan maksaman korvauksen 

perusteella; 

 (ii) minkä tahansa tyyppisen palkkion 

eli PEPP-tuotteen jakelukustannuksiin ja 

-maksuihin sisältyvän korvauksen 

perusteella; 

 (iii) minkä tahansa muun tyyppisen 

korvauksen, mukaan luettuna 

kaikenlainen taloudellinen hyöty, joka 

tarjotaan tai annetaan sopimukseen 

liittyen, perusteella; tai  

 (iv) minkä tahansa tyyppisten i, ii ja 

iii alakohdassa tarkoitettujen korvausten 

yhdistelmän perusteella. 
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 2. Jos PEPP-säästäjä maksaa 

palkkion suoraan, PEPP-jakelijan on 

ilmoitettava PEPP-säästäjälle palkkion 

suuruus tai, jos tämä ei ole mahdollista, 

palkkion laskemistapa. 

 3. Jos sopimuksen alainen PEPP-

säästäjä tekee mitä tahansa muita kuin 

suunniteltuja maksuja sopimuksen 

tekemisen jälkeen, myös PEPP-jakelijan 

on tehtävä julkistamiset tämän artiklan 

mukaisesti kaikista näistä maksuista. 

 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että PEPP-tarjoaja ilmoittaa PEPP-

säästäjälle hyvissä ajoin ennen 

sopimuksen tekemistä, minkä luonteisen 

korvauksen sen työntekijät saavat 

sopimuksen osalta. 

 5. Jos sopimuksen alainen PEPP-

säästäjä tekee mitä tahansa muita kuin 

suunniteltuja maksuja sopimuksen 

tekemisen jälkeen, myös PEPP-tarjoajan 

on tehtävä julkistamiset tämän artiklan 

mukaisesti kaikista näistä maksuista. 

 6. PEPP-säästäjille tai 

potentiaalisille PEPP-säästäjille on 

toimitettava riittävän aikaisin ennen 

sopimuksen tekemistä asianmukaiset 

tiedot PEPP-tuotteen jakelun ja kaikkien 

kustannusten ja maksujen osalta. Näistä 

tiedoista on käytävä ilmi ainakin 

seuraavat asiat: 

 (a) jos neuvontaa annetaan, 

toimittaako PEPP-edustaja tai -jakelija 

PEPP-säästäjille kausiarvion PEPP-

säästäjille suositellun PEPP-tuotteen 

sopivuudesta; 

 (b) kaikkiin julkaistaviin hintoihin ja 

maksuihin liittyvien tietojen osalta PEPP-

tuotteen jakelutiedot, mukaan luettuna 

mahdollisen neuvonnan hinta, PEPP-

säästäjälle suositellun tai markkinoidun 

PEPP-tuotteen hinta ja se miten PEPP-

säästäjä voi maksaa sen, mukaan luettuna 

myös mahdolliset kolmannen osapuolen 

maksut 32 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

ii luetelmakohdan mukaisesti. 
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 7. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

tiedot on annettava standardoidussa 

muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja 

niin ymmärrettävässä muodossa, että 

PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin 

käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen 

luonteen ja riskit ja voivat näin ollen 

tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä. 

 8. Komissio antaa 62 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään 

 (a) ehdot, jotka tietojen on täytettävä, jotta 

ne ovat täsmällisiä, tasapuolisia ja 

selkeitä, eikä harhaanjohtavia, mukaan 

luettuna kriteerit, joihin 7 kohdassa 

tarkoitetun standardoidun muodon on 

perustuttava; 

 (b) PEPP-säästäjille toimitettavien 

tietojen sisältö ja muoto PEPP-tarjoajien, 

edustajien ja PEPP-jakelijoiden ja 

kustannusten ja maksujen osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

24 artikla Poistetaan. 

Jakeluun liittyvien tietojen julkistaminen  

1. Tämän asetuksen 19 artiklan c 

alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan 

tai -jakelijan on hyvissä ajoin ennen 

PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen 

tekemistä annettava PEPP-säästäjille tai 

potentiaalisille PEPP-säästäjille 

vähintään direktiivin (EU) 2016/97 19 

artiklan mukaiset tiedot, jotka liittyvät 

PEPP-sopimukseen ja niihin itseensä, ja 

29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan a ja c alakohdan mukaiset 

tiedot, jotka liittyvät vakuutussopimuksiin 
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ja vakuutusedustajiin. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

tiedot on annettava standardoidussa 

muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja 

niin ymmärrettävässä muodossa, että 

PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin 

käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen 

luonteen ja riskit ja voivat näin ollen 

tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä. 

 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 62 artiklan 

mukaisesti niiden kriteerien 

täsmentämiseksi, joihin 2 kohdassa 

tarkoitetun standardoidun muodon on 

perustuttava. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

24 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 24 a artikla 

 Tarpeiden ja vaatimusten täsmentäminen 

ja sopivuuden arvioiminen 

 1. Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän 

sopimuksen tekemistä PEPP-tarjoajan tai 

-jakelijan on täsmennettävä PEPP-

säästäjältä saatujen tietojen perustella 

kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen 

liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja 

annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta 

tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä 

muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä 

perustellun päätöksen. Ehdotetun 

sopimuksen on oltava PEPP-säästäjän 

eläkettä koskevien tarpeiden ja 

vaatimusten mukainen. 

 2. Jos neuvontaa annetaan ennen 

minkään tietyn sopimuksen tekemistä, 

PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on 

annettava PEPP-säästäjälle 
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henkilökohtainen suositus, jossa 

selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi 

parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja 

vaatimuksia. 

 3. Jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija 

ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa 

riippumatonta neuvontaa, sen on 

käytettävä tämän neuvonnan antamisessa 

perustana analyysiä riittävän monista 

markkinoilla saatavilla olevista 

yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se 

kykenee tekemään ammatillisiin 

kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen 

suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen 

liittyvä sopimus olisi asianmukainen 

PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden ja mitä 

riskejä se voi aiheuttaa PEPP-säästäjälle. 

 4. Antaessaan neuvontaa missä 

tahansa vaiheessa sopimuksen 

voimassaoloaikana PEPP-tarjoaja saa 

tietoa PEPP-tuotteen kannalta 

merkityksellisestä PEPP-säästäjän 

tietämyksestä ja kokemuksesta 

sijoitusalalla, kyseisen henkilön 

taloudellisesta tilanteesta, muun muassa 

tämän riskinkantokyvystä ja 

sijoitustavoitteista sekä tämän 

riskinsietokyvystä, jotta PEPP-tarjoaja, 

-edustaja tai -jakelija voi suositella PEPP-

säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-

säästäjälle PEPP-tuotetta, joka on tälle 

sopiva ja erityisesti tämän 

riskinsietokyvyn ja riskinkantokyvyn 

mukainen. 

 5. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden 

on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä 

toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-

tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla 

luonnollisilla henkilöillä on riittävä 

tietämys ja pätevyys tämän asetuksen 

mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen 

tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi 

käytetyt perusteet. 

 6. EIOPA antaa [xxx kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta] ohjeet, joissa 

täsmennetään 5 kohdassa vaaditun 
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tietämyksen ja pätevyyden 

arviointiperusteet. Ohjeet annetaan 

asetuksen (EU) N:o 1094/2010 16 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän 

sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 19 

artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-

tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä 

PEPP-säästäjältä saatujen tietojen 

perustella kyseisen PEPP-säästäjän 

eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset 

ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta 

tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä 

muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä 

perustellun päätöksen. 

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän 

sopimuksen tekemistä PEPP-tarjoajan tai 

-jakelijan on täsmennettävä PEPP-

säästäjältä saatujen tietojen perustella 

kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen 

liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava 

PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-

tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta 

PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun 

päätöksen. Ehdotetun sopimuksen on 

oltava PEPP-säästäjän eläkettä koskevien 

tarpeiden ja vaatimusten mukainen. 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotetun sopimuksen on oltava PEPP-

säästäjän eläkettä koskevien tarpeiden ja 

vaatimusten mukainen. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos neuvontaa annetaan ennen 

minkään tietyn sopimuksen tekemistä, 

tämän asetuksen 19 artiklan c 

alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan 

tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle 

henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, 

miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten 

PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia. 

2. Jos neuvontaa annetaan ennen 

minkään tietyn sopimuksen tekemistä, 

PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava 

PEPP-säästäjälle henkilökohtainen 

suositus, jossa selitetään, miksi tietty 

PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-

säästäjän tarpeita ja vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Antaessaan PEPP-tuotteita 

koskevaa neuvontaa tämän asetuksen 19 

artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-

tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava 

sovellettavia kansallisia lakeja, joilla 

pannaan täytäntöön direktiivin 

2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa 

annetut säännöt, ja näihin sääntöihin 

liittyvää suoraan sovellettavaa unionin 

lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen 

direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla. 

3. Jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija 

ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa 

riippumatonta neuvontaa, sen on 

käytettävä tämän neuvonnan antamisessa 

perustana analyysiä riittävän monista 

markkinoilla saatavilla olevista 

yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se 

kykenee tekemään ammatillisiin 

kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen 

suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen 

liittyvä sopimus olisi asianmukainen 

PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden ja mitä 

riskejä se voi aiheuttaa PEPP-säästäjälle. 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jos tämän asetuksen 19 artiklan c 

alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai 

-jakelija ilmoittaa PEPP-säästäjälle 

antavansa riippumatonta neuvontaa, sen 

on käytettävä tämän neuvonnan 

antamisessa perustana analyysiä riittävän 

monista markkinoilla saatavilla olevista 

yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se 

kykenee tekemään ammatillisiin 

kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen 

suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen 

liittyvä sopimus olisi asianmukainen 

PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden. 

Tällainen neuvonta ei saa rajoittua 

PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin, 

jotka tarjoaa itse PEPP-tarjoaja tai 

-jakelija, yhteisöt, joilla on tiiviit yhteydet 

PEPP-tarjoajaan tai -jakelijaan, taikka 

muut yhteisöt, joiden kanssa PEPP-

tarjoajalla tai -jakelijalla on tiivis 

oikeudellinen tai taloudellinen suhde, 

mukaan luettuna sopimussuhde, koska 

tämä vaarantaa annetun neuvonnan 

riippumattomuuden. 

4. Antaessaan neuvontaa missä 

tahansa vaiheessa sopimuksen 

voimassaoloaikana PEPP-tarjoaja saa 

tietoa PEPP-tuotteen kannalta 

merkityksellisestä PEPP-säästäjän 

tietämyksestä ja kokemuksesta 

sijoitusalalla, kyseisen henkilön 

taloudellisesta tilanteesta, muun muassa 

tämän riskinkantokyvystä ja 

sijoitustavoitteista sekä tämän 

riskinsietokyvystä, jotta PEPP-tarjoaja, 

-edustaja tai -jakelija voi suositella PEPP-

säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-

säästäjälle PEPP-tuotetta, joka on tälle 

sopiva ja erityisesti tämän 

riskinsietokyvyn ja riskinkantokyvyn 

mukainen. 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämän asetuksen 19 artiklan c 

alakohdassa tarkoitettujen PEPP-

tarjoajien ja -jakelijoiden on varmistettava 

ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille 

viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin 

liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla 

henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys 

tämän luvun mukaisten velvollisuuksien 

täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on 

julkaistava tällaisen tietämyksen ja 

5. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on 

varmistettava ja osoitettava pyynnöstä 

toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-

tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla 

luonnollisilla henkilöillä on riittävä 

tietämys ja pätevyys tämän asetuksen 

mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. 

Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen 

tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi 

käytetyt perusteet. 
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pätevyyden arvioimiseksi käytetyt 

perusteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. EIOPA antaa [xxx kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta] ohjeet, joissa 

täsmennetään 5 kohdassa vaaditun 

tietämyksen ja pätevyyden 

arviointiperusteet. Ohjeet annetaan 

asetuksen (EU) N:o 1094/2010 16 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. PEPP-etuusotteen tietojen on 

oltava tarkkoja, ajantasaisia ja ne on 

asetettava vähintään vuosittain 
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veloituksetta jokaisen PEPP-säästäjän 

saataville sähköisessä muodossa, mukaan 

luettuna pysyvällä välineellä tai 

verkkosivuston kautta, tai paperikopiona. 

PEPP-säästäjille on toimitettava 

pyynnöstä paperikopio sähköisesti 

toimitettujen tietojen lisäksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava 

PEPP-säästäjille vähintään seuraavat 

keskeiset tiedot: 

1. PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava 

PEPP-säästäjille vuosittain vähintään 

seuraavat keskeiset tiedot: 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) PEPP-säästäjän henkilötiedot, 

PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-

ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista 

tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-

säästäjän tai kolmannen osapuolen 

suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-

järjestelmän rahastointitasosta, jonka 

osalta sovelletaan direktiivin (EU) 

2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, 

f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta 

sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan 

PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ 

PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ 

PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla 

yrityksellä’ kolmatta osapuolta; 

(a) PEPP-säästäjän henkilötiedot, 

PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-

ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista 

tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-

säästäjän tai kolmannen osapuolen 

suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-

järjestelmän rahastointitasosta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) jäsenvaltio, jossa PEPP-tarjoaja 

on hyväksytty tai rekisteröity, ja 

toimivaltaisen viranomaisen nimi; 

(b) selkeästi ilmoitettuna PEPP-

säästäjän lainsäädännöllinen eläkeikä, 

eläkejärjestelmässä määritetty eläkeikä tai 

PEPP-tarjoajan arvioima eläkeikä tai 

PEPP-säästäjän määrittämä eläkeikä, 

soveltuvin osin; 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) tarvittaessa tiedot PEPP-

järjestelmän täysimääräisistä tai 

osittaisista takeista ja tapauksen mukaan 

takeiden luonne ja mekanismit, joilla 

kertyneet henkilökohtaiset oikeudet 

suojataan; 

(c) PEPP-tarjoajan nimi ja osoite sekä 

PEPP-säästäjän PEPP-järjestelmä; 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) tiedot koko PEPP-järjestelmän tai 

tapauksen mukaan PEPP-säästäjän 

sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai 

(d) tiedot b alakohdassa tarkoitetun 

eläkeiän perusteella tehdyistä eläke-

ennusteista sekä vastuuvapauslauseke, 
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arvonkehityksestä; nämä kehitystä 

koskevat tiedot esitetään kaaviona, joka 

kattaa käytettävissä olevat vuodet mutta 

enintään viimeiset kymmenen vuotta; 

jossa todetaan, että kyseiset ennusteet 

saattavat poiketa saatujen etuuksien 

lopullisesta arvosta; jos eläke-ennusteet 

perustuvat talousskenaarioihin, tietoihin 

on sisällyttävä myös ennusteen kannalta 

paras mahdollinen skenaario ja 

epäedullinen skenaario ottaen huomioon 

PEPP-järjestelmän erityisluonne; 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) erittely PEPP-tarjoajan 

vähentämistä kustannuksista vähintään 

viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan 

luettuna hallintokustannukset, varojen 

säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, 

salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset 

ja muut kustannukset sekä arvio 

kustannusten vaikutuksesta lopullisiin 

etuuksiin. 

(e) tiedot kertyneistä eläke-etuuksista 

tai karttuneesta eläkepääomasta ottaen 

huomioon PEPP-järjestelmän 

erityisluonne; 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) tiedot kolmannen osapuolen ja 

PEPP-säästäjän PEPP-järjestelmään 

suorittamista maksuista vähintään 

viimeisten 12 kuukauden ajalta ottaen 

huomioon PEPP-järjestelmän 

erityisluonne; 

Or. en 
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Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e b) tiedot koko PEPP-järjestelmän tai 

tapauksen mukaan PEPP-säästäjän 

sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai 

arvonkehityksestä; nämä kehitystä 

koskevat tiedot esitetään kaaviona, joka 

kattaa käytettävissä olevat vuodet; 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e c) erittely PEPP-tarjoajan 

vähentämistä kustannuksista vähintään 

viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan 

luettuna hallintokustannukset, varojen 

säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, 

salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset 

ja muut kustannukset sekä arvio 

kustannusten vaikutuksesta lopullisiin 

etuuksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e d) tiedot koko PEPP-järjestelmän 
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rahastointitasosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio antaa 62 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

vahvistetaan säännöt, joiden perusteella 

määritetään 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuja eläke-ennusteita koskevat 

olettamukset. PEPP-tarjoajien on 

sovellettava näitä sääntöjä 

määritelläkseen tarvittaessa sijoitusten 

vuotuisen nimellistuottoprosentin, 

vuotuisen inflaation ja tulevan 

palkkasuuntauksen. 

2. Eläke-etuusotteessa on 

ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa 

lisätietoja, mukaan luettuna 

käytännönläheiset lisätiedot PEPP-

järjestelmän PEPP-säästäjälle tarjoamista 

vaihtoehdoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on vaihdettava 

PEPP-etuusotteen muotoa ja sisältöä 

koskevia parhaita käytäntöjä 55 artiklan 

mukaisesti. 

3. Kuultuaan Euroopan 

keskuspankkia, EIOPAa ja kansallisia 

valvontaviranomaisia komissio antaa 62 

artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, 

jossa vahvistetaan säännöt, joiden 

perusteella määritetään 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja eläke-ennusteita 

koskevat olettamukset, esitetään 

e b alakohdassa tarkoitettu aikaisempi 

tuotto sekä e c alakohdassa tarkoitetut 

kustannukset. PEPP-tarjoajien on 

sovellettava näitä sääntöjä 

määritelläkseen tarvittaessa sijoitusten 
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vuotuisen nimellistuottoprosentin, 

vuotuisen inflaation ja tulevan 

palkkasuuntauksen. 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) direktiivin (EU) 2016/2341 40 

artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt 
käytännönläheiset lisätiedot; 

(a) käytännönläheiset lisätiedot PEPP-

järjestelmän PEPP-säästäjälle tarjoamista 

vaihtoehdoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kun kyse on PEPP-järjestelmistä, 

joissa PEPP-säästäjät kantavat 

sijoitusriskin ja joissa PEPP-säästäjä 

sidotaan sijoitusvaihtoehtoon kyseisessä 

PEPP-järjestelmässä vahvistetulla 

erityisellä säännöllä, PEPP-etuusotteessa 

on ilmoitettava, mistä lisätietoja saa. 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tiedot on asetettava veloituksetta 

helposti saataville sähköisessä muodossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. PEPP-säästäjän tai -edunsaajan 

tai heidän edustajansa pyynnöstä PEPP-

tarjoajan on annettava seuraavat 

lisätiedot: 

 (a) edellä 29 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetut tilinpäätökset ja 

vuosikertomukset tai jos PEPP-tarjoaja 

on vastuussa useammasta kuin yhdestä 

PEPP-järjestelmästä, PEPP-säästäjän tai 

-edunsaajan PEPP-järjestelmään liittyvät 

tilinpäätökset ja vuosikertomukset; 

 (b) edellä 29 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa tarkoitettu sijoituspolitiikan 

periaatteita koskeva selvitys; 

 (c) tarkemmat tiedot olettamista, joita 

on käytetty 1 artiklan d alakohdassa 

tarkoitettujen ennusteiden tuottamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta – -1 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tiedot on asetettava veloituksetta helposti 

saataville sähköisessä muodossa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  119 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja 

suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA 

laatii luonnokset teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 

täsmennetään 28 artiklassa ja tässä 

artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa. 

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja 

kuluttajajärjestöjä EIOPA laatii 

luonnokset teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 

täsmennetään 28 artiklassa ja tässä 

artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa. 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten 

täytäntöönpanostandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden 

kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen]. 

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten 

täytäntöönpanostandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [6 kuukauden 

kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen]. 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

tekniset täytäntöönpanostandardit 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. PEPP-säästäjille on annettava 

eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa 

direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa 

säädetyt tiedot. 

1. PEPP-säästäjille on annettava 

eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa 

direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa 

säädetyt tiedot. Neuvonnan antaminen on 

pakollista vuotta ennen eläkkeelle 

siirtymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

31 artikla Poistetaan. 

PEPP-säästäjille ja -edunsaajille 

pyynnöstä annettavat lisätiedot 

 

PEPP-säästäjän tai -edunsaajan tai 

heidän edustajansa pyynnöstä PEPP-

tarjoajan on annettava seuraavat 

lisätiedot: 

 

(a) edellä 29 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetut tilinpäätökset ja 

vuosikertomukset tai jos PEPP-tarjoaja 

on vastuussa useammasta kuin yhdestä 

PEPP-järjestelmästä, PEPP-säästäjän tai 

-edunsaajan PEPP-järjestelmään liittyvät 

tilinpäätökset ja vuosikertomukset; 

 

(b) edellä 29 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa tarkoitettu sijoituspolitiikan 

periaatteita koskeva selvitys; 

 

(c) tarkemmat tiedot olettamista, joita 

on käytetty 28 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettujen ennusteiden 

tuottamiseen. 

 

Or. en 
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Tarkistus  123 

Ehdotus asetukseksi 

5 luku – 1 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

PEPP-SÄÄSTÄJIÄ KOSKEVAT 

SIJOITTAMISSÄÄNNÖT 

PEPP-SÄÄSTÄJIÄ KOSKEVAT 

SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PEPP-tarjoajien on tarjottava 

PEPP-säästäjille enintään viisi 

sijoitusvaihtoehtoa. 

1. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on 

tarjottava joka tapauksessa PEPP-

perustuotetta ja ne voivat tarjota muitakin 

sijoitusvaihtoehtoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Näiden sijoitusvaihtoehtojen on 

sisällettävä oletusarvoinen 

sijoitusvaihtoehto, ja ne voivat sisältää 

muitakin sijoitusvaihtoehtoja. 

2. PEPP-tarjoajien on suunniteltava 

kaikki sijoitusvaihtoehdot todistettujen 

riskienpienentämistekniikoiden 

perusteella, joilla varmistetaan PEPP-

säästäjien riittävä suojelu. 

Or. en 
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Tarkistus  126 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. PEPP-tarjoajien on suunniteltava 

kaikki sijoitusvaihtoehdot todistettujen 

riskienpienentämistekniikoiden 

perusteella, joilla varmistetaan PEPP-

säästäjien riittävä suojelu. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. PEPP-säästäjän on voitava valita 

eri sijoitusvaihtoehto PEPP-tuotteen joka 

viides kerryttämisvuosi. 

1. Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen 

ehdot on mainittava PEPP-sopimuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen 

on oltava maksuton PEPP-säästäjälle. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto PEPP-perustuote 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Oletusarvoisella 

sijoitusvaihtoehdolla on varmistettava 

PEPP-säästäjän pääomasuoja 

turvalliseen sijoitusstrategiaan johtavan 

riskinpienentämistekniikan perusteella. 

1. PEPP-perustuotteen on oltava 

yksinkertainen ja turvallinen tuote, joka 

on helppo hankkia muun muassa 

digitaalisten kanavien kautta kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. PEPP-perustuotteeseen 

sovellettavan riskinpienentämistekniikan 

on oltava sijoitetun pääoman 

säilyttämistavoitteen mukainen. 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Pääomasuojan on annettava 

PEPP-säästäjille mahdollisuus saada 

takaisin sijoitettu pääoma, mukaan 

luettuna maksut, kustannukset ja 

inflaatio. 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita 

sijoitusvaihtoehtoja, ainakin yhden niistä 

on oltava kustannustehokas PEPP-

säästäjien kannalta. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 62 

artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla 

määritellään tarkemmin 

Riskinpienentämistekniikoiden käytöllä 

varmistetaan, että PEPP-tuotteen 

sijoitusstrategia on suunniteltu niin, että 

PEPP-tuotteesta kehittyy vakaa ja riittävä 

henkilökohtainen tulevaisuuden eläketulo 

ja PEPP-säästäjien kaikkien sukupolvien 

oikeudenmukainen kohtelu varmistetaan. 

Sovellettavien 

riskinpienentämistekniikoiden on 

sisällettävä b a tai b b alakohdan tai 

niiden yhdistelmien säännökset, ja sitä 

voidaan täydentää b c alakohdassa 

säädetyillä säännöksillä: 
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Or. en 

 

Tarkistus  135 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) riskinpienentämistekniikka, jolla 

varmistetaan pääomasuoja 

oletusarvoisessa sijoitusvaihtoehdossa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) riskinpienentämistekniikka, jota 

sovelletaan muihin sijoitusvaihtoehtoihin. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) säännökset, joilla mukautetaan 

sijoitusten kohdentamista asteittain 

sijoitusten taloudellisten riskien 

pienentämiseksi jäljellä olevaa kestoa 

vastaavien kohorttien osalta; 

Or. en 
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Tarkistus  138 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b b) säännökset varausten luomiseksi 

maksuilla tai sijoitustuotoilla, jotka 

kohdennetaan PEPP-säästäjille 

oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla 

sijoitustappioiden pienentämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b c) säännökset sopivien 

rahoitustakuiden käyttämiseksi 

sijoitustappioilta suojaamista varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jotta voidaan laatia kriteerit tehokkaille 

riskinpienentämistekniikoille, joita 

voidaan soveltaa johdonmukaisella 

tavalla, EIOPAn on laadittava teknisten 

sääntelystandardien luonnokset, joissa 

täsmennetään 

riskinpienentämistekniikoita koskevien 

säännösten yksityiskohdat. EIOPA 

toimittaa nämä teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle [xxx kuluttua tämän 
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asetuksen voimaantulosta]. Siirretään 

komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetut tekniset 

sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 

1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan b 

alakohdan mukaisesti määritettävä 

kerryttämisvaiheeseen liittyvät PEPP-

ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä 

asetuksessa. 

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 

PEPP-tuotteen kerryttämisvaiheeseen 

liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty 

tässä asetuksessa, eivätkä ne saa olla 

vähemmän edulliset kuin sovellettavien 

kansallisten sääntöjen mukaiset ehdot. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tällaisiin ehtoihin voivat sisältyä 

erityisesti ikärajat kerryttämisvaiheen 

aloittamiselle, kerryttämisvaiheen 

vähimmäiskesto, talletusten enimmäis- ja 

vähimmäismäärä ja niiden jatkuvuus sekä 

ennen eläkeikää tapahtuvaa lunastusta 

koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen 

vaikea tilanne. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  143 

Ehdotus asetukseksi 

VI luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VI LUKU Poistetaan. 

SIJOITTAJIEN SUOJA  

 (VI luku poistetaan alaosana ja kaikki sen 

säännökset siirretään osaksi V lukua 

”KERRYTTÄMISVAIHE”) 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-

tuotteita, joissa on mahdollisuutena 

biometristen riskien kattaminen. Tässä 

asetuksessa ’biometrisillä riskeillä’ 

tarkoitetaan eliniänodotteeseen, 

työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä 

riskejä. 

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-

tuotteita, joissa on lisämahdollisuutena 

biometristen riskien kattaminen, sanotun 

rajoittamatta 5 artiklan soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Pääasiallisen yrityksen 

toimivaltaisella viranomaisella tai 

tarjoajan tai jakelijan yksittäisellä 

yrityksellä on toimivalta toimia 

pääasiallisena toimivaltaisena 

viranomaisena PEPP-tuotteen 
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rajatylittävän tarjonnan yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Tapauksissa, jotka koskevat 

useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, 

valittaja voi tehdä valituksensa oman 

jäsenvaltionsa toimivaltaisen 

viranomaisen kautta, riippumatta siitä, 

missä rikkomus tapahtui. Tätä varten ja 

sen estämättä, mitä 6 a kohdassa 

säädetään, jokaisella toimivaltaisella 

viranomaisella on oltava toimivalta 

käsitellä sille tehtyä valitusta tai tämän 

asetuksen mahdollista rikkomista, jos 

kyseessä on sen jäsenvaltiossa toimiva 

taho tai jos asia vaikuttaa merkittävästi 

sen jäsenvaltiossa oleviin PEPP-

säästäjiin. Näissä tapauksissa 

toimivaltaisen viranomaisen on 

ilmoitettava asiasta viipymättä johtavalle 

toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 6 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 c. Siinä tapauksessa, että 

asiaankuuluvien toimivaltaisten 

viranomaisten välillä ei ole sopimusta, 

sovelletaan 56 artiklan mukaista 

riitojenratkaisumenettelyä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

44 artikla Poistetaan. 

Tuomioistuinten ulkopuolinen 

muutoksenhaku 

 

1. Tässä asetuksessa vahvistettuihin 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien, 

PEPP-asiakkaiden ja PEPP-tarjoajien tai 

-jakelijoiden välisten riitojen ratkaisua 

varten on perustettava Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

2013/11/EU49 mukainen asianmukainen, 

riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas 

vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely 

hyödyntäen tapauksen mukaan olemassa 

olevia toimivaltaisia elimiä. Tällaisten 

vaihtoehtoisten 

riitojenratkaisumenettelyjen on oltava 

sovellettavissa PEPP-tarjoajiin tai -

jakelijoihin, joita kohtaan menettely on 

käynnistetty, ja asianomaisen 

vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen 

toimivallan on ulotuttava näihin PEPP-

tarjoajiin tai -jakelijoihin. 

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

elinten on tehtävä yhteistyötä tästä 

asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin liittyvien valtioiden rajat 

ylittävien riitojen ratkaisemiseksi. 

 

__________________  

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 

vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 

direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 

(EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63). 
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Or. en 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. PEPP-säästäjä voi vaihtaa PEPP-

tarjoajaa enintään kerran viidessä 

vuodessa PEPP-sopimuksen tekemisen 

jälkeen. 

2. PEPP-säästäjällä on vaihto-oikeus 

eläkkeelle siirtyessään. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on 

käynnistettävä vaihtopalvelu PEPP-

säästäjän pyynnöstä. Vaihtopalvelussa on 

noudatettava ainakin 2–5 kohtaa. 

1. Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on 

käynnistettävä vaihtopalvelu PEPP-

säästäjän pyynnöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on 

kahden työpäivän kuluessa 2 kohdassa 

tarkoitetun luvan vastaanottamisesta 

pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa 

suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne 

sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan 

3. Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on 

viiden työpäivän kuluessa 2 kohdassa 

tarkoitetun luvan vastaanottamisesta 

pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa 

suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne 

sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan 
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lupaan: lupaan: 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirtävän PEPP-tarjoajan 

ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta 

PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat 

olla yhteensä enintään 1,5 prosenttia 

positiivisesta saldosta, joka siirretään 

vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle. 

3. Siirtävän PEPP-tarjoajan 

ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta 

PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat 

olla yhteensä enintään 0,5 prosenttia 

positiivisesta saldosta, joka siirretään 

vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirtävän tai vastaanottavan 

PEPP-tarjoajan PEPP-säästäjältä 46 

artiklan mukaisesti tarjoamista 

palveluista veloittamien mahdollisten 

muiden kuin tämän artiklan 1, 2 ja 3 

kohdassa tarkoitettujen maksujen on 

oltava kohtuullisia ja vastattava PEPP-

tarjoajan tosiasiallisia kustannuksia. 

4. Vastaanottava tarjoaja voi 

laskuttaa ainoastaan vaihtopalvelun 

todelliset kustannukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 5 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

rajatylittävät valitukset ja 

riidanratkaisumekanismit 

henkilökohtaisia ja yhteisiä rajatylittäviä 

vahingonkorvauksia varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus asetukseksi 

VII luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VII LUKU VIII B LUKU 

PEPP-TARJOAJAN VAIHTO PEPP-TARJOAJAN VAIHTO 

 (VII luku ja kaikki sen säännökset 

siirretään IX luvun eteen) 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus asetukseksi 

VIII luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VIII LUKU VI A LUKU 

MAKSATUSVAIHE MAKSATUSVAIHE 

 (VIII luku ja kaikki sen säännökset 

siirretään yhdistettyjen V ja VI luvun 

perään) 

Or. en 
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Tarkistus  157 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 

mukaisesti määritettävä 

maksatusvaiheeseen liittyvät PEPP-ehdot, 

ellei niitä ole täsmennetty tässä 

asetuksessa. 

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 

PEPP-tuotteen kerryttämisvaiheeseen 

liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty 

tässä asetuksessa, eivätkä ne saa olla 

vähemmän edulliset kuin sovellettavien 

kansallisten sääntöjen mukaiset ehdot. 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tällaisissa ehdoissa voidaan muun 

muassa vahvistaa eläkeikä, pakollinen 

yhteys eläkeiän saavuttamisen ja 

maksatusvaiheen alkamisen välillä, 

PEPP-järjestelmään kuulumisen 

vähimmäisaika, enimmäisaika PEPP-

järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän 

saavuttamista sekä lunastusta koskevat 

ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea 

tilanne. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. PEPP-säästäjät valitsevat 

maksatusvaiheen maksusuoritusten 

muodon PEPP-sopimuksen tekemisen 

2. PEPP-perustuotetta varten 

vähintään 35 prosentin maksusuoritukset 
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yhteydessä, ja sitä voidaan vaihtaa 

tarvittaessa sen jälkeen joka viides vuosi 

kerryttämisvaiheen aikana. 

ovat pakollisia elinkorkojen muodossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. PEPP-säästäjät valitsevat 

maksusuoritusten muodon 

maksatusvaihetta varten PEPP-

sopimuksen tekemisen yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EIOPAn on seurattava unionin 

alueella perustettuja tai jaeltuja 

eläkejärjestelmiä sen varmistamiseksi, että 

niissä ei käytetä nimitystä PEPP-

järjestelmä tai anneta ymmärtää, että 

kyseessä on PEPP-järjestelmä, ellei niitä 

ole hyväksytty tämän asetuksen nojalla ja 

elleivät ne ole tämän asetuksen mukaisia. 

2. EIOPAn on varmistettava, että 

nimitystä PEPP-järjestelmä ei käytetä, 

ellei niitä ole hyväksytty tämän asetuksen 

nojalla ja elleivät ne ole tämän asetuksen 

mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten 

välillä ja EIOPAn kanssa 

Yhteistyö ja yhdenmukaisuus 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EIOPAn ja PEPP-tarjoajan 

suhteen toimivaltaisen viranomaisen on 

tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja 

tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä 

suorittamiseksi. 

1. Jokaisen toimivaltaisen 

viranomaisen on myötävaikutettava tämän 

asetuksen yhdenmukaiseen soveltamiseen 

kaikkialla unionissa. Sitä varten 

toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 

yhteistyötä keskenään ja komission 

kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän artiklan johdonmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi EIOPAn on 

laadittava luonnokset teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 

täsmennetään yhteistyö- ja 

tiedonvaihtomekanismin yksityiskohdat 

sekä vaatimukset, joiden mukaisesti edellä 

tarkoitetut tiedot on esitettävä 

standardoidussa muodossa niiden vertailun 

mahdollistamiseksi. 

Tämän artiklan johdonmukaisen 

soveltamisen varmistamiseksi EIOPAn on 

laadittava luonnokset teknisiksi 

täytäntöönpanostandardeiksi, joissa 

täsmennetään yhdenmukaisuus-, 

yhteistyö- ja tiedonvaihtomekanismin 

yksityiskohdat sekä vaatimukset, joiden 

mukaisesti edellä tarkoitetut tiedot on 

esitettävä standardoidussa muodossa niiden 

vertailun mahdollistamiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  165 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten 

täytäntöönpanostandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden 

kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen]. 

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten 

täytäntöönpanostandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään ... [6 kuukauden 

kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen]. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) PEPP-tuottaja on rikkonut 7 

artiklan 3 kohdan säännöksiä, ei ole 

tarjonnut siirrettävyyspalvelua, mikä on 

vastoin 13 artiklan säännöksiä, tai ei ole 

tarjonnut 17 artiklan mukaisesti 

kyseisestä palvelusta vaadittuja tietoja 
taikka ei täytä luvussa IV, luvussa V, 43 

artiklassa ja luvussa VII vahvistettuja 

vaatimuksia ja velvollisuuksia; 

(c) PEPP-tuottaja on rikkonut 7 

artiklan 3 kohdan säännöksiä taikka ei 

täytä luvussa IV, luvussa V, 43 artiklassa ja 

luvussa VII vahvistettuja vaatimuksia ja 

velvollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään PEPP-tarjoajien ja 

toimivaltaisten viranomaisten on 

noudatettava henkilötietojen käsittelyssä 

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään PEPP-tarjoajien ja 

toimivaltaisten viranomaisten on 

noudatettava henkilötietojen käsittelyssä 
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asetusta (EU) 2016/679. Käsitellessään 

henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa 

EIOPAn on noudatettava asetusta (EY) N:o 

45/2001. 

asetusta (EU) 2016/679 ja yksityiselämän 

kunnioittamisesta ja henkilötietojen 

suojasta sähköisessä viestinnässä ja 

direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta 

annettua asetusta (sähköisen viestinnän 

tietosuoja-asetus). Käsitellessään 

henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa 

EIOPAn on noudatettava asetusta (EY) N:o 

45/2001. 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos arvioinnissa tulee esiin merkittäviä 

ongelmia asetuksen toimivuudessa, 

kertomuksessa on luonnosteltava, miten 

komissio aikoo puuttua yksilöityihin 

ongelmiin, mukaan luettuna mahdollisen 

tarkistuksen vaiheet ja aikataulu. 

Kertomuksen on katettava kaikki 

asetuksen toimivuutta koskevat seikat, 

etenkin seuraavat: 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a) siirrettävyys; 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (b) rahasto-osuuksien ja 

kumppanuuksien kehittäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c) vaihtomekanismi; 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d) PEPP-perustuotteen käyttöönotto; 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e) valitusmenettely; 

Or. en 
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Tarkistus  174 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta – f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (f) soveltaminen koko unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komission on perustettava 

asianmukaisten sidosryhmien paneeli 

PEPP-tuotteen kehityksen ja 

täytäntöönpanon jatkuvaa seuraamista 

varten. Paneeliin on kuuluttava ainakin 

EIOPA, kansalliset valvontaviranomaiset, 

teollisuuden ja kuluttajien edustajat ja 

riippumattomat asiantuntijat. 

 Paneelin sihteeristönä toimii EIOPA. 

Or. en 

 

 


