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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0343), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0219/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 19-én 

véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0000/2018), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjba 

vonuló személy jövedelmének alapvető 

részét képezi, és sok ember esetében a 

megfelelő nyugdíjellátástól függ, hogy 

idős korban kényelemben vagy 

szegénységben él-e; Az öregségi nyugdíj 

előfeltétele az Európai Unió Alapjogi 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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Chartájában – többek között az idősek 

jogairól szóló 25. cikkben – meghatározott 

alapvető jogok gyakorlásának, amely 

kimondja: „Az Unió elismeri, és 

tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó 

és önálló élethez, a társadalmi és 

kulturális életben való részvételhez.” 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) Az öregségi nyugdíjak jelentős 

részét az állami rendszerek biztosítják, így 

közvetlen kapcsolat áll fenn a nemzeti 

nyugdíjrendszerek és az államháztartás 

fenntarthatósága között. A Szerződések 

által meghatározott nyugdíjrendszerek 

megszervezésére vonatkozó kizárólagos 

nemzeti hatáskör ellenére a nemzeti 

nyugdíjrendszerek 

jövedelemmegfelelősége és pénzügyi 

fenntarthatósága alapvetően fontos az 

Unió egésze és különösen az euróövezet 

stabilitásához. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) Az Unió számos, többek között 

demográfiai kihívással néz szembe, mivel 

Európa öregedő kontinens. Emellett a 

karrierlehetőségek, a munkaerőpiac és a 

javak elosztása radikális változáson megy 
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keresztül, nem utolsósorban a digitális 

forradalom következtében. Ugyanakkor 

egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzeti 

szociális biztonsági rendszerek nem 

igazodnak a nyitott határok, munkaerő-

mobilitás és migráció jellemezte 

globalizált, tudásalapú gazdasághoz. A 

hagyományos nemzeti nyugdíjrendszerek 

igen sok embert – többek között a nőket, a 

fiatalokat, a migránsokat, az alacsony 

képzettségű munkavállalókat, az önálló 

vállalkozókat, az atipikus szerződéssel 

rendelkező munkavállalókat – nem vagy 

nem megfelelően fednek le. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1c) Elsőbbséget kell biztosítani a 

nemzeti nyugdíjrendszerek első (állami) és 

második (foglalkoztói) pillérének 

továbbfejlesztése, megerősítése és 

reformja terén. Várhatóan azonban 

csökkenni fog az első pillér, azaz a 

felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer 

részesedése a bérpótlási arányok 

részeként. Ezt részben ellensúlyozhatják a 

második pillérből felhalmozott 

nyugdíjjogosultságok. Egy jól fejlett 

harmadik pillér azonban jelentősen 

hozzájárulhat a meglévő nemzeti 

nyugdíjrendszerek megfelelőségének és 

fenntarthatóságának javításához. 

Lehetővé kell tenni a páneurópai 

magánnyugdíjtermék (PEPP) esetében, 

hogy kiegészítse és megerősítse az egyéni 

nyugdíj-előtakarékossági termékek piacát 

az Unióban. 

Or. en 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az európai nyugdíjpiac rendkívül 

szétaprózott és sokrétű, így a PEPP hatása 

nagyon eltérő lesz a tagállamokban, és a 

célközönség is eltérő. Azokban a 

tagállamokban, ahol az első és a második 

pillér nem eléggé fejlett, a PEPP 

megoldást kínálhat azok számára, akik 

jelenleg nem férnek hozzá megfelelő 

szolgáltatásokhoz. A rendkívül fejlett 

nyugdíjpiaccal rendelkező tagállamokban 

a PEPP szélesítheti a fogyasztók választási 

lehetőségeit, vagy megoldást kínálhat a 

mobilis polgárok számára. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) 2015 szeptemberében a Bizottság a 

tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési 

tervben28 bejelentette: „értékelni fogja, 

hogy létrehozható-e szakpolitikai keret az 

egyszerű, hatékony és versenyképes 

magánnyugdíj-szolgáltatások sikeres 

európai piacának létrehozásához, és el 

fogja dönteni, hogy szükséges-e uniós 

jogszabály ennek a piacnak a 

támogatásához”. 

törölve 

__________________  

28 Cselekvési terv a tőkepiaci unió 

megteremtésére, Európai Bizottság, 2015. 

szeptember 30. (COM(2015) 468 final). 
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Or. en 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A PEPP-re vonatkozó jogszabályi 

keret megteremti a páneurópai szinten 

kezelhető, megfizethető és önkéntes 

nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának 

alapjait. A meglévő nyugdíjtermékek és -

rendszerek kiegészítésével segít majd 

kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik 

megfelelőségét javítani kívánó személyek 

igényeit, hozzájárul a demográfiai 

kihívások kezeléséhez, és számottevő új 

magántőkeforrást biztosít a hosszú távú 

beruházások céljára. Ez a keret nem 

helyettesíti, és nem is harmonizálja a 

meglévő nemzeti 

magánnyugdíjrendszereket. 

(11) A PEPP-re vonatkozó jogszabályi 

keret megteremti a páneurópai szinten 

kezelhető, megfizethető és önkéntes 

nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának 

alapjait. Ez a keret nem helyettesíti, és nem 

is harmonizálja a meglévő nemzeti 

magánnyugdíjrendszereket. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A rendelet harmonizálja a PEPP 

egyes alapvető elemeit, amelyek olyan 

kulcsfontosságú kérdésekkel 

kapcsolatosak, mint a forgalmazás, a 

befektetési politika, a szolgáltatóváltás 

vagy a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás és hordozhatóság. 

Ezen alapvető jellemzők harmonizálása 

elősegíti a magánnyugdíj-szolgáltatók 

egyenlő versenyfeltételeinek kialakítását, 

hozzájárul a tőkepiaci unió 

megvalósításához és a magánnyugdíjak 

törölve 
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belső piacának integrációjához. Mindez 

egy nagymértékben szabványosított 

páneurópai termék létrehozásához vezet, 

amely minden tagállamban rendelkezésre 

áll, és azáltal, hogy megengedi a 

nyugdíjjogosultságok külföldre történő 

áthelyezését, továbbá szélesebb választási 

lehetőséget kínál a különböző típusú 

szolgáltatók között, egyebek mellett 

határokon átnyúlóan is, lehetővé teszi a 

fogyasztók számára, hogy maradéktalanul 

kihasználják a belső piac biztosította 

előnyöket. A nyugdíjszolgáltatások 

határokon átnyúló nyújtása előtt álló 

kevesebb akadály miatt a páneurópai 

magánnyugdíjtermék összeurópai alapon 

növeli majd a szolgáltatók közötti 

versenyt, és olyan méretgazdaságossági 

előnyöket jelentene, amelynek 

eredményeként csökkenhetnek a 

megtakarítók költségei. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az EUMSZ 114. cikke rendeletek 

és irányelvek formájában egyaránt lehetővé 

teszi jogi aktusok elfogadását. A jogalkotó 

rendelet elfogadását részesítette előnyben, 

mivel az valamennyi tagállamban 

közvetlenül alkalmazandó. Rendelet 

elfogadása ezért lehetővé teszi a PEPP 

késedelem nélküli bevezetését, és elősegíti 

a nyugdíjcélú megtakarítások és a 

befektetések szintjének növelésére irányuló 

igények gyorsabb teljesítését a tőkepiaci 

unió keretei között. Mivel ez a rendelet a 

PEPP-termékek alapvető elemeinek 

harmonizálására irányul, külön nemzeti 

szabályokat nem kell alkalmazni, ezért ez 

esetben a rendelet a célnak megfelelőbb 

(13) Az EUMSZ 114. cikke rendeletek 

és irányelvek formájában egyaránt lehetővé 

teszi jogi aktusok elfogadását. A jogalkotó 

rendelet elfogadását részesítette előnyben, 

mivel az valamennyi tagállamban 

közvetlenül alkalmazandó. Rendelet 

elfogadása ezért lehetővé teszi a PEPP 

késedelem nélküli bevezetését, és elősegíti 

a nyugdíjcélú megtakarítások és a 

befektetések szintjének növelésére irányuló 

igények gyorsabb teljesítését a tőkepiaci 

unió keretei között. Mivel ez a rendelet a 

PEPP-termékek alapvető elemeinek 

harmonizálására irányul, külön nemzeti 

szabályokat nem kell alkalmazni, ezért ez 

esetben a rendelet a célnak megfelelőbb 
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eszköz, mint az irányelv. Ezzel szemben a 

rendelet hatályán kívül eső elemek (pl. a 

felhalmozási szakaszra vonatkozó 

feltételek) nemzeti szabályok hatálya alá 

tartoznak. 

eszköz, mint az irányelv. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az egységes PEPP-útlevél 

biztosítani fogja a PEPP egységes 

piacának létrehozását. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A magas színvonalú szolgáltatás és 

a hatékony fogyasztóvédelem biztosítása 

érdekében a fogadó és a székhely szerinti 

tagállamnak szorosan együtt kell 

működnie az ezen rendeletben foglalt 

kötelezettségek végrehajtása terén. 

Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a 

forgalmazók a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága alapján különböző 

tagállamokban folytatnak üzleti 

tevékenységet, a székhely szerinti tagállam 

illetékes hatóságának kell felelnie az e 

rendeletben meghatározott 

kötelezettségeknek való megfelelés 

biztosításáért, mivel őt szorosabb 

kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz. A 

székhely szerinti és a fogadó tagállam 

törölve 
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illetékes hatóságai közötti méltányos 

felelősségmegosztás biztosítása érdekében, 

amennyiben a fogadó tagállam illetékes 

hatóságának tudomására jut, hogy a 

területén kötelezettségszegés történt, 

tájékoztatnia kell erről a székhely szerinti 

tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt 

követően meg kell tennie a megfelelő 

intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó 

tagállam illetékes hatósága számára 

biztosítani kell a jogot a beavatkozásra 

akkor, ha a székhely szerinti tagállam 

nem hozza meg a megfelelő 

intézkedéseket, vagy ha a meghozott 

intézkedések nem elégségesek. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Fióktelep vagy állandó jelenlét 

másik tagállamban való létrehozása 

esetén helyénvaló a székhely szerinti és a 

fogadó tagállam között megosztani a 

végrehajtási felelősséget. Míg az üzlet 

egészére vonatkozó kötelezettségek – 

például a szakmai követelményekkel 

kapcsolatos szabályok – teljesítéséért a 

szolgáltatásnyújtás esetével megegyező 

rendszer keretében továbbra is a székhely 

szerinti tagállamnak kell felelősnek 

lennie, addig a fogadó tagállam illetékes 

hatóságának kell érvényesítenie a 

területén nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában a tájékoztatási 

követelményekkel és az üzletvitellel 

kapcsolatos szabályok betartását. 

Amennyiben azonban a fogadó tagállam 

illetékes hatóságának tudomására jut 

bármely olyan, a területén elkövetett 

kötelezettségszegés, amellyel kapcsolatban 

ez a rendelet a fogadó tagállamot nem 

törölve 
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ruházza fel hatáskörrel, a szoros 

együttműködés megköveteli, hogy értesítse 

a székhely szerinti tagállam illetékes 

hatóságát, amely ezt követően köteles 

meghozni a megfelelő intézkedéseket. 

Ilyen esetnek minősül különösen a jó 

hírnévvel kapcsolatos szabályok, valamint 

a szakmai ismeretekkel és kompetenciával 

kapcsolatos követelmények megszegése. A 

fogadó tagállam illetékes hatósága 

számára ezenfelül a fogyasztók védelme 

érdekében biztosítani kell a jogot a 

beavatkozásra akkor, ha a székhely 

szerinti tagállam nem hozza meg a 

megfelelő intézkedéseket, vagy ha a 

meghozott intézkedések nem elégségesek. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A PEPP-termék páneurópai 

jellegét páneurópai fogyasztói jogok és 

fogyasztóvédelem formájában kell 

kifejezni, ideértve a határokon átnyúló 

kollektív panaszok és a kártérítési 

jogorvoslat mechanizmusainak 

létrehozását is. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A PEPP-nek nemzeti részalapokból 

kell állnia, amelyek mindegyike 

(20) A PEPP-nek nemzeti részalapokból 

kell állnia, amelyek mindegyike 
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rendelkezik azokkal a 

magánnyugdíjtermék-jellemzőkkel, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a 

hozzájárulásokra ösztönzőket lehessen 

alkalmazni. Az egyes PEPP-megtakarítók 

szintjén az első részalapot a PEPP 

megnyitásakor kell létrehozni. 

magánnyugdíjtermék-jellemzőkkel 

rendelkezik. Az egyes PEPP-megtakarítók 

szintjén az első részalapot a PEPP 

megnyitásakor kell létrehozni. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Annak érdekében, hogy a PEPP-

szolgáltatók számára zökkenőmentes 

legyen az átmenet, e rendelet 

hatálybalépésétől számított három év 

elteltével kötelezni kell a szolgáltatókat 

arra, hogy olyan PEPP-termékeket 

biztosítsanak, amelyek minden egyes 

tagállam tekintetében részalapokat 

tartalmaznak. Mindamellett a fogyasztók 

esetleges megtévesztésének elkerülése 

érdekében a PEPP bevezetésekor a 

szolgáltató köteles tájékoztatást adni arról, 

mely nemzeti részalapok állnak azonnal 

rendelkezésre. 

(21) A PEPP bevezetésekor a szolgáltató 

köteles tájékoztatást adni a szerződésben 

arról, mely nemzeti részalapok állnak 

azonnal rendelkezésre. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az optimális termékátláthatóság 

biztosításához a PEPP előállítóinak el kell 

készíteniük az általuk előállított PEPP-re 

vonatkozó, kiemelt információkat 

(24) Az optimális termékátláthatóság 

biztosításához a PEPP szolgáltatóinak el 

kell készíteniük az általuk előállított PEPP-

re vonatkozó, kiemelt információkat 
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tartalmazó dokumentumot, mielőtt 

megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók 

számára történő forgalmazását. Nekik kell 

felelősséget vállalniuk a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

pontosságáért is. A PEPP-re vonatkozó, 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum a PEPP-re vonatkozó 

módosításokkal megfelel az 1286/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet33 

szerinti, lakossági befektetési 

csomagtermékekre és a biztosítási alapú 

befektetési termékekre vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó 

dokumentumnak. 

tartalmazó dokumentumot, mielőtt 

megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók 

számára történő forgalmazását. Nekik kell 

felelősséget vállalniuk a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

pontosságáért is. 

__________________ __________________ 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

1286/2014/EU rendelete (2014. november 

26.) a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási 

alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 

1. o.). 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

1286/2014/EU rendelete (2014. november 

26.) a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási 

alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 

1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) Más olyan termékek mellett, mint 

a PEPP, az uniós nyugdíjkövetőt is 

sürgősen ki kell dolgozni, amely a teljes 

körű áttekintés érdekében lehetővé teszi a 

polgárok számára, hogy felhalmozott 

nyugdíjtőkéjüket és felhalmozott 

nyugdíjjogosultságaikat kiszámítsák. 

Or. en 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az 1286/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 

lakossági befektetési csomagtermékekre és 

a biztosítási alapú befektetési termékekre 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumban szereplő 

elemek mellett a PEPP-re vonatkozó, 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban szerepeltetendő részletes 

információknak, valamint az információk 

megjelenítésének további harmonizációját 

olyan szabályozástechnikai standardok 

révén kell megvalósítani, amelyek 

kiegészítik a 2017. március 8-i 

felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendeletben34 meghatározott 

szabályozástechnikai standardokat, és 

figyelembe veszik a fogyasztói 

magatartással kapcsolatban rendelkezésre 

álló kutatási eredményeket és a 

folyamatban lévő kutatásokat, ideértve a 

fogyasztók felé irányuló információközlés 

különböző módjainak hatékonyságával 

kapcsolatos tesztelés eredményeit is. 

törölve 

__________________  

34 A Bizottság (EU) 2017/653 

felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. 

március 8.) a lakossági befektetési 

csomagtermékekkel, illetve biztosítási 

alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumokról szóló 1286/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

a kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumok megjelenítése, tartalma, 

felülvizsgálata és módosítása, valamint az 

ilyen dokumentumok rendelkezésre 

bocsátására vonatkozó kötelezettség 

teljesítése tekintetében meghatározott 

szabályozástechnikai standardok 

megállapítása révén történő 
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kiegészítéséről. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) A PEPP-szolgáltatóknak kellő 

időben, a PEPP-megtakarítók nyugdíjba 

vonulása előtt tájékoztatást kell adniuk a 

folyósítási lehetőségeikről. Amennyiben a 

nyugellátást nem életjáradék formájában 

nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő 

tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi 

megtervezésének megkönnyítése 

érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre 

álló ellátáskifizetési termékekről. 

(30) A PEPP-szolgáltatóknak kellő 

időben, a PEPP-megtakarítók nyugdíjba 

vonulása előtt tájékoztatást kell adniuk a 

folyósítási lehetőségeikről, és az ilyen 

megtakarítókat minimális feltételként 

nyugdíjba vonulásuk előtt egy évvel 

emlékeztetni kell folyósítási 

lehetőségeikről. Amennyiben a 

nyugellátást nem életjáradék formájában 

nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő 

tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi 

megtervezésének megkönnyítése 

érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre 

álló ellátáskifizetési termékekről. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Tekintettel arra, hogy a PEPP 

célkitűzése a hosszú távú nyugellátás, úgy 

kell meghatározni a PEPP-megtakarítók 

rendelkezésére bocsátott befektetési opciók 

keretét, hogy magában foglalja azon 

elemeket, amelyek alapján a befektetők 

befektetési döntést tudnak hozni, ideértve a 

számukra választhatóként kínált 

befektetési opciók számát. Miután a 

PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés 

(38) Tekintettel arra, hogy a PEPP 

célkitűzése a hosszú távú nyugellátás, úgy 

kell meghatározni a PEPP-megtakarítók 

rendelkezésére bocsátott befektetési opciók 

keretét, hogy magában foglalja azon 

elemeket, amelyek alapján a befektetők 

befektetési döntést tudnak hozni. 
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megkötésekor meghozta a befektetési 

opcióra vonatkozó első döntést, lehetővé 

kell tenni számára, hogy azt észszerű 

időközönként (ötévente) módosíthassa, de 

a szolgáltatók számára biztosított legyen a 

kellően stabil környezet hosszú távú 

befektetési stratégiájukhoz, és ezzel 

párhuzamosan érvényesüljön a 

befektetővédelem. 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Az alapértelmezett befektetési 

opciónak biztosítania kell a PEPP-

megtakarítók számára a befektetett tőke 

megtérülését. A PEPP-szolgáltatók 

emellett inflációs indexálási 

mechanizmust alkalmazhatnak az infláció 

legalább részbeni fedezése céljából. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) Az 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet35, az 

1094/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet36 és az 1095/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet37 

10–14. cikkének megfelelően a 

Bizottságnak az európai felügyeleti 

hatóságok által a vegyes bizottság 

közreműködésével kidolgozott 

törölve 
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szabályozástechnikai standardtervezeteket 

kell elfogadnia a kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum megjelenítésére 

és azon egyedi elemeinek tartalmára 

vonatkozóan, amelyeket nem 

szabályoznak a [lakossági befektetési 

csomagtermékre vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumot 

meghatározó szabályozástechnikai 

standardok]. A Bizottságnak ki kell 

egészítenie az európai felügyeleti 

hatóságok technikai munkáját a kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

európai felügyeleti hatóságok által 

javasolt megjelenítésére vonatkozó 

fogyasztói tesztek végzésével. 

__________________  

35 Az Európai Parlament és a Tanács 

1093/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 

2009/78/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 331., 

2010.12.15., 12. o.). 

 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 

1094/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) az európai felügyeleti hatóság (az 

Európai Biztosítás- és 

Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 

létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK 

határozat módosításáról és a 2009/79/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. 

o.). 

 

37 Az Európai Parlament és a Tanács 

1095/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) az európai felügyeleti hatóság 

(Európai Értékpapírpiaci Hatóság) 

létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 

módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.). 

 

Or. en 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(46) A hatékony és eredményes 

vitarendezési eljárások kialakítása 

céljából a PEPP-szolgáltatóknak és -

forgalmazóknak olyan hatékony 

panasztételi eljárással kell rendelkezniük, 

amelyet ügyfeleik igénybe vehetnek, 

mielőtt a vita alternatív vitarendezési 

eljárásban történő rendezésre vagy 

bíróság elé kerülne. A panasztételi eljárás 

keretében rövid és egyértelműen 

meghatározott határidőket kell megszabni, 

amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak 

vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia 

kell a panaszra. Az alternatív 

vitarendezési testületeknek elegendő 

kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, 

hogy megfelelő és hatékony módon 

vegyenek részt az e rendelet szerinti 

jogokat és kötelezettségeket érintő viták 

ügyében a határokon átnyúló 

együttműködésben. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(53) A PEPP-megtakarítók számára 

biztosítani kell, hogy egy PEPP-szerződés 

megkötésekor szabadon dönthessenek 

arról, hogy a kifizetési szakaszban milyen 

kifizetési módot választanak (járadék, 

egyösszegű kifizetés vagy egyéb), de 

lehetőséget kell adni arra is, hogy ezt 

követően ötévente egyszer módosíthassák 

választásukat, hogy a nyugdíjba 

(53) A PEPP-megtakarítók számára 

biztosítani kell, hogy egy PEPP-szerződés 

megkötésekor szabadon dönthessenek 

arról, hogy a kifizetési szakaszban milyen 

kifizetési módot választanak (járadék, 

egyösszegű kifizetés vagy egyéb). 
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vonuláshoz közeledve a kifizetés módját 

jobban összehangolhassák igényeikkel. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(54) A PEPP-szolgáltatók számára 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

kifizetési opciók széles körét bocsássák a 

PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E 

megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók 

számára biztosított nagyobb 

rugalmasságnak és szélesebb választási 

lehetőségeknek köszönhetően – 

megvalósulhat a PEPP-termékek széles 

körű elterjedésére irányuló cél. E 

megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók 

számára, hogy PEPP-termékeiket a 

leginkább költséghatékony módon 

alakítsák ki. Összhangban van más uniós 

politikákkal és politikai szempontból 

megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot 

biztosít a tagállamoknak annak 

eldöntéséhez, hogy mely kifizetési 

lehetőségeket ösztönözzék. 

(54) A PEPP-szolgáltatók számára 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

kifizetési opciók széles körét bocsássák a 

PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E 

megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók 

számára biztosított nagyobb 

rugalmasságnak és szélesebb választási 

lehetőségeknek köszönhetően – 

megvalósulhat a PEPP-termékek széles 

körű elterjedésére irányuló cél. E 

megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók 

számára, hogy PEPP-termékeiket a 

leginkább költséghatékony módon 

alakítsák ki. Összhangban van más uniós 

politikákkal és politikai szempontból 

megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot 

biztosít a tagállamoknak annak 

eldöntéséhez, hogy mely kifizetési 

lehetőségeket ösztönözzék. A PEPP-

alaptermék választása esetén azonban 

kötelező a rögzített összegű járadék. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(56) Bár a PEPP-szolgáltatók 

folyamatos felügyelete a megfelelő 

(56) Bár a PEPP-szolgáltatók 

folyamatos felügyelete a megfelelő 
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illetékes nemzeti hatóságok feladata, az 

EIOPA-nak össze kell hangolnia a 

felügyeletet a PEPP-termékek tekintetében, 

hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti 

módszertan alkalmazását, és így 

hozzájáruljon a nyugdíjtermék páneurópai 

jellegéhez. 

illetékes nemzeti hatóságok feladata, az 

EIOPA-nak össze kell hangolnia a 

felügyeletet a PEPP-termékek tekintetében, 

hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti 

módszertan következetes alkalmazását, és 

így hozzájáruljon a nyugdíjtermék 

páneurópai jellegéhez. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (56a) A fogyasztói jogok megerősítése és 

a panasztételi eljáráshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében a PEPP-

megtakarítók számára akár egyénileg, 

akár együttesen lehetővé kell tenni, hogy 

panaszukat saját nemzeti illetékes 

hatóságaikon keresztül, „egyablakos 

ügyintézés” útján nyújtsák be. Az az 

illetékes hatóság felelős a panasztételi 

eljárás további lépéseiért, ahol a panaszt 

benyújtották. 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(57) Az EIOPA-nak együtt kell 

működnie a tagállami illetékes 

hatóságokkal, és meg kell könnyítenie a 

hatóságok közötti együttműködést. Ezzel 

összefüggésben az EIOPA-nak együtt kell 

működnie az illetékes nemzeti 

hatóságokkal a felügyeleti intézkedések 

(57) Az EIOPA-nak együtt kell 

működnie a tagállami illetékes 

hatóságokkal, és meg kell könnyítenie a 

hatóságok közötti együttműködést és 

összhangot. Ezzel összefüggésben az 

EIOPA-nak együtt kell működnie az 

illetékes nemzeti hatóságokkal a 
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alkalmazására irányuló feladatuk 

végrehajtása során azáltal, hogy 

bizonyítékokat bocsát rendelkezésükre a 

PEPP-termékekhez kapcsolódó 

jogsértésekről. Az EIOPA-nak továbbá a 

határokon átnyúló esetekben kötelező erejű 

közvetítést kell folytatnia az illetékes 

hatóságok közötti nézeteltérések 

rendezéséhez. 

felügyeleti intézkedések alkalmazására 

irányuló feladatuk végrehajtása során 

azáltal, hogy bizonyítékokat bocsát 

rendelkezésükre a PEPP-termékekhez 

kapcsolódó jogsértésekről. Az EIOPA-nak 

továbbá a határokon átnyúló esetekben 

kötelező erejű közvetítést kell folytatnia az 

illetékes hatóságok közötti nézeteltérések 

rendezéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

64 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (64a) Tekintettel a PEPP páneurópai 

jellegére és a PEPP biztosítására, 

határokon átívelő kollektív kártérítési 

jogorvoslati mechanizmusoknak kell a 

fogyasztók rendelkezésére állniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(66) A személyes adatok e rendelet 

alkalmazásában történő bármely 

feldolgozásának, így például a személyes 

adatok illetékes hatóságok közötti 

cseréjének vagy továbbításának 

összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel39, 

az információk európai felügyeleti 

hatóságok közötti bármely cseréjének vagy 

továbbításának pedig összhangban kell 

lennie a 45/2001/EK európai parlamenti és 

(66) A személyes adatok e rendelet 

alkalmazásában történő bármely 

feldolgozásának, így például a személyes 

adatok illetékes hatóságok közötti 

cseréjének vagy továbbításának, az EIOPA 

központi nyilvántartásában a személyes 

adatok tárolásának, a személyes adatok 

PEPP-szolgáltatók vagy PEPP-

forgalmazók általi feldolgozásának 
összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel39, 
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tanácsi rendelettel. az (EU) 2016/680 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel és az elektronikus 

hírközlés során a magánélet tiszteletben 

tartásáról és a személyes adatok 

védelméről, valamint a 2002/58/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

rendelettel (elektronikus hírközlési 

adatvédelmi rendelet) Az információk 

európai felügyeleti hatóságok közötti 

bármely cseréjének vagy továbbításának 

összhangban kell lennie a 45/2001/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel41. 

__________________ __________________ 

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.).  

 39aAz Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 

27.) a személyes adatoknak az illetékes 

hatóságok által a bűncselekmények 

megelőzése, nyomozása, felderítése, a 

vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 

szankciók végrehajtása céljából végzett 

kezelése tekintetében a természetes 

személyek védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 

2008/977/IB tanácsi kerethatározat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 

2016.5.4., 89. o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

45/2001/EK rendelete (2000. december 

18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő 

feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 

o.). 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

45/2001/EK rendelete (2000. december 

18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő 

feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok 

szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 

o.). 

Or. en 
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Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (66a) A személyes pénzügyi adatok 

érzékenysége szempontjából rendkívül 

fontos az erőteljes adatvédelem. Ezért 

ajánlatos, hogy az adatvédelmi hatóságok 

szorosan részt vegyenek e rendelet 

végrehajtásában és felügyeletében. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

70 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (70a) E rendelet lehetséges hosszú távú 

hatásai miatt elengedhetetlen a rendelet 

alkalmazása kezdeti szakaszában az 

események szoros nyomon követése. A 

PEPP valamennyi releváns 

szempontjának folyamatos nyomon 

követésére az érdekelt felek és szakértők 

képviselőiből álló testületet kell létrehozni, 

amely esetleges észrevételeiről jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) egyéni megtakarító és gazdálkodó 

szervezet közötti, önkéntes alapon kötött 

a) egyéni megtakarító és gazdálkodó 

szervezet közötti, önkéntes és kiegészítő 
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szerződésen alapul; alapon kötött szerződésen alapul; 

Or. en 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „páneurópai magánnyugdíjtermék 

(PEPP)”: kollektív vagy egyéni 

befektetések vagy megtakarítások kezelése 

céljából az uniós jog alapján engedélyezett, 

szabályozott pénzügyi vállalkozás által, 

jóváhagyott PEPP-rendszer keretében 

szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra 

tekintettel a PEPP-megtakarító által 

önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú 

korlátok között visszaváltható, hosszú távú 

megtakarítási magánnyugdíjtermék; 

2. „páneurópai magánnyugdíjtermék 

(PEPP)”: kollektív vagy egyéni 

befektetések vagy megtakarítások kezelése 

céljából az uniós jog alapján engedélyezett, 

az 5. cikkben felsorolt pénzügyi 

vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-

rendszer keretében szolgáltatott, a 

nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-

megtakarító által önkéntesen jegyzett, nem 

vagy szigorú korlátok között 

visszaváltható, hosszú távú megtakarítási 

magánnyugdíjtermék; 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „felhalmozási szakasz”: rendszerint 

a PEPP-kedvezményezett nyugdíjba 

vonulásáig tartó azon időszak, amelynek 

során az eszközök (befizetések) a PEPP-

számlán halmozódnak; 

10. „felhalmozási szakasz”: rendszerint 

a PEPP-kedvezményezett nyugdíjba 

vonulásáig tartó azon időszak, amelynek 

során az eszközök a PEPP-számlán 

halmozódnak; 

Or. en 
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Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 13a. „átalányösszeg”: a felhalmozott 

nyugdíjtőke teljes összege a felhalmozási 

szakasz végén; 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

20. „részalap”: az egyes egyéni PEPP-

számlákon belül nyitott olyan szakasz, 

amely megfelel a PEPP-megtakarító 

lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti 

szinten rögzített, a PEPP-befektetések 

tekintetében igénybe vehető ösztönzők 

alkalmazását lehetővé tevő jogi 

követelményeknek és feltételeknek. Ennek 

megfelelően egy személy az egyes 

részalapok tekintetében PEPP-megtakarító 

vagy PEPP-kedvezményezett lehet, a 

felhalmozási és a kifizetési szakaszokra 

vonatkozó jogi követelményektől függően; 

20. „részalap”: az egyes egyéni PEPP-

számlákon belül nyitott olyan szakasz, 

amely megfelel a PEPP-megtakarító 

lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti 

szinten rögzített jogi követelményeknek. 

Ennek megfelelően egy személy az egyes 

részalapok tekintetében PEPP-megtakarító 

vagy PEPP-kedvezményezett lehet, a 

felhalmozási és a kifizetési szakaszokra 

vonatkozó jogi követelményektől függően; 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. „tőke”: összesített tőke-

hozzájárulások és le nem hívott tőke, 

amelyek a közvetlenül vagy közvetve a 

21. „tőke”: összesített tőke-

hozzájárulások és le nem hívott tőke, 

amelyek a közvetlenül vagy közvetve a 
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befektetők által viselt díjak, költségek és 

kiadások levonása után befektethető 

összegek alapján kerülnek kiszámításra; 

befektetők által viselt díjak, költségek és 

kiadások levonása előtt befektethető 

összegek alapján kerülnek kiszámításra; 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

24. „alapértelmezett befektetési 

opció”: olyan befektetési stratégia, 

amelyet akkor alkalmaznak, ha a PEPP-

megtakarító nem adott utasításokat arra 

vonatkozóan, hogy miként fektessék be a 

PEPP-számláján felhalmozott forrásokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. „PEPP-ügyfél”: PEPP-

megtakarító, leendő PEPP-megtakarító 

és/vagy PEPP-kedvezményezett. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 28a. „biometrikus kockázat”: a magas 
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életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és 

a halálhoz kapcsolódó kockázat; 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 28 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 28b. „partnerségek”: a PEPP-

szolgáltatók közötti együttműködés, hogy 

a különböző tagállamokban részalapokat 

kínáljanak tekintettel a 12. cikkben 

említett hordozhatósági szolgáltatásra. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben e rendelet lehetővé 

teszi, a PEPP-megtakarító és a PEPP-

szolgáltató között a PEPP-szolgáltatásra 

vonatkozóan létrejött szerződés 

rendelkezései; 

b) amennyiben e rendelet lehetővé 

teszi, a PEPP-szolgáltatásra vonatkozóan 

létrejött szerződés rendelkezései; 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a tagállamok azon törvényi ii. a tagállamok azon törvényi 
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rendelkezései, amelyeket az előállító 

székhelye szerinti tagállam jogával 
összhangban előállított és forgalmazott, a 

PEPP-pel összehasonlítható 

magánnyugdíjtermékekre kell alkalmazni. 

rendelkezései, amelyeket az alkalmazandó 

joggal összhangban előállított és 

forgalmazott, a PEPP-pel összehasonlítható 

magánnyugdíjtermékekre kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az (EU) 2016/2341 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek45 

megfelelően nyilvántartásba vett vagy 

engedélyezett foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények; 

c) az (EU) 2016/2341 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek45 

megfelelően nyilvántartásba vett vagy 

engedélyezett foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények, amelyek saját 

maguk nem tudják fedezni a biometrikus 

kockázatokat, és nem garantálják a 

befektetési teljesítményt vagy a 

nyugellátás bizonyos szintjét; 

__________________ __________________ 

45 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 

a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények tevékenységéről és 

felügyeletéről (átdolgozás) (HL L 354., 

2016.12.23., 37. o.). 

45 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/2341 irányelve (2016. december 14.) 

a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények tevékenységéről és 

felügyeletéről (átdolgozás) (HL L 354., 

2016.12.23., 37. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kérelemre vonatkozó határozat 

meghozatala előtt az EIOPA konzultál a 

kérelmező illetékes hatóságával. 

(2) A kérelemre vonatkozó határozat 

meghozatala előtt az EIOPA konzultál a 

kérelmező illetékes hatóságával annak 
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ellenőrzése érdekében, hogy van-e kifogás 

a kérelem jóváhagyása ellen. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-

forgalmazók mindenkor kötelesek 

megfelelni e rendelet rendelkezéseinek, 

valamint az 5. cikk (1) bekezdésében 

említett jogalkotási aktusokkal 

összhangban rájuk vonatkozó prudenciális 

szabályoknak. 

A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-

forgalmazók mindenkor kötelesek 

megfelelni e rendelet rendelkezéseinek, 

valamint az 5. cikk (1) bekezdésében és a 

8. cikkben említett jogalkotási aktusokkal 

összhangban rájuk vonatkozó prudenciális 

szabályoknak. 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

III fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

III. FEJEZET VIIIA. FEJEZET 

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ 

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A PEPP 

HORDOZHATÓSÁGA 

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ VÁSÁRLÁS 

ÉS A PEPP HORDOZHATÓSÁGA 

 (A 11. cikket a III. fejezet és annak 

rendelkezései miatt nem kell a VIII. fejezet 

mögé teendő) 

Or. en 
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

III fejezet – I szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

I. SZAKASZ törölve 

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A 

LETELEPEDÉS SZABADSÁGA 

 

 (A III. fejezet I. szakaszát alfejezetként el 

kell hagyni) 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 3a. cikk 

A szolgáltatásnyújtás szabadságának és a 

letelepedés szabadságának a PEPP-

szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók általi 

gyakorlása 

A szolgáltatásnyújtás szabadságának és a 

letelepedés szabadságának a PEPP-

szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók általi 

gyakorlása 

 (A 11. cikk a 3. cikk mögé átteendő) 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hordozhatósági szolgáltatás 

igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók 

jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató 

által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való 

folyamatos befektetéshez kapcsoló 

(2) A hordozhatósági szolgáltatás 

igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók 

jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató 

által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való 

folyamatos befektetéshez kapcsoló 

valamennyi előnyt és ösztönzőt, és joguk 
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valamennyi előnyt és ösztönzőt. van egyszerre egynél több területi 

részalapba megtakarításokat tenni. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A PEPP-megtakarítók a 

lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban is jogosultak a PEPP-

termékek megszerzésére vagy 

megvásárlására. 

Or. en 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PEPP-re vonatkozó 

ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a 

PEPP-forgalmazó tájékoztatja a potenciális 

PEPP-megtakarítót arról, hogy mely 

nemzeti részalapok állnak azonnal 

rendelkezésre. 

(2) A PEPP-re vonatkozó 

ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a 

PEPP-forgalmazó tájékoztatja a potenciális 

PEPP-megtakarítót arról, hogy mely 

nemzeti részalapok állnak vagy a PEPP-

szolgáltatótól vagy valamely bejegyzett 

partnertől azonnal rendelkezésre. 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet alkalmazásának 

megkezdését követően legkésőbb három 

évvel minden egyes PEPP-termék 

tekintetében valamennyi tagállam 

vonatkozásában nemzeti részalapokat kell 

biztosítani a PEPP-szolgáltatóhoz intézett 

kérésre. 

(3) A rendelkezésre álló részalapokat 

a PEPP-megtakarító és a PEPP-

szolgáltató közötti szerződésben kell 

felsorolni. A PEPP-szolgáltató köteles 

legalább a szerződésben felsorolt 

részalapokat biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 13. cikk (3) bekezdése szerinti határidő 

sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell, hogy minden egyedi 

PEPP-számlán belül olyan új részalap 

legyen nyitható, amely megfelel a PEPP-

megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam 

által nemzeti szinten rögzített, a PEPP 

tekintetében igénybe vehető ösztönzők 

alkalmazását lehetővé tevő jogi 

követelményeknek és feltételeknek. 

A PEPP-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 

hogy minden egyedi PEPP-számlán belül 

olyan új részalap legyen áthelyezéssel vagy 

hozzáadással nyitható, amely megfelel a 

részalap megnyitása szerinti tagállam által 

nemzeti szinten rögzített, a PEPP 

tekintetében igénybe vehető ösztönzők 

alkalmazását lehetővé tevő jogi 

követelményeknek és feltételeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 13. cikk (3) bekezdése szerinti 

határidő sérelme nélkül, közvetlenül azt 

követően, hogy tájékoztatást kapott a 

PEPP-megtakarító azon szándékáról, hogy 

gyakorolja a tagállamok közötti mozgáshoz 

(1) Közvetlenül azt követően, hogy 

tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító 

azon szándékáról, hogy gyakorolja a 

tagállamok közötti mozgáshoz való jogát, a 

PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-
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való jogát, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja 

a PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-

számláján új részalapot nyithat, valamint 

közli vele a részalap megnyitására 

rendelkezésre álló határidőt. 

megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján 

új részalapot nyithat, valamint közli vele a 

részalap megnyitására rendelkezésre álló 

határidőt. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a PEPP-megtakarító új lakóhelye 

szerinti tagállam; 

a) azon tagállam, ahol a részalapot 

nyitják; 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a mobilitás áthelyezésre vagy 

hozzáadásra vonatkozik-e; 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az az időpont, amelytől a 

befektetéseket az újonnan megnyitott 

részalapba kell irányítani; 

b) áthelyezés esetében az az időpont, 

amelytől a befektetéseket az újonnan 

megnyitott részalapba kell irányítani; 
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Or. en 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hordozhatóságra vonatkozó információk 

nemzeti hatóságok számára való 

rendelkezésre bocsátása 

A hordozhatóságra vonatkozó információk 

hatóságok számára való rendelkezésre 

bocsátása 

Or. en 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PEPP-szolgáltató a 

hordozhatósági szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó valamennyi szerződéses 

megállapodásról tájékoztatja a rá 

vonatkozóan prudenciális felügyelet 

gyakorló nemzeti hatóságot. 

(1) A PEPP-szolgáltató a 

hordozhatósági szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó valamennyi szerződéses 

megállapodásról tájékoztatja az EIOPA-t. 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 

információkat az új részalap megnyitását 

követő egy hónapon belül elektronikus 

úton kell eljuttatni a nemzeti felügyeleti 

hatóságnál vezetett központi adatbázisba, 

és a tájékoztatásnak legalább a 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 

információkat az új részalap megnyitását 

követő egy hónapon belül elektronikus 

úton kell eljuttatni az EIOPA-nál vezetett 

központi adatbázisba. Az adatbázist az 

illetékes nemzeti hatóságok számára 
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következőket tartalmaznia kell: hozzáférhetővé kell tenni, amelyek 

bármely változás esetén automatikusan 

tájékoztatást kapnak a helyi részalapokról. 

Az adatbázisnak tartalmaznia kell 

legalább: 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

IV. FEJEZET IIA. FEJEZET 

A FORGALMAZÁSRA ÉS A 

TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ 

KÖVETELMÉNYEK 

FOGYASZTÓI JOGOK ÉS 

PANASZTÉTEL 

 (A IV. fejezet és annak rendelkezései a II. 

fejezet mögé teendő) 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-

forgalmazók megfelelnek az 

1286/2014/EU rendelet 5. cikke (2) 

bekezdésének, valamint 6–18. cikkének. 

(2) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

szerződéskötést megelőző tájékoztatást 

jelent. A dokumentumnak pontosnak, 

helytállónak és egyértelműnek kell lennie, 

és nem lehet megtévesztő. Tartalmaznia 

kell a kiemelt információkat, és 

összhangban kell állnia valamennyi 

kötelező erejű szerződéses 

dokumentummal, az ajánlati 

dokumentumok vonatkozó részeivel és a 

lakossági befektetési csomagtermékre, 

illetve a PEPP-re vonatkozó feltételekkel. 
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Or. en 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 1286/2014/EU rendelet 8. cikke 

(3) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott információkon kívül a 

„Milyen termékről van szó?” című 

szakasz a következő információkat 

tartalmazza: 

(3) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó 

dokumentumnak önálló, a 

marketinganyagoktól egyértelműen 

elkülöníthető dokumentumnak kell 

lennie. Nem tartalmazhat 

marketinganyagokra való 

kereszthivatkozásokat. Tartalmazhat 

kereszthivatkozásokat más 

dokumentumokra, például adott esetben a 

tájékoztatóra, de csak akkor, ha a 

hivatkozás olyan információkra 

vonatkozik, amelyeknek szerepelniük kell 
a PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó 

dokumentumban. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a nyugellátás és az arra vonatkozó 

garancia mértékének ismertetése; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – ii pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a PEPP-konstrukcióban való 

részvétel minimális vagy maximális 

időtartama; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. nyugdíjbavonulási életkor; törölve 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. a hordozhatósági szolgáltatásra 

vonatkozó általános információk, 

beleértve a részalapokra vonatkozó 

információkat is; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – v pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v. a szolgáltatóváltásra vonatkozó 

általános információk és hivatkozás a 

szolgáltatóváltásra vonatkozóan az 50. 

törölve 
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cikk szerint rendelkezésre álló konkrét 

információkra; 

Or. en 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – vi pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vi. a befektetési politika környezeti, 

társadalmi és irányítási tényezőkkel 

összefüggő teljesítményével kapcsolatosan 

rendelkezésre álló információk; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – vii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vii. a PEPP-szerződésre alkalmazandó 

jog, amennyiben a felek nem 

választhatják meg szabadon az 

alkalmazandó jogot, vagy amennyiben a 

felek azt szabadon választják meg, az a 

jog, amelynek választását a PEPP-

szolgáltató javasolja. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum mellett a PEPP-szolgáltatók 

és -forgalmazók megadják a potenciális 

PEPP-megtakarítóknak a PEPP-

szolgáltató fizetőképességéről és pénzügyi 

helyzetéről szóló jelentésekre vonatkozó 

hivatkozásokat, és lehetővé teszik a szóban 

forgó információkhoz való könnyű 

hozzáférést. 

(4) A (3) bekezdésétől eltérően, ha 

PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum többféle 

befektetési lehetőséget kínál a PEPP-

megtakarító számára, és ezért az 

információk minden egyes mögöttes 

befektetési lehetőségre vonatkozóan nem 

foglalhatók bele egyetlen, tömör, önálló 

dokumentumba, akkor a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumnak legalább 

általános leírást kell tartalmaznia a 

mögöttes befektetési lehetőségekről, és 

ismertetnie kell, hogy hol és hogyan lehet 

megtalálni a mögöttes befektetési 

lehetőségek alapjául szolgáló befektetési 

termékekre vonatkozó részletesebb, 

szerződéskötést megelőző tájékoztatást. 

Or. en 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A potenciális PEPP-megtakarítók 

rendelkezésére kell bocsátani továbbá a 

PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó 

befektetések teljesítményére, valamint a 

PEPP-megtakarítók és a PEPP-

kedvezményezettek által viselt költségek 

szerkezetére vonatkozó, legalább öt évre – 

vagy amennyiben a konstrukció öt évnél 

rövidebb ideje működik, a működési 

időszakára – visszatekintő információkat. 

(5) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumot 

rövid, tömören megfogalmazott 

dokumentumként kell elkészíteni, és az az 

összehasonlíthatóság érdekében 

kinyomtatva legfeljebb három A4-es oldal 

terjedelmű lehet, továbbá a papírtól eltérő, 

tartós adathordozón történő átadásakor 

több rétegre tagolódhat a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum 

egyszerűsítésének megfontolásából. 

 Az első albekezdésben említett 

információknak: 

 a) könnyen olvasható megjelenítéssel 
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és elrendezéssel, olvasható méretű 

karakterek használatával kell készülniük; 

 b) azokra a kiemelt információkra 

kell összpontosítaniuk, amelyekre a 

PEPP-megtakarítóknak szükségük van. 

 c) egyértelmű megfogalmazással, 

valamint olyan nyelvezettel és stílusban 

kell megjelenniük, amelynek közlésmódja 

megkönnyíti a közölt információk 

megértését; ez mindenekelőtt világos, 

tömör és érthető nyelvezetet jelent. 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

csak akkor készülhet színesben, ha a 

PEPP-re vonatkozó kiemelt információk 

érthetősége fekete-fehér nyomtatásban 

vagy fénymásolva sem csökken. 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A PEPP-forgalmazójának vagy 

csoportjának vállalati márkajelzése vagy 

logója csak akkor szerepelhet a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumban, ha nem 

vonja el a PEPP-megtakarító figyelmét a 

dokumentumban foglalt információktól, 
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és nem takarja el a szöveget. 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum mellett a PEPP-

szolgáltatók és -forgalmazók megadják a 

potenciális PEPP-megtakarítóknak a 

PEPP-szolgáltató fizetőképességéről és 

pénzügyi helyzetéről szóló jelentésekre 

vonatkozó hivatkozásokat és az ezekről 

szóló összefoglalót, és lehetővé teszik a 

szóban forgó információkhoz való könnyű 

hozzáférést. 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5d) A potenciális PEPP-

megtakarítóknak is tájékoztatást kell 

nyújtani a PEPP-hez kapcsolódó 

befektetések múltbeli teljesítményéről, 

amely kiterjed a PEPP működése alatti 

évekre is. 

Or. en 
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Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E cikk következetes alkalmazása 

érdekében az európai felügyeleti hatóságok 

(az Európai Bankhatóság, az Európai 

Értékpapírpiaci Hatóság és az EIOPA) az 

európai felügyeleti hatóságok vegyes 

bizottságán keresztül végrehajtás-

technikai standardtervezeteket dolgoznak 

ki, amelyekben meghatározzák a (3) és (4) 

bekezdésben említett egyes 

információelemek bemutatásának részleteit 

és tartalmát, valamint az említett 

információk összehasonlítást lehetővé tevő, 

egységesített formátumban történő 

bemutatásához szükséges 

követelményeket. 

E cikk következetes alkalmazása 

érdekében az európai felügyeleti hatóságok 

(az Európai Bankhatóság, az Európai 

Értékpapírpiaci Hatóság és az EIOPA) az 

európai felügyeleti hatóságok vegyes 

bizottságán keresztül szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoznak ki, 

amelyekben meghatározzák a (4), (5) és 

(5d) bekezdésben említett egyes 

információelemek bemutatásának részleteit 

és tartalmát, valamint az említett 

információk a könnyű összehasonlítást 

lehetővé tevő, egységesített és 

hozzáférhető formátumban történő 

bemutatásához szükséges 

követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtás-technikai 

standardtervezetek kidolgozásakor az 

európai felügyeleti hatóságoknak 

figyelembe kell venniük a PEPP-termékek 

különböző típusait és a közöttük lévő 

különbségeket, a PEPP-megtakarítók 

kompetenciáit, továbbá a PEPP-termékek 

azon jellemzőit, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a PEPP-megtakarítók válasszanak a 

különböző alapul szolgáló befektetések 

vagy a termék által kínált egyéb választási 

lehetőségek közül, ideértve azokat az 

eseteket is, amikor ezt a választást 

különböző időpontokban is meg lehet 

A szabályozástechnikai standardtervezetek 

kidolgozásakor az európai felügyeleti 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

PEPP-termékek különböző típusait és a 

közöttük lévő különbségeket, a PEPP-

megtakarítók kompetenciáit, továbbá a 

PEPP-termékek azon jellemzőit, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a PEPP-megtakarítók 

válasszanak a különböző alapul szolgáló 

befektetések vagy a termék által kínált 

egyéb választási lehetőségek közül, 

ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a 

választást különböző időpontokban is meg 

lehet tenni, vagy a választás a 
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tenni, vagy a választás a későbbiekben 

módosítható. 

későbbiekben módosítható. 

Or. en 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az európai felügyeleti hatóságok ...-ig 

benyújtják a Bizottságnak az említett 

végrehajtás-technikai 
standardtervezeteket. 

Az európai felügyeleti hatóságok a 

közzététel után hat hónappal benyújtják a 

Bizottságnak az említett 

szabályozástechnikai standardtervezeteket. 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett végrehajtás-

technikai standardoknak az 1093/2010/EU, 

az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU 

rendelet 15. cikkével összhangban történő 

elfogadására. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 

1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23a. cikk 
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 A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

nyelve 

 (1) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumot 

a tagállamnak a PEPP forgalmazásának 

helye szerinti részében használt hivatalos 

nyelveken vagy azok egyikén vagy pedig 

az e tagállam illetékes hatóságai által 

elfogadott egyéb nyelven kell 

megfogalmazni, illetve – amennyiben ettől 

eltérő nyelven készült – le kell fordítani 

ezen nyelvek egyikére. A fordításnak hűen 

és pontosan kell visszaadnia a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó eredeti dokumentum tartalmát. 

 (2) Ha valamely tagállamban a PEPP 

reklámozása az említett tagállam egy vagy 

több hivatalos nyelvén megfogalmazott 

marketinganyagok révén történik, akkor a 

PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot legalább az 

említett hivatalos nyelveken el kell 

készíteni. 

 (3) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentumot 

kérésre megfelelő formátumban 

hozzáférhetővé kell tenni a látás- vagy 

halláskárosult PEPP-megtakarítók, 

valamint az alacsony képzettségű és 

írástudatlan PEPP-megtakarítók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23b. cikk 

 A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

tartalma 



 

PR\1146696HU.docx 47/97 PE618.225v01-00 

 HU 

 (1) A „PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum” 

címet szembetűnően, a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum első oldalának 

tetején kell feltüntetni. A PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot a (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott sorrendben 

kell összeállítani. 

 (2) Magyarázó nyilatkozatot kell 

megjeleníteni közvetlenül a PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum címe alatt.  A 

nyilatkozat szövege a következő: „Ez a 

dokumentum tájékoztatja Önt az erre a 

nyugdíjtermékre vonatkozó kiemelt 

információkról. Nem marketinganyag. Az 

információközlést jogszabály írja elő azzal 

a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e 

termék jellegének, kockázatainak, 

költségeinek és az azzal elérhető 

lehetséges nyereségnek és veszteségnek a 

megértésében, valamint a termék más 

termékekkel való összehasonlításában. 

 (3) A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó 

dokumentumnak az alábbi információkat 

kell tartalmaznia: 

 a) a dokumentum elején szerepel a 

PEPP-termék neve és az, hogy PEPP-

alaptermékről van-e szó, a PEPP-

szolgáltató megnevezése és elérhetőségei, 

a PEPP-szolgáltató illetékes hatóságával 

kapcsolatos információk és a 

dokumentum kelte;  

 b) esettől függően a következő 

figyelmeztetés: „Ön olyan terméket készül 

megvenni, amely összetett és megértése 

nehéz lehet.”;  

 c) „Milyen termékről van szó, és mi 

történik a nyugdíjba vonuláskor?” című 

részben a PEPP jellege és fő jellemzői 

szerepelnek, beleértve a következőket:  

 i.  
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 – a PEPP-konstrukcióban való 

részvétel minimális vagy maximális 

időtartama;  

 – azon tagállamban érvényes 

nyugdíjkorhatárra vonatkozó jogi 

információk, amelynek joga 

alkalmazandó;  

 – azon tagállamok, amelyekben a 

szolgáltató PEPP-terméket kínál;  

 – befektetési lehetőségek, beleértve az 

alapopciót;  

 – információk a hordozhatósági 

szolgáltatásról;  

 – a PEPP-re vonatkozó befektetési 

politika környezeti, társadalmi és 

irányítási tényezőkkel összefüggő 

teljesítményével kapcsolatos információk;  

 – a nyugellátás, valamint 

garantálása mértékének és a kifizetés 

teljesítési módjának leírása, beleértve az 

kifizetési opciók leírását és egy 

nyilatkozatot arról, hogy a nyugdíjazás 

előtti opciókkal kapcsolatos tanácsadás 

megfontolandó;  

 – a nyugdíjba vonulás időpontjának 

bármely esetleges hatása, amely a PEPP 

esetében a kockázatokra és a 

nyugdíjellátásra is kiterjedhet.  

 – a kifizetési opciók leírása és egy 

nyilatkozat arról, hogy a nyugdíjazás 

előtti opciókkal kapcsolatos tanácsadás 

megfontolandó; 

 ii. a nyugdíjba vonulás célja és az 

optimális eredmény eléréséhez a PEPP-

megtakarító által használt eszközök, 

különösen az, hogy a célt az alapul 

szolgáló befektetési eszközöknek való 

közvetlen vagy közvetett kitettség révén 

éri-e el, beleértve az alapul szolgáló 

eszközök vagy referenciaértékek leírását, 

azoknak a piacoknak a részletes leírását, 

amelyeken a PEPP befektetéseket 

eszközöl, adott esetben a termékkel elérni 

kívánt konkrét környezeti vagy társadalmi 

célok meghatározását, továbbá a hozam 
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meghatározási módjának ismertetését;  

 iii. azon nyugdíj-előtakarékosságot 

folytató személy típusának ismertetése, 

akinek a részére a PEPP-terméket 

forgalomba kívánják hozni, különös 

tekintettel a veszteségviselési képességre 

és a befektetési horizontra;  

 iv. amennyiben a PEPP biztosítási 

szolgáltatást is kínál, e biztosítási 

szolgáltatás részletei, ideértve azt is, hogy 

milyen feltételek esetén jár a biztosítási 

szolgáltatás;  

 v. a PEPP futamideje, ha ismert;  

 d) a „Milyen kockázatai vannak a 

terméknek, és mit kaphatok cserébe?” 

című szakaszban a kockázat/nyereség 

profil rövid leírása, beleértve a következő 

elemeket:  

 i. összesített kockázati mutató, 

kiegészítve e mutató magyarázó leírásával, 

annak főbb korlátai, valamint azoknak a 

kockázatoknak a magyarázó leírása, 

amelyek lényegesek a PEPP 

szempontjából, de amelyeket az összesített 

kockázati mutató nem vesz kellően 

figyelembe;  

 ii. a befektetett tőkén elszenvedhető 

maximális veszteség, többek között az 

alábbiakra vonatkozó információk:  

 – a PEPP-megtakarító elveszítheti-e 

az összes befektetett tőkét, vagy  

 – a PEPP-megtakarító viseli-e a 

további pénzügyi kötelezettségvállalások 

vagy kötelezettségek, többek között függő 

kötelezettségek felmerülésének kockázatát 

a PEPP-be befektetett tőkén túl, és  

 – esettől függően az, hogy a PEPP 

tartalmaz-e a piaci kockázattal szembeni 

tőkevédelmet, és a tőkevédelem 

fedezetének és korlátozásainak részletei, 

különös tekintettel az igénybe 

vehetőségének idejére;  

 iii. a megfelelő, teljesítménnyel 

kapcsolatos forgatókönyvek, és hogy azok 
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milyen feltevéseken alapulnak;  

 iv. adott esetben a PEPP-

megtakarítók által elérhető hozam 

feltételeire, illetve a kifizetés szerződésbe 

foglalt korlátjaira vonatkozó információk;  

 v. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a 

PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti 

tagállam adózási jogszabályai 

befolyásolhatják a tényleges kifizetést; 

 e) a „Mi történik, ha a [PEPP 

előállítójának neve] nem tud fizetni?” 

című szakaszban rövid tájékoztatás arról, 

hogy az ebből eredő veszteséget fedezi-e 

valamilyen befektetőkártalanítási vagy 

garanciarendszer, és ha igen, akkor 

melyik ez a rendszer, mi a garanciavállaló 

neve, és mely kockázatok tekintetében 

nyújt garanciát a rendszer, és mely 

kockázatok tekintetében nem;  

 f) a „Milyen költségek merülnek 

fel?” című szakaszban tájékoztatás a 

PEPP-be történő befektetéshez 

kapcsolódó költségekről, azaz a PEPP-

megtakarítónál felmerülő közvetlen és 

közvetett, egyszeri és ismétlődő 

költségekről, ezen költségek összesített 

mutatóin keresztül bemutatva, továbbá, az 

összehasonlíthatóság érdekében, az 

összegszerű példákkal és százalékosan is 

kifejezett összes költség, ismertetve ezzel 

az összes költségnek a befektetésre 

gyakorolt összesített hatását. A PEPP-re 

vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumban egyértelműen 

jelezni kell, hogy a tanácsadók, 

forgalmazók vagy bármely más, a PEPP-

pel kapcsolatos tanácsadást végző 

személyek, vagy az azt értékesítő 

személyek részletes tájékoztatást fognak 

adni minden olyan forgalmazási 

költségről, amelyet az előbbiek szerint 

részletezett költségek még nem 

tartalmaznak, hogy a PEPP-megtakarító 

átláthassa ezen összesített költségeknek a 

befektetés hozamára gyakorolt kumulatív 

hatását.  
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 g) a „Meddig tartsam meg a 

terméket, és hogyan juthatok korábban a 

pénzemhez?” című szakaszban:  

 i. esettől függően az, hogy fennáll-e 

gondolkodási vagy elállási időszak a 

PEPP-termékkel kapcsolatban;  

 ii. az ajánlott, valamint adott esetben 

a kötelező minimális tartási időre 

vonatkozó tájékoztatás;  

 iii. a befektetés lejárat előtti 

megszüntetésének lehetősége és ennek 

feltételei, ideértve minden alkalmazandó 

díjat és szankciót, figyelembe véve a 

PEPP-termék kockázat/nyereség profilját 

és a termék által elérni kívánt piaci 

fejleményt;  

 iv. tájékoztatás a termék lejárat előtti 

vagy adott esetben az ajánlott tartási idő 

vége előtti visszaváltásának lehetséges 

következményeiről, például a tőkevédelem 

elveszítéséről vagy a további függő 

költségekről;  

 h) a „Hogyan tehetek panaszt?” című 

szakaszban tájékoztatás arról, hogy a 

PEPP-megtakarító hogyan és kinél tehet 

panaszt a termékkel vagy a termék 

előállítójának, a termékkel kapcsolatos 

tanácsadást nyújtó személynek vagy a 

terméket értékesítő személynek a 

magatartásával kapcsolatban;  

 i) a „További fontos információk” 

című szakaszban rövid ismertető bármely 

további tájékoztató dokumentumról (a 

marketinganyagok kivételével), amelyet a 

szerződéskötést megelőző és a 

szerződéskötést követő szakaszban a 

PEPP-megtakarító rendelkezésére kell 

bocsátani.  

 (4) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a PEPP-termékre vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

megfeleljen a 23. cikk (5) bekezdésében a 

terjedelmére vonatkozóan megállapított 

kötelezettségnek, lehetséges a (3) 

bekezdésben előírt információk rétegekbe 

rendezése, aminek eredményeként a 
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tájékoztatás részleteket tartalmazó elemeit 

előugró ablakok vagy a kísérő rétegekhez 

vezető linkek segítségével lehet bemutatni. 

 (5) E cikk egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében az európai 

felügyeleti hatóságok az európai 

felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán 

keresztül szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoznak ki, 

amelyek: 

 a) meghatározzák a 23. cikkben 

említett információk egyes elemeinek 

bemutatását és tartalmát, valamint az 

információknak az összehasonlítást 

lehetővé tevő, szabványosított formátumú 

megjelenítésére vonatkozó előírásokat; 

 b) meghatározzák a (3) bekezdés d) 

pontjának i. és iii. alpontjában, valamint a 

(3) bekezdés f) pontjában foglalt 

információkhoz szükséges számítási 

módszereket; 

 c) amennyiben a tájékoztatás rétegezése 

engedélyezett, meghatározzák, hogy az 

információk közül melyeket kell a 

központi ismertetésben feltüntetni, és 

melyeket kell a további részleteket közlő 

rétegekben megadni. 

 A szabályozástechnikai standardtervezetek 

kidolgozásakor az európai felügyeleti 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

PEPP-termékek különböző típusait és a 

közöttük lévő különbségeket, a PEPP-

megtakarítók kompetenciáit, továbbá a 

PEPP-termékek azon jellemzőit, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a PEPP-

megtakarítók válasszanak a különböző 

alapul szolgáló befektetések vagy a termék 

által kínált egyéb választási lehetőségek 

közül, ideértve azokat az eseteket is, 

amikor ezt a választást különböző 

időpontokban is meg lehet tenni, vagy a 

választás a későbbiekben módosítható. 

 A szabályozástechnikai 

standardtervezeteket az európai felügyeleti 

hatóságok [e rendelet hatálybalépésétől 

számított ...]-ig benyújtják a Bizottsághoz. 
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A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU 

rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–

14. cikkével összhangban történő 

elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23c. cikk 

 Marketingcélú kommunikáció 

 A PEPP-termékkel kapcsolatos konkrét 

információkat tartalmazó marketingcélú 

közlemények nem tartalmazhatnak olyan 

állítást, amely ellentmond a PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumban szereplő 

információknak, vagy csökkenti a PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum jelentőségét. A 

marketingcélú közleményekben fel kell 

tüntetni, hogy rendelkezésre áll a PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum, és tájékoztatást 

kell nyújtani arról, hogy e dokumentum 

hogyan és hol szerezhető be, beleértve a 

PEPP-szolgáltató honlapjáról szóló 

tájékoztatást is. 

Or. en 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 d cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23d. cikk 

 A PEPP-re vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

felülvizsgálata 

 (1) A PEPP-szolgáltatónak 

rendszeresen felül kell vizsgálnia a PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumban közölt 

információkat, és a felülvizsgálat alapján 

szükségesnek mutatkozó pontokon 

módosítania kell a dokumentumot. A 

felülvizsgált változatot haladéktalanul 

közzé kell tenni. 

 (2) E cikk egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében az európai 

felügyeleti hatóságok a vegyes bizottságon 

keresztül szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoznak ki, 

amelyekben meghatározzák a 

következőket: 

 a) a kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban foglalt információk 

felülvizsgálatának feltételei;  

 b) azok a feltételek, amelyek esetén a 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban foglalt információkat 

kötelező módosítani;  

 c) a kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban foglalt információk 

felülvizsgálatát vagy annak módosítását 

szükségessé tevő egyedi feltételek azokban 

az esetekben, amikor a PEPP-termék nem 

érhető el folyamatosan a PEPP-

megtakarítók számára;  

 d) azok a körülmények, amelyek 

között a PEPP-megtakarítókat 

tájékoztatni kell az általuk vásárolt PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum módosításáról, 

továbbá azon eszközök, amelyeken 

keresztül a PEPP-megtakarítókat 

tájékoztatni kell.  
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 A szabályozástechnikai 

standardtervezeteket az európai felügyeleti 

hatóságok [e rendelet hatálybalépésétől 

számított ...]-ig benyújtják a Bizottsághoz. 

A Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett 

szabályozástechnikai standardoknak az 

1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU 

rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–

14. cikkével összhangban történő 

elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 e cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23e. cikk 

 A polgári jogi felelősség 

 (1) A PEPP-szolgáltató pusztán a 

PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentum alapján – 

ideértve annak esetleges fordításait is – 

nem tartozik polgári jogi felelősséggel, 

kivéve, ha az megtévesztő, nem pontos, 

vagy nem áll összhangban a kötelező 

erejű, szerződéskötést megelőző és 

szerződéses dokumentumok vonatkozó 

részeivel vagy a 23. cikkben 

meghatározott követelményekkel. 

 (2) Amennyiben egy PEPP-

megtakarító bizonyítja, hogy abból 

fakadóan, hogy az (1) bekezdésben 

említett körülmények között valamely 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumban bízott, veszteséget 

szenvedett el, amikor olyan PEPP-

termékbe fektetett be, amelyhez az említett 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum készült, akkor a nemzeti 

joggal összhangban kártérítést követelhet 

az elszenvedett veszteségre vonatkozóan a 
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PEPP-szolgáltatótól. 

 (3) A (2) bekezdésben említett, de meg 

nem határozott fogalmakat – mint például 

a „veszteség” vagy a „kártérítés” fogalmát 

– a nemzetközi magánjog vonatkozó 

szabályai által megállapított 

alkalmazandó nemzeti joggal 

összhangban kell értelmezni és 

alkalmazni. 

 (4) Ez a cikk nem zárja ki további 

polgári jogi kártérítési igényeknek a 

nemzeti joggal összhangban történő 

érvényesítését. 

 (5) Az e cikk szerinti kötelezettségek 

nem korlátozhatók és nem szüntethetők 

meg szerződéses kikötésekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 f cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23f. cikk 

 Biztosítási elemek 

 Amennyiben a PEPP-termékre vonatkozó 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentum biztosítási szerződésre 

vonatkozik, a biztosító kötelezettségei 

kizárólag a biztosításikötvény-

tulajdonossal, és nem a biztosítási 

szerződés kedvezményezettjével szemben 

állnak fenn. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 g cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23g. cikk 

 A PEPP-termékre vonatkozó kiemelt 

információkat tartalmazó dokumentum 

rendelkezésre bocsátása 

 (1) A PEPP-termékkel kapcsolatos 

tanácsadást végző vagy az e terméket 

értékesítő személy kellő időben a PEPP-

megtakarítók rendelkezésére bocsátja a 

kiemelt információkat tartalmazó 

dokumentumot azt megelőzően, hogy az 

adott PEPP-megtakarítót a PEPP-

termékre vonatkozó bármely szerződés 

vagy ajánlat kötelezné. 

 (2) A PEPP-twrmékkel kapcsolatos 

tanácsadást végző vagy az e terméket 

értékesítő személy úgy is eleget tehet az (1) 

bekezdésben meghatározott 

követelményeknek, hogy a PEPP-

termékre vonatkozó kiemelt információkat 

tartalmazó dokumentumot olyan személy 

rendelkezésére bocsátja, aki vagy amely 

írásbeli felhatalmazással rendelkezik arra, 

hogy a PEPP-megtakarító nevében 

befektetési döntéseket hozzon az adott 

írásbeli felhatalmazás értelmében 

megkötött ügyletekre vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 h cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23h. cikk 

 A forgalmazáshoz kapcsolódó 

információk közlése a PEPP-

megtakarítók számára 

 (1) A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-

forgalmazók a PEPP-termékre vonatkozó 
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szerződés megkötését megelőzően kellő 

időben a PEPP-megtakarítók vagy a 

potenciális PEPP-megtakarítók 

tudomására hozzák a következő 

információkat: 

 a) közvetlenül vagy közvetve 

résztulajdonos-e, aki vagy amely a 

szavazati jogok vagy a tőke legalább 10 %-

át birtokolja az adott PEPP-

szolgáltatóban;  

 b) azzal a szerződéssel kapcsolatban, 

amelyet ajánl, vagy amellyel kapcsolatban 

tanácsot ad, a következőkről:  

 i. a PEPP-szolgáltató vagy egy 

PEPP-szolgáltató anyavállalata a PEPP-

közvetítőben vagy -forgalmazóban 

rendelkezik-e olyan közvetlen vagy 

közvetett részesedéssel, amely a szavazati 

jogok vagy a tőke legalább 10%-át 

képviseli;  

 ii. tisztességes és személyre szabott 

elemzés alapján ad-e tanácsot;  

 iii. szerződés kötelezi-e, hogy 

kizárólag egy vagy több PEPP-

szolgáltatóval bonyolítson le forgalmazási 

tevékenységet, amely esetben meg kell 

adni az említett PEPP-szolgáltatók nevét; 

vagy  

 iv. nincs szerződésből eredő 

kötelezettsége arra, hogy kizárólagosan 

egy vagy több PEPP-szolgáltató számára 

fejtsen ki értékesítési üzleti tevékenységet, 

és nem tisztességes és személyre szabott 

elemzés alapján nyújt tanácsot, amely 

esetben meg kell adnia azonPEPP-

szolgáltatók nevét, amelyekkel üzleteket 

köthet és köt;  

 c) a szerződéssel összefüggésben 

kapott javadalmazás jellege;  

 d) a szerződéssel kapcsolatban:  

 i. közvetítői díj alapján dolgozik-e, 

vagyis a javadalmazást közvetlenül a 

PEPP-megtakarítótól kapja-e;  

 ii. bármilyen jutalék alapján 
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dolgozik-e, azaz a javadalmazást magában 

foglalják a PEPP-termék 

forgalmazásának költségei és díjai;  

 iii. valamely más típusú javadalmazás 

alapján dolgozik-e, ideértve a szerződéssel 

összefüggésben kínált vagy juttatott 

bármely jellegű gazdasági előnyt is; vagy  

 iv. az i., az ii. és az iii. pontban 

meghatározott bármely típusú 

javadalmazás kombinációja alapján 

dolgozik-e.  

 (2) Amennyiben a közvetítői díj 

közvetlenül a PEPP-megtakarító által 

fizetendő, a PEPP-forgalmazónak 

tájékoztatnia kell PEPP-megtakarítót a 

közvetítői díj összegéről, vagy ha az nem 

lehetséges, a közvetítői díj kiszámításának 

módjáról.  

 (3) Amennyiben a PEPP-megtakarító 

a szerződés alapján annak megkötését 

követően az ütemezett fizetésektől eltérő 

fizetéseket teljesít, a PEPP-forgalmazó 

minden ilyen fizetésre vonatkozóan 

teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.  

 (4) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a PEPP-szolgáltató a szerződés 

megkötése előtt kellő időben tájékoztassa 

a PEPP-megtakarítót az alkalmazottai 

által a szerződéssel összefüggésben kapott 

javadalmazás jellegéről.  

 (5) Amennyiben a PEPP-megtakarító 

a szerződés alapján annak megkötését 

követően az ütemezett fizetésektől eltérő 

fizetéseket teljesít, a PEPP-szolgáltató is 

minden ilyen fizetésre vonatkozóan 

teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.  

 (6) A PEPP-megtakarítók vagy a 

potenciális PEPP-megtakarítók számára a 

szerződés megkötése előtt kellő időben 

megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 

PEPP-termék forgalmazásáról, valamint 

az összes költségről és a kapcsolódó 

díjakról. A tájékoztatásnak legalább az 

alábbi információkra ki kell terjednie: 

 a) ha tanácsadásra kerül sor, a 
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PEPP-közvetítő vagy -forgalmazó 

rendszeres értékelést nyújt-e a PEPP-

megtakarítóknak a számukra javasolt 

PEPP-termék alkalmasságáról;  

 b) az összes költséggel és kapcsolódó 

díjjal kapcsolatban közlendő információk 

tekintetében a PEPP-termék 

forgalmazására vonatkozó információk, 

beleértve a tanácsadási díjat, adott esetben 

a PEPP-megtakarítónak ajánlott vagy 

forgalmazott PEPP-termék költségét, 

valamint a PEPP-megtakarító általi 

fizetés módját, beleértve az esetlegesen 

harmadik féltől származó fizetéseket is a 

32. cikk (1) bekezdés e) pont ii. 

alpontjával összhangban.  

 (7) Az (1) bekezdés szerinti 

információkat az összehasonlítást lehetővé 

tevő egységesített formátumban, továbbá 

érthető formában oly módon kell 

megadni, hogy észszerűen feltételezhető 

legyen, hogy azok alapján a PEPP-

megtakarítók képesek átlátni a kínált 

PEPP-termék jellegét és kockázatait, és 

ezáltal megalapozott befektetési 

döntéseket tudnak hozni. 

 (8) A Bizottság a 62. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogad el a következők 

meghatározására: 

 a) azon feltételek, amelyeket az 

információnak teljesítenie kell annak 

érdekében, hogy tisztességes és egyértelmű 

legyen és ne legyen félrevezető, beleértve 

azokat a kritériumokat is, amelyeken a (7) 

bekezdésben említett szabványosított 

formátum alapul; 

 b) a PEPP-megtakarítók számára a 

PEPP-szolgáltatókról, -közvetítőkről és 

PEPP-forgalmazókról, a költségekről és a 

díjakról nyújtott tájékoztatás tartalmára és 

formájára vonatkozó részletek. 

Or. en 
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Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

24. cikk törölve 

A forgalmazáshoz kapcsolódó 

információk nyilvánosságra hozatala 

 

(1) Az e rendelet 19. cikkének c) 

pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy 

-forgalmazó a PEPP-termékhez 

kapcsolódó szerződés megkötését 

megelőzően kellő időben megadja a 

PEPP-megtakarítóknak vagy a potenciális 

PEPP-megtakarítóknak a PEPP-

szerződésre és a szolgáltatóra vagy 

forgalmazóra vonatkozóan legalább azon 

információkat, amelyeket a biztosítási 

szerződésekre és biztosításközvetítőkre 

vonatkozóan az (EU) 2016/97 irányelv 19. 

cikke, továbbá 29. cikke (1) bekezdése első 

albekezdésének a) és c) pontja határoz 

meg. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 

információkat az összehasonlítást lehetővé 

tevő egységesített formátumban, továbbá 

érthető formában oly módon kell 

megadni, hogy észszerűen feltételezhető 

legyen, hogy azok alapján a PEPP-

megtakarítók képesek átlátni a kínált 

PEPP-termék jellegét és kockázatait, és 

ezáltal megalapozott befektetési 

döntéseket tudnak hozni. 

 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a 62. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a (2) bekezdésben említett 

egységesített formátum alapját jelentő 

kritériumok pontos meghatározása 

érdekében. 

 

Or. en 
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Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24a. cikk 

 Az igények és szükségletek meghatározása 

és az alkalmasság értékelése 

 (1) A PEPP-termékhez kapcsolódó 

szerződés megkötését megelőzően a 

PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a 

PEPP-megtakarítótól kapott információk 

alapján – pontosan meghatározza a 

szóban forgó PEPP-megtakarító 

nyugdíjjal összefüggő igényeit és 

szükségleteit, és érthető módon, objektív 

információkkal látja el a PEPP-

megtakarítót, hogy az megalapozott 

döntést tudjon hozni. A javasolt 

szerződésnek összhangban kell lennie a 

PEPP-megtakarítók nyugdíjra vonatkozó 

igényeivel és szükségleteivel. 

 (2) Ha bármely konkrét szerződés 

megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, a 

PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó 

személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-

megtakarító részére, elmagyarázva, hogy 

egy bizonyos PEPP-termék miért felel 

meg leginkább a PEPP-megtakarító 

igényeinek és szükségleteinek. 

 (3) Amennyiben a PEPP-szolgáltató 

vagy PEPP-forgalmazó arról tájékoztatja 

a PEPP-megtakarítót, hogy független 

alapon biztosít tanácsadást, azt a piacon 

rendelkezésre álló magánnyugdíjtermékek 

kellően nagy számának elemzése alapján 

kell megtennie, hogy szakmai 

kritériumoknak megfelelően személyre 

szabott ajánlatot tudjon adni arra 

vonatkozóan, hogy mely PEPP-szerződés 

felelne meg a PEPP-megtakarító 

szükségleteinek és tartalmazna a PEPP-

megtakarító számára kockázatot jelentő 

tényezőket is. 
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 (4) A PEPP-szolgáltatónak a 

szerződés bármely szakaszában végzett 

tanácsadás során meg kell szereznie a 

szükséges információkat a PEPP-

megtakarítónak a PEPP-termék 

szempontjából releváns befektetési 

területen szerzett ismereteiről és 

tapasztalatairól, az adott személy pénzügyi 

helyzetét is beleértve, így a 

veszteségviselési képességéről és 

befektetési céljairól, ezen belül 

kockázattűréséről is, annak érdekében, 

hogy a PEPP-szolgáltató, -közvetítő vagy-

forgalmazó a PEPP-megtakarító vagy 

potenciális PEPP-megtakarító számára 

alkalmas és különösen kockázattűrésével 

és veszteségviselési képességeivel 

összhangban álló PEPP-terméket 

ajánlhasson . 

 (5) A PEPP-szolgáltató vagy PEPP-

forgalmazó biztosítja és az illetékes 

hatóságok kérésére igazolja, hogy a 

PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó 

természetes személyek birtokában vannak 

az e rendelet szerinti kötelezettségük 

teljesítéséhez szükséges ismereteknek és 

szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik 

az ismeretek és a szakértelem 

értékeléséhez használt kritériumokat. 

 (6) Az EIOPA [az e rendelet 

hatálybalépését követő] ...-ig közzé teszi az 

(5) bekezdésben előírt ismeretek és 

szakértelem értékelésének kritériumait 

meghatározó iránymutatásokat. Az 

iránymutatásokat az 1094/2010/EU 

rendelet 16. cikkének megfelelően kell 

elfogadni. 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés 

megkötését megelőzően az e rendelet 19. 

cikkének c) pontjában említett PEPP-

szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-

megtakarítótól kapott információk alapján 

– pontosan meghatározza a szóban forgó 

PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő 

igényeit és szükségleteit, és érthető módon, 

objektív információkkal látja el a PEPP-

megtakarítót, hogy az megalapozott döntést 

tudjon hozni. 

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés 

megkötését megelőzően a PEPP-

szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-

megtakarítótól kapott információk alapján 

– pontosan meghatározza a szóban forgó 

PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő 

igényeit és szükségleteit, és érthető módon, 

objektív információkkal látja el a PEPP-

megtakarítót, hogy az megalapozott döntést 

tudjon hozni. A javasolt szerződésnek 

összhangban kell lennie a PEPP-

megtakarítók nyugdíjra vonatkozó 

igényeivel és szükségleteivel. 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A javasolt szerződésnek összhangban kell 

lennie a PEPP-megtakarítók nyugdíjra 

vonatkozó igényeivel és szükségleteivel. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha bármely konkrét szerződés 

megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, az e 

rendelet 19. cikkének c) pontjában 

említett PEPP-szolgáltató vagy -

forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad 

a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, 

(2) Ha bármely konkrét szerződés 

megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, a 

PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó 

személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-

megtakarító részére, elmagyarázva, hogy 

egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg 



 

PR\1146696HU.docx 65/97 PE618.225v01-00 

 HU 

hogy egy bizonyos PEPP-termék miért 

felel meg leginkább a PEPP-megtakarító 

igényeinek és szükségleteinek. 

leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek 

és szükségleteinek. 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e rendelet 19. cikkének c) 

pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy 

-forgalmazó a PEPP-termékre vonatkozó 

tanácsadás során betartja a 2014/65/EU 

irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott szabályokat átültető, 

alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, 

továbbá az e szabályokra vonatkozóan az 

említett irányelv 25. cikkének (8) 

bekezdése alkalmazásában elfogadott, 

közvetlenül alkalmazandó uniós 

rendelkezéseket. 

(3) Amennyiben a PEPP-szolgáltató 

vagy PEPP-forgalmazó arról tájékoztatja 

a PEPP-megtakarítót, hogy független 

alapon biztosít tanácsadást, azt a piacon 

rendelkezésre álló magánnyugdíjtermékek 

kellően nagy számának elemzése alapján 

kell megtennie, hogy szakmai 

kritériumoknak megfelelően személyre 

szabott ajánlatot tudjon adni arra 
vonatkozóan, hogy mely PEPP-szerződés 

felelne meg a PEPP-megtakarító 

szükségleteinek és tartalmazna a PEPP-

megtakarító számára kockázatot jelentő 

tényezőket is. 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az e rendelet 19. 

cikkének c) pontjában említett PEPP-

szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó arról 

tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, hogy 

független alapon biztosít tanácsadást, azt 
a piacon rendelkezésre álló 

magánnyugdíjtermékek kellően nagy 

számának elemzése alapján kell 

(4) A PEPP-szolgáltatónak a 

szerződés bármely szakaszában végzett 

tanácsadás során meg kell szereznie a 

szükséges információkat a PEPP-

megtakarítónak a PEPP-termék 

szempontjából releváns befektetési 

területen szerzett ismereteiről és 

tapasztalatairól, az adott személy pénzügyi 
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megtennie, hogy szakmai kritériumoknak 

megfelelően személyre szabott ajánlatot 

tudjon adni arra vonatkozóan, hogy mely 

PEPP-szerződés felelne meg a PEPP-

megtakarító szükségleteinek. Ez a 

tanácsadás nem korlátozható csupán 

azokra a PEPP-szerződésekre, amelyeket 

a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó, a 

vele szoros kapcsolatban álló szervezet 

vagy a PEPP-szolgáltatóval vagy -

forgalmazóval szoros jogi vagy gazdasági 

kapcsolatban – többek között szerződéses 

kapcsolatban – álló más szervezet biztosít, 

mert ez a tanácsadás függetlenségét 

veszélyeztető kockázatot jelent. 

helyzetét is beleértve, így a 

veszteségviselési képességéről és 

befektetési céljairól, ezen belül 

kockázattűréséről is, annak érdekében, 

hogy a PEPP-szolgáltató, -közvetítő vagy-

forgalmazó a PEPP-megtakarító vagy 

potenciális PEPP-megtakarító számára 

alkalmas és különösen kockázattűrésével 

és veszteségviselési képességeivel 

összhangban álló PEPP-terméket 

ajánlhasson . 

Or. en 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az e rendelet 19. cikkének c) 

pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy 

PEPP-forgalmazó biztosítja és az illetékes 

hatóságok kérésére igazolja, hogy a PEPP-

termékre vonatkozó tanácsadást nyújtó 

természetes személyek birtokában vannak 

az e fejezet szerinti kötelezettségük 

teljesítéséhez szükséges ismereteknek és 

szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik 

az ismeretek és a szakértelem értékeléséhez 

használt kritériumokat. 

(5) A PEPP-szolgáltató vagy PEPP-

forgalmazó biztosítja és az illetékes 

hatóságok kérésére igazolja, hogy a PEPP-

termékre vonatkozó tanácsadást nyújtó 

természetes személyek birtokában vannak 

az e rendelet szerinti kötelezettségük 

teljesítéséhez szükséges ismereteknek és 

szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik 

az ismeretek és a szakértelem értékeléséhez 

használt kritériumokat. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az EIOPA [az e rendelet 

hatálybalépését követő] ...-ig közzé teszi az 

(5) bekezdésben előírt ismeretek és 

szakértelem értékelésének kritériumait 

meghatározó iránymutatásokat. Az 

iránymutatásokat az 1094/2010/EU 

rendelet 16. cikkének megfelelően kell 

elfogadni. 

Or. en 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A PEPP-számlaértesítőn és 

intézményi tájékoztatón szereplő 

információknak pontosaknak és 

naprakészeknek kell lenniük, továbbá 

azokat legalább évente elektronikus 

formátumban – többek között tartós 

adathordozón vagy honlapon keresztül –, 

illetve papír formátumban díjmentesen 

valamennyi PEPP-megtakarító számára 

rendelkezésre kell bocsátani. Az 

elektronikus úton küldött információkon 

kívül kérésre a PEPP-megtakarítók 

számára papíralapú másolatot kell 
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küldeni. 

Or. en 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PEPP számlaértesítő és 

intézményi tájékoztató legalább az alábbi 

kiemelt információkat tartalmazza: 

(1) A PEPP számlaértesítő és 

intézményi tájékoztató legalább az alábbi, 

évente biztosított kiemelt információkat 

tartalmazza: 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a PEPP-megtakarító személyes 

adatai, a PEPP-szolgáltató neve, a 

nyugdíjprognózisra vonatkozó 

információk, a felhalmozott 

nyugdíjjogosultságokra vagy a 

felhalmozott tőkére vonatkozó 

információk, a PEPP-megtakarító vagy 

bármely harmadik fél által fizetett 

hozzájárulások és a PEPP-konstrukció 

finanszírozási szintjére vonatkozó 

információ az (EU) 2016/2341 irányelv 39. 

cikke (1) bekezdése a), b), d), e), f) és h) 

pontjának megfelelően azzal, hogy a 

„tag” a PEPP-megtakarítót, a 

„foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmény” a PEPP-szolgáltatót, a 

„nyugdíjkonstrukció” a PEPP-

konstrukciót és a „támogató vállalkozás” 

bármely harmadik felet jelenti; 

a) a PEPP-megtakarító személyes 

adatai, a PEPP-szolgáltató neve, a 

nyugdíjprognózisra vonatkozó 

információk, a felhalmozott 

nyugdíjjogosultságokra vagy a 

felhalmozott tőkére vonatkozó 

információk, a PEPP-megtakarító vagy 

bármely harmadik fél által fizetett 

hozzájárulások és a PEPP-konstrukció 

finanszírozási szintjére vonatkozó 

információ; 
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Or. en 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a PEPP-szolgáltató 

engedélyezésének vagy nyilvántartásba 

vételének helye szerinti tagállam és az 

illetékes hatóság neve; 

b) az adott esettől függően a PEPP-

megtakarító törvényes 

nyugdíjkorhatárának, a 

nyugdíjkonstrukcióban meghatározott, 

illetve a PEPP-szolgáltató által becsült 

nyugdíjkorhatár, vagy a PEPP-

megtakarító által meghatározott 

nyugdíjkorhatár egyértelmű feltüntetése ; 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) adott esetben a PEPP-konstrukció 

keretében nyújtott teljes vagy részleges 

garanciára vonatkozó információk, és 

amennyiben releváns, a felhalmozott 

egyéni jogosultságokat védő garancia és 

mechanizmusok jellege; 

c) a PEPP-szolgáltató neve és 

elérhetősége, valamint a PEPP-

megtakarító PEPP-konstrukciójának 

azonosítása ; 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a PEPP-konstrukció egészének d) a b) pontban megállapított 
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múltbeli teljesítményére vagy adott 

esetben a PEPP-megtakarító által 

választott befektetési opció teljesítményére 

vonatkozó, diagram formájában megadott 

információ a rendelkezésre álló évek, de 

legfeljebb az utolsó tíz év tekintetében; 

nyugdíjkorhatáron alapuló 

nyugdíjprognózisra vonatkozó 

információk, valamint egy 

felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy e 

prognózisok eltérhetnek a folyósítandó 

ellátás végső összegétől. Amennyiben a 

nyugdíjprognózisok gazdasági 

forgatókönyveken alapulnak, az 

információknak tartalmazniuk kell egy 

legjobb becsült forgatókönyvet és egy 

kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe 

véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét; 

Or. en 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a PEPP-szolgáltató által legalább az 

elmúlt 12 hónapban levont költségek 

lebontása, megjelölve az igazgatási 

költségeket, az eszközök letéti őrzésének 

költségeit, a portfólióügyletekhez 

kapcsolódó költségeket és egyéb 

költségeket, valamint a költségek végső 

nyugellátásra gyakorolt hatásának 

becslését. 

e) a felhalmozott 

nyugdíjjogosultságokra vagy felhalmozott 

nyugdíjtőkére vonatkozó információk, 

figyelembe véve a PEPP-konstrukció 

sajátos jellegét; 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a bármely harmadik fél és a 

PEPP-megtakarító által a PEPP-

konstrukcióba legalább az elmúlt 12 

hónapban befizetett járulékokkal 
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kapcsolatos tájékoztatás, figyelembe véve 

a EPP-konstrukció sajátos jellegét; 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) a PEPP-konstrukció egészének 

múltbeli teljesítményére vagy adott 

esetben a PEPP-megtakarító által 

választott befektetési opció teljesítményére 

vonatkozó, diagram formájában megadott 

információ a rendelkezésre álló évek 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) a PEPP-szolgáltató által legalább 

az elmúlt 12 hónapban levont költségek 

lebontása, megjelölve az igazgatási 

költségeket, az eszközök letéti őrzésének 

költségeit, a portfólióügyletekhez 

kapcsolódó költségeket és egyéb 

költségeket, valamint a költségek végső 

nyugellátásra gyakorolt hatásának 

becslését; 

Or. en 
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Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ed) a PEPP-konstrukció egészének 

finanszírozási szintjére vonatkozó 

tájékoztatás. 

Or. en 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság a 62. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

megállapítja az (1) bekezdés a) pontjában 

említett nyugdíjprognózisokra vonatkozó 

feltételezések meghatározásának 

szabályait. Ezeket a szabályokat kötelesek 

alkalmazni a PEPP-szolgáltatók adott 

esetben a nominális befektetési hozam 

éves rátájának, az infláció éves rátájának 

és a bérek jövőbeli alakulásának 

megállapítása során. 

(2) A számlaértesítő és intézményi 

tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan 

lehet hozzájutni a kiegészítő 

információkhoz, beleértve az alábbiakat: 

további gyakorlati információk a PEPP-

konstrukció keretében a PEPP-

megtakarítóknak kínált opciókról . 

Or. en 

 

Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az 55. cikknek megfelelően a 

tagállamok megosztják a PEPP 

számlaértesítő és intézményi tájékoztató 

formátumára és tartalmára vonatkozó 

(3) A Bizottság a 62. cikknek 

megfelelően az Európai Központi 

Bankkal, az EIOPA-val és a nemzeti 

felügyeletekkel konzultálva 
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bevált gyakorlataikat. felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el, amely szabályokat állapít meg az a) 

pontban említett nyugdíjprognózisokra 

vonatkozó feltételezések , az eb) pontban 

említett múltbeli teljesítmény bemutatása 
és az ec) pontban említett költségek 

bemutatása tekintetében. Ezeket a 

szabályokat kötelesek alkalmazni a PEPP-

szolgáltatók adott esetben a nominális 

befektetési hozam éves rátájának, az 

infláció éves rátájának és a bérek jövőbeli 

alakulásának megállapítása során. 

Or. en 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az (EU) 2016/2341 irányelv 40. 

cikke (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott további gyakorlati 

információk; 

a) további gyakorlati információk a 

PEPP-termék keretében a PEPP-

megtakarítóknak kínált opciókról. 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Azon PEPP-konstrukciók 

esetében, amelyeknél a PEPP-

megtakarítók befektetési kockázatot 

viselnek, és a PEPP-konstrukcióban 

meghatározott külön szabály a PEPP-

megtakarító számára kötelező befektetési 

opciót szab meg, a PEPP számlaértesítő és 

intézményi tájékoztató megadja, hogy hol 

található kiegészítő információ. 
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Or. en 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az információkat elektronikus 

úton és díjmentesen könnyen 

hozzáférhetővé kell tenni . 

Or. en 

 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A PEPP-megtakarítók és PEPP-

kedvezményezettek vagy képviselőik 

kérésére a PEPP-szolgáltató a következő 

kiegészítő információkat bocsátja 

rendelkezésre: 

 a) a 29. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában említett éves beszámolók és 

éves jelentések, vagy – amennyiben a 

PEPP-szolgáltató felelősségi körébe 

egynél több PEPP-konstrukció tartozik – 

a konkrét PEPP-konstrukcióhoz 

kapcsolódó beszámolók és jelentések; 

 b) a 29. cikk (1) bekezdésének c) 

pontjában említett, a befektetési politika 

elveiről szóló nyilatkozat; 

 c) a 1. cikk d) pontjában említett 

prognózis előállításához használt 

feltételezésekkel kapcsolatos további 

információk. 

Or. en 
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Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés – -1 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az információkat elektronikus úton és 

díjmentesen könnyen hozzáférhetővé kell 

tenni . 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal 

folytatott konzultációt és a fogyasztói 

vizsgálatot követően végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben pontosan meghatározza a 28. 

cikkben és az e cikkben említett 

információk bemutatásának részleteit. 

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal  és a 

fogyasztói szervezetekkel folytatott 

konzultációt követően végrehajtás-

technikai standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben pontosan meghatározza a 28. 

cikkben és az e cikkben említett 

információk bemutatásának részleteit. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését 

követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a 

Bizottságnak az említett végrehajtás-

technikai standardok tervezetét. 

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését 

követő hat hónapon belül]-ig benyújtja a 

Bizottságnak az említett végrehajtás-

technikai standardok tervezetét. A 

Bizottság felhatalmazást kap az első 

albekezdésben említett végrehajtás-

technikai standardoknak az 
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1093/2010/EU rendelet 15. cikkével 

összhangban történő elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  121 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PEPP-megtakarítóknak a 

nyugdíjazást megelőző szakaszban meg 

kell kapniuk az (EU) 2016/2341 irányelv 

42. cikkében meghatározottaknak 

megfelelő tájékoztatást. 

(1) A PEPP-megtakarítóknak a 

nyugdíjazást megelőző szakaszban meg 

kell kapniuk az (EU) 2016/2341 irányelv 

42. cikkében meghatározottaknak 

megfelelő tájékoztatást. Kötelező 

tanácsadást végezni egy évvel a 

nyugdíjazás előtt. 

Or. en 

 

Módosítás  122 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

31. cikk törölve 

A PEPP-megtakarítók és PEPP-

kedvezményezettek kérésére nyújtandó 

kiegészítő információk 

 

A PEPP-megtakarítók és PEPP-

kedvezményezettek vagy képviselőik 

kérésére a PEPP-szolgáltató a következő 

kiegészítő információkat bocsátja 

rendelkezésre: 

 

a) a 29. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában említett éves beszámolók és 

éves jelentések, vagy – amennyiben a 

PEPP-szolgáltató felelősségi körébe 

egynél több PEPP-konstrukció tartozik – 

a konkrét PEPP-konstrukcióhoz 
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kapcsolódó beszámolók és jelentések; 

b) a 29. cikk (1) bekezdésének c) 

pontjában említett, a befektetési politika 

elveiről szóló nyilatkozat; 

 

c) a 28. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában említett prognózis 

előállításához használt feltételezésekkel 

kapcsolatos további információk. 

 

Or. en 

 

Módosítás  123 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 fejezet – 2 szakasz – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PEPP-MEGTAKARÍTÓKRA 

VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI 

SZABÁLYOK 

A PEPP-MEGTAKARÍTÓKRA 

VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI OPCIÓK 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PEPP-szolgáltató legfeljebb öt 

befektetési opciót kínálhat a PEPP-

megtakarítónak. 

(1) A PEPP-szolgáltató és a PEPP 

forgalmazó minden esetben alap 

felajánlja a PEPP-alapterméket, és 

felkínálhat alternatív befektetési 

lehetőségeket is. 

Or. en 
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Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A befektetési opcióknak 

tartalmazniuk kell egy alapértelmezett 

befektetési opciót, és tartalmazhatnak 

alternatív befektetési opciókat. 

(2) A PEPP-szolgáltatóknak 

valamennyi befektetési opciót igazolt – a 

PEPP-megtakarítók számára megfelelő 

védelmet biztosító – kockázatcsökkentési 

technikák alapján kell kialakítaniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A PEPP-szolgáltatóknak 

valamennyi befektetési opciót igazolt – a 

PEPP-megtakarítók számára megfelelő 

védelmet biztosító – kockázatcsökkentési 

technikák alapján kell kialakítaniuk. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A PEPP-megtakarítónak 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

PEPP felhalmozási szakaszában ötévente 

egyszer másik befektetési opciót válasszon. 

(1) A PEPP-szerződésben fel kell 

sorolni a befektetési opció módosításának 

feltételeit . 

Or. en 
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Módosítás  128 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A befektetési opció módosítása a 

PEPP-megtakarító számára ingyenes. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Alapértelmezett befektetési opció A PEPP-alaptermék 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az alapértelmezett befektetési 

opció tőkevédelmet biztosít a PEPP-

megtakarító számára, mivel 

kockázatcsökkentési technikán alapul, 

ami biztonságos befektetési stratégiát 

jelent. 

(1) A PEPP-alaptermék olyan 

egyszerű és biztonságos termék, amely 

minden tagállamban könnyen 

megszerezhető többek között digitális 

csatornákon keresztül. 

Or. en 

 

Módosítás  131 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A PEPP-alaptermék esetében 

alkalmazott kockázatcsökkentési 

módszernek összhangban kell lennie a 

befektetett tőke megőrzésére irányuló 

célkitűzéssel.  

Or. en 

 

Módosítás  132 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tőkevédelem lehetővé teszi a 

PEPP-megtakarító számára, hogy a 

befektetett tőkét – beleértve a díjakat, a 

költségeket és az inflációt – visszakapja. 

Or. en 

 

Módosítás  133 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben a PEPP-szolgáltatók 

alternatív befektetési opciókat kínálnak, 

ezek legalább egyikének költséghatékony 

befektetési lehetőséget kell biztosítania a 

PEPP-megtakarítók számára. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  134 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 

hogy a 62. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadjon el az alábbiak meghatározása 

céljából: 

A kockázatcsökkentési technikák 

alkalmazása biztosítja, hogy a PEPP-

termékre vonatkozó beruházási stratégiát 

úgy alakítsák ki, hogy a PEPP-termékből 

stabil és megfelelő egyéni jövőbeli 

nyugdíjjövedelmet építsenek ki, és 

biztosítsák a PEPP-megtakarítók 

valamennyi generációjával szembeni 

méltányos bánásmódot. Az alkalmazandó 

kockázatcsökkentési technikák magukban 

foglalják a ba) vagy bb) rendelkezéseket 

vagy azok kombinációját, és 

kiegészíthetők a bc) pontban 

meghatározott rendelkezésekkel: 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az alapértelmezett befektetési opció 

keretében tőkevédelmet biztosító 

kockázatcsökkentési technika; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az alternatív befektetési opciókra 

alkalmazandó kockázatcsökkentési 

törölve 
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technikák. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a befektetési keret fokozatos 

kiigazítására vonatkozó rendelkezések, 

amelyek a fennmaradó időtartamnak 

megfelelően csökkentik a befektetések 

pénzügyi kockázatait a csoportok 

számára; 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) a hozzájárulásokból vagy 

befektetési megtérülésekből származó 

tartalékokat megállapító rendelkezések, 

amelyeket a PEPP-megtakarítók számára 

tisztességes és átlátható módon kell 

elkülöníteni a befektetési veszteségek 

csökkentése érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bc) a befektetési veszteségek elleni 

védelemre vonatkozó megfelelő pénzügyi 

garanciák alkalmazására vonatkozó 

rendelkezések. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az egységes módon alkalmazható 

hatékony kockázatcsökkentési technikák 

kritériumainak megállapítása érdekében 

az EIOPA szabályozástechnikai 

standardtervezeteket dolgoz ki a 

kockázatcsökkentési technikákra 

vonatkozó rendelkezések részleteinek 

meghatározása céljából. Az EIOPA [az e 

rendelet hatályba lépésétől számított] xxx-

ig benyújtja a Bizottság részére az említett 

szabályozástechnikai 

standardtervezeteket. A Bizottság 

felhatalmazást kap az első albekezdésben 

említett szabályozástechnikai 

standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 

10–14. cikkével összhangban történő 

elfogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha e rendelet nem rendelkezik (1) Ha e rendelet nem írja elő a PEPP-
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másként, a 3. cikk b) pontjának 

megfelelően a PEPP-termékek 

felhalmozási szakaszához kapcsolódó 

feltételeket a tagállamoknak kell 

meghatározniuk. 

termék felhalmozási szakaszára vonatkozó 

feltételeket, akkor azokat a tagállamok 

határozzák meg, és nem lehetnek 

kedvezőtlenebbek, mint az alkalmazandó 

nemzeti szabályok; 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E feltételek magukban 

foglalhatják mindenekelőtt a felhalmozási 

szakasz kezdetére vonatkozó korhatárokat, 

a felhalmozási szakasz minimális 

időtartamát, a befizetések maximális és 

minimális összegét és folyamatosságát, 

valamint a különös nehézségek miatti, 

nyugdíjba vonulást megelőző 

visszaváltásra vonatkozó feltételeket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Rendeletre irányuló javaslat 

VI fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

VI. FEJEZET törölve 

BEFEKTETŐVÉDELEM  

 (a VI. fejezetet mint alegységet el kell 

hagyni, és valamennyi rendelkezése az V. 

fejezet „FELHALMOZÁSI SZAKASZ” 

részét képezi) 

Or. en 
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Módosítás  144 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan 

PEPP-terméket, amely biztosítja a 

biometrikus kockázatok fedezését is. E 

rendelet alkalmazásában „biometrikus 

kockázat” a magas életkor eléréséhez, a 

fogyatékossághoz és a halálhoz 

kapcsolódó kockázat. 

Az 5. cikk sérelme nélkül a PEPP-

szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-

terméket, amely kiegészítő opcióval 

biztosítja a biometrikus kockázatok 

fedezését is. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A szolgáltató vagy a forgalmazó 

székhelye vagy kizárólagos tevékenységi 

helye szerinti illetékes hatóság hatáskörrel 

rendelkezik arra, hogy vezető hatáskörrel 

rendelkező hatóságként járjon el a 

határokon átnyúló PEPP-termékek 

esetében. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Több tagállamot érintő esetekben a 

panaszos dönthet úgy, hogy panaszát saját 

tagállamának illetékes hatóságán 

keresztül nyújtja be, függetlenül attól, 

hogy a jogsértés hol történt. E célból és a 
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(6a) bekezdésben foglaltak ellenére 

minden illetékes hatóság jogosult a hozzá 

benyújtott panaszok kezelésére, illetve 

jogosult e rendelet esetleges megsértése 

esetén eljárni, ha az ügy tárgya  a 

tagállamában található tevékenységi 

helyet érint, vagy ha a tagállamában lévő 

PEPP-megtakarítókat jelentős mértékben 

érinti. Ezekben az esetekben az illetékes 

hatóság haladéktalanul tájékoztatja a 

vezető illetékes hatóságot az ügyről. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 6 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) Amennyiben az érintett illetékes 

hatóságok között nincs megállapodás, a 

56. cikkben foglalt vitarendezési eljárást 

kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  148 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

44. cikk törölve 

Bíróságon kívüli jogorvoslat  

(1) A PEPP-ügyfél és a PEPP-

szolgáltató vagy -forgalmazó közötti, az e 

rendeletből eredő jogokat és 

kötelezettségeket érintő jogviták 

rendezéséhez a 2013/11/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv49 szerinti 

megfelelő, független, pártatlan, átlátható 
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és hatékony alternatív vitarendezési 

eljárásokat kell kialakítani, és adott 

esetben igénybe kell venni a meglévő 

illetékes testületeket. Ezek az alternatív 

vitarendezési eljárások alkalmazandók 

azokra a PEPP-szolgáltatókra vagy -

forgalmazókra, akikkel szemben az 

eljárást megindították, és a megfelelő 

vitarendezési testület hatáskörének ki kell 

terjednie ezekre a PEPP-szolgáltatókra 

vagy -forgalmazókra. 

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek 

hatékonyan együttműködnek az e 

rendeletből eredő jogokat és 

kötelezettségeket érintő, határokon 

átnyúló jogviták rendezése érdekében. 

 

__________________  

49 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a 

fogyasztói jogviták alternatív 

rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 

63. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PEPP-szerződés megkötését 

követően a PEPP-megtakarító legfeljebb 

ötévente válthat PEPP-szolgáltatót. 

(2) A PEPP-megtakarítónak joga van 

a nyugdíjba vonulás időpontjában 

szolgáltatót váltani. 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 1 bekezdés 



 

PE618.225v01-00 88/97 PR\1146696HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatóváltást a PEPP-

megtakarító kérésére az átvevő PEPP-

szolgáltatónak kell kezdeményeznie. A 

szolgáltatóváltás során legalább a (2)–(5) 

bekezdésben foglalt rendelkezéseket be 

kell tartani. 

(1) A szolgáltatóváltást a PEPP-

megtakarító kérésére az átvevő PEPP-

szolgáltatónak kell kezdeményeznie. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett 

meghatalmazás kézhezvételétől számított 

két munkanapon belül az átvevő PEPP-

szolgáltató felkéri az átadó PEPP-

szolgáltatót a következő feladatok 

végrehajtására, amennyiben a PEPP-

megtakarító meghatalmazása ezeket 

előírja: 

(3) A (2) bekezdésben említett 

meghatalmazás kézhezvételétől számított 

öt munkanapon belül az átvevő PEPP-

szolgáltató felkéri az átadó PEPP-

szolgáltatót a következő feladatok 

végrehajtására, amennyiben a PEPP-

megtakarító meghatalmazása ezeket 

előírja: 

Or. en 

 

Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az átadó PEPP-szolgáltató által a 

nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a 

PEPP-megtakarító felé felszámított díj és 

költség összege az átadó PEPP-

szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg 

legfeljebb 1,5 %-a lehet. 

(3) Az átadó PEPP-szolgáltató által a 

nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a 

PEPP-megtakarító felé felszámított díj és 

költség összege az átadó PEPP-

szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg 

legfeljebb 0,5%-a lehet. 

Or. en 
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Módosítás  153 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az átadó vagy az 

átvevő PEPP-szolgáltató a 46. cikk szerint 

nyújtott – az e cikk (1), (2) és (3) 

bekezdésében említettektől eltérő – 

bármely szolgáltatás után díjat számít fel 

a PEPP-megtakarítónak, a díj mértékének 

észszerűnek kell lennie, és összhangban 

kell lennie az adott PEPP-szolgáltató 

tényleges költségeivel. 

(4) Az átvevő szolgáltató csak a 

szolgáltatók közötti váltás tényleges 

költségeit számíthatja fel . 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Rendeletre irányuló javaslat 

49 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok biztosítják, hogy 

határokon átnyúló panaszok és 

jogorvoslati mechanizmusok jöjjenek 

létre, amelyek lehetővé teszik a határokon 

átnyúló egyéni és kollektív kártérítési 

jogorvoslatot. 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Rendeletre irányuló javaslat 

VII fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

VII. FEJEZET VIIIB. FEJEZET 
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PEPP-SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI 

VÁLTÁS 

PEPP-SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI 

VÁLTÁS 

 (A VII. fejezetet valamennyi 

rendelkezésével a IX. fejezet elé kell 

beilleszteni) 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Rendeletre irányuló javaslat 

VIII fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

VIII. FEJEZET VIA. FEJEZET 

KIFIZETÉSI SZAKASZ KIFIZETÉSI SZAKASZ 

 (A VIII. fejezetet valamennyi 

rendelkezésével az egyesített V. és VI. 

fejezet után kell beilleszteni) 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikknek megfelelően a 

kifizetési szakaszhoz kapcsolódó PEPP-

feltételeket a tagállamok határozzák meg, 

amennyiben azokról e rendelet nem 

rendelkezik. 

(1) Amennyiben e rendelet másképpen 

nem rendelkezik, a PEPP-termék 

felhalmozási szakaszára vonatkozó 

feltételeket a tagállamok határozzák meg, 

és azok nem lehetnek kedvezőtlenebbek, 

mint az alkalmazandó nemzeti szabályok. 

Or. en 
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Módosítás  158 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E feltételek közé tartozhat 

mindenekelőtt a következők 

megállapítása: a nyugdíjkorhatár, a 

nyugdíjkorhatár és a kifizetési szakasz 

kezdetének kötelező összekapcsolása, a 

PEPP-konstrukcióban való részvétel 

minimális időtartama, a nyugdíjkorhatár 

és a PEPP-konstrukcióhoz való 

csatlakozás közötti maximális időtartam, 

valamint rendkívüli nehézségek esetén a 

visszaváltásra vonatkozó feltételek. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A PEPP-megtakarítónak a PEPP-

szerződés megkötésekor ki kell választania 
a kifizetési szakaszban teljesítendő 

kifizetés módját, amelyet adott esetben 

később a felhalmozási szakaszban 

ötévente egyszer megváltoztathat. 

(2) A PEPP-alaptermék esetében a 

kifizetések legalább 35 %-át életjáradék 

formájában kötelező teljesíteni. 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A PEPP-megtakarítók a PEPP-

szerződés megkötésekor választják ki a 
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kifizetések módját a kifizetési szakaszban. 

Or. en 

 

Módosítás  161 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EIOPA nyomon követi az Unió 

területén létrehozott vagy forgalmazott 

nyugdíjkonstrukciókat annak 

ellenőrzéséhez, hogy csak akkor használják 

a PEPP-megjelölést vagy sugallják azt, 

hogy páneurópai konstrukciót tartanak 

fenn, ha rendelkeznek az e rendelet 

szerinti engedéllyel és megfelelnek e 

rendeletnek. 

(2) Az EIOPA ellenőrzi, hogy csak 

akkor használják a „PEPP” megjelölést, 

ha azt az e rendeletnek megfelelően és 

azzal összhangban engedélyezték. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az illetékes hatóságok és az EIOPA 

közötti együttműködés 

Együttműködés és egységesség 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az EIOPA és a PEPP-szolgáltató (1) Minden illetékes hatóság elősegíti 
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illetékes hatósága együttműködik és 

kicseréli az ebben a rendeletben 

meghatározott feladatai ellátásához 

szükséges információkat. 

e rendeletnek az Unió egész területén 

történő egységes alkalmazását. E célból az 

illetékes hatóságok együttműködnek 

egymással és a Bizottsággal . 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E cikk következetes alkalmazása 

érdekében az EIOPA végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben pontosan meghatározza az 

együttműködés és az információcsere 

eljárását, valamint az említett információk 

összehasonlítást lehetővé tevő, 

egységesített formátumban történő 

bemutatásához szükséges 

követelményeket. 

E cikk következetes alkalmazása 

érdekében az EIOPA végrehajtás-technikai 

standardtervezeteket dolgoz ki, 

amelyekben pontosan meghatározza az 

egységesség, az együttműködés és az 

információcsere eljárását, valamint az 

említett információk összehasonlítást 

lehetővé tevő, egységesített formátumban 

történő bemutatásához szükséges 

követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését 

követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a 

Bizottságnak az említett végrehajtás-

technikai standardok tervezetét. 

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését 

követő hat hónapon belül]-ig benyújtja a 

Bizottságnak az említett végrehajtás-

technikai standardok tervezetét. 

Or. en 
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Módosítás  166 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a PEPP-szolgáltató megsértette a 7. 

cikk (3) bekezdését, a 13. cikket megsértve 

nem biztosított hordozhatósági 

szolgáltatást vagy nem adott a 17. cikkben 

előírt tájékoztatást az említett 

szolgáltatásról, vagy nem teljesítette a IV. 

és V. fejezetben, a 43. cikkben és a VII. 

fejezetben meghatározott követelményeket 

és kötelezettségeket; 

c) a PEPP-szolgáltató megsértette a 7. 

cikk (3) bekezdését, vagy nem teljesítette a 

IV. fejezetben, az V. fejezetben, a 43. 

cikkben és a VII. fejezetben meghatározott 

követelményeket és kötelezettségeket; 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ezen rendelet keretében történő 

személyesadat-feldolgozás tekintetében a 

PEPP-szolgáltatók és az illetékes 

hatóságok e rendelet alkalmazásában 

végzett feladataikat az (EU) 2016/679 

rendelettel összhangban látják el. Az 

EIOPA által e rendelet keretében végzett 

személyesadat-feldolgozás tekintetében az 

EIOPA eleget tesz a 45/2001/EK rendelet 

rendelkezéseinek. 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozása tekintetében a PEPP-

szolgáltatók és az illetékes hatóságok e 

rendelet alkalmazásában végzett 

feladataikat az (EU) 2016/679 rendelettel 

és az elektronikus hírközlés során a 

magánélet tiszteletben tartásáról és a 

személyes adatok védelméről, valamint a 

2002/58/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelettel 

(elektronikus hírközlési adatvédelmi 

rendelet) összhangban látják el. Az EIOPA 

által e rendelet keretében végzett 

személyesadat-feldolgozás tekintetében az 

EIOPA eleget tesz a 45/2001/EK rendelet 

rendelkezéseinek. 

Or. en 
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Módosítás  168 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az értékelés fontos 

problémákat tár fel a rendelet 

működésével összefüggésben, a 

jelentésben ismertetni kell, hogy a 

Bizottság hogyan tervezi kezelni a 

megállapított problémákat, többek között 

az esetleges felülvizsgálat lépéseit és 

ütemezését. 

A jelentés kiterjed a rendelet működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésre , 

különösen a következőkre: 

Or. en 

 

Módosítás  169 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) hordozhatóság; 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) részalapok és partnerségek 

fejlesztése; 

Or. en 
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Módosítás  171 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) szolgáltatóváltási mechanizmus; 

Or. en 

 

Módosítás  172 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 d) a PEPP-alaptermék igénybevétele; 

Or. en 

 

Módosítás  173 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – e pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 e) a panasztételi eljárás; 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – f pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 f) az Unió egészére kiterjedő 

alkalmazás. 
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Or. en 

 

Módosítás  175 

Rendeletre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság testületet hoz létre az érintett 

érdekelt felekkel, hogy folyamatosan 

figyelemmel kísérje a PEPP alakulását és 

végrehajtását. A testület legalább az 

EIOPA-t, a nemzeti felügyeleteket, az 

ágazati és fogyasztói képviselőket, 

valamint független szakértőket foglal 

magában. 

 A testület titkársága az EIOPA. 

Or. en 

 

 

 

 


