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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído. 

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um 

Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) 

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2017)0343), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.° do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0219/2017), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de outubro de 

20171, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A8-

0000/2018), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) As pensões de velhice constituem 

uma parte essencial dos rendimentos dos 

reformados e, para muitas pessoas, uma 

pensão adequada faz a diferença entre 

                                                 
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
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viver a velhice em conforto ou na 

pobreza; é uma condição prévia ao 

exercício dos direitos fundamentais 

estabelecidos na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

nomeadamente no artigo 25.º, sobre os 

direitos dos idosos, que afirma: «A União 

reconhece e respeita o direito das pessoas 

idosas a uma existência condigna e 

independente e à sua participação na vida 

social e cultural». 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-A) Uma parte considerável das 

pensões de velhice provém de regimes de 

pensões públicos, verificando-se, por isso, 

uma ligação direta entre os sistemas 

nacionais de pensões e a sustentabilidade 

das finanças públicas. Não obstante a 

competência nacional exclusiva no que 

diz respeito à organização dos regimes de 

pensões, tal como determinado pelos 

Tratados, a adequação dos rendimentos e 

a sustentabilidade financeira dos sistemas 

nacionais de pensões são cruciais para a 

estabilidade da União em geral e da área 

do euro em particular. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (-1-B) A União enfrenta vários desafios, 

nomeadamente demográficos, pelo facto 

de a Europa ser um continente em 

envelhecimento. Além disso, a evolução 

das carreiras, o mercado de trabalho e a 

distribuição da riqueza estão a atravessar 

mudanças radicais, sobretudo em 

resultado da revolução digital. Ao mesmo 

tempo, é cada vez mais claro que os 

sistemas nacionais de segurança social 

não estão adaptados a uma economia do 

conhecimento globalizada, com fronteiras 

abertas, mobilidade laboral e migração. 

Demasiadas pessoas não estão cobertas 

ou estão insuficientemente cobertas pelos 

sistemas nacionais de pensões 

tradicionais, nomeadamente, entre outros, 

as mulheres, os jovens, os migrantes, os 

trabalhadores pouco qualificados, os 

trabalhadores independentes e os 

trabalhadores com contratos atípicos. 

Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando -1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-C) Deve ser dada prioridade ao 

desenvolvimento, reforço e reformulação 

do primeiro pilar (público) e do segundo 

pilar (profissional) dos sistemas de 

pensões nacionais. No entanto, espera-se 

que haja uma diminuição da proporção 

das pensões públicas do primeiro pilar, 

em regime de repartição, que contribui 

para a taxa de substituição. Tal poderia, 

em parte, ser compensado por direitos de 

pensão acumulados através de regimes 

financiados pelo segundo pilar. Porém, 

um terceiro pilar bem desenvolvido pode, 
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e deve, contribuir de forma substancial 

para a melhoria da adequação e da 

sustentabilidade dos sistemas nacionais de 

pensões existentes. Deverá ser possível 

que o Produto individual de reforma pan-

europeu (PEPP) complemente e reforce o 

mercado de produtos de pensões 

individuais em toda a União. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) O mercado europeu de pensões 

caracteriza-se pela elevada fragmentação 

e diversidade, pelo que o impacto do 

PEPP será muito diferente nos vários 

Estados-Membros e o público-alvo 

também variará muito. Nos Estados-

Membros em que o primeiro e o segundo 

pilar não estão suficientemente 

desenvolvidos, o PEPP poderá oferecer 

soluções para as pessoas que atualmente 

não têm acesso a disposições adequadas. 

Nos Estados-Membros com mercados de 

pensões muito desenvolvidos, o PEPP 

poderia alargar a escolha do consumidor 

ou oferecer soluções aos cidadãos móveis. 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Conforme anunciado no Plano de 

Ação da Comissão para a criação de uma 

Suprimido 
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UMC28, em setembro de 2015, «a 

Comissão irá ponderar a necessidade de 

instituir um quadro estratégico para criar 

um mercado europeu de planos de 

produtos individuais de reforma simples, 

eficientes e concorrenciais, e determinar 

se a adoção de legislação a nível da UE é 

necessária para o efeito.» 

__________________  

28Plano de Ação para a Criação de uma 

União dos Mercados de Capitais, 

Comissão Europeia, 30 de setembro de 

2015, (COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A criação de um quadro legislativo 

para o PEPP lançará os alicerces para um 

mercado de investimento em fundos de 

reforma acessíveis e voluntários que 

poderão ser geridos a nível pan-europeu. 

Uma vez que irá complementar os 

produtos e regimes de reforma existentes, 

contribuirá para responder às 

necessidades das pessoas que tencionem 

reforçar a adequação das suas 

poupanças-reforma, fazer face ao desafio 

demográfico e disponibilizar uma 

importante e nova fonte de capital privado 

para investimento a longo prazo. Este 

quadro não irá substituir ou harmonizar os 

regimes nacionais de produtos individuais 

de reforma existentes. 

(11) A criação de um quadro legislativo 

para o PEPP lançará os alicerces para um 

mercado de investimento em fundos de 

reforma acessíveis e voluntários que 

poderão ser geridos a nível pan-europeu. 

Este quadro não irá substituir ou 

harmonizar os regimes nacionais de 

produtos individuais de reforma existentes. 

Or. en 
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Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) O regulamento harmoniza um 

conjunto de características fundamentais 

do PEPP, que diz respeito a elementos-

chave, como a distribuição, política de 

investimento, mudança de prestador ou a 

realização e portabilidade transfronteiras. 

A harmonização destas características 

fundamentais reforçará, de um modo 

geral, a igualdade de condições de 

concorrência para os prestadores de 

produtos individuais de reforma e ajudará 

a impulsionar a concretização da UMC e 

a integração do mercado interno das 

produtos individuais de reforma. A 

proposta conduzirá à criação de um 

produto pan-europeu largamente 

normalizado, disponível em todos os 

Estados-Membros, dando a possibilidade 

aos consumidores de beneficiarem 

plenamente do mercado interno, através 

da transferência dos seus direitos a 

reforma para o estrangeiro e 

disponibilizando uma maior oferta entre 

os diferentes tipos de prestadores, mesmo 

ao nível transfronteiras. Na sequência da 

diminuição das barreiras impostas à 

prestação transfronteiras de serviços de 

reforma, o Produto Individual de 

Reforma Pan-Europeu irá aumentar a 

concorrência entre os prestadores a nível 

pan-europeu e criar economias de escala 

que devem beneficiar os aforradores. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração 

(13) O artigo 114.º do TFUE permite a 

adoção de atos tanto sob a forma de 

regulamentos como de diretivas. Foi dada 

preferência à adoção de um regulamento, 

uma vez que este seria diretamente 

aplicável em todos os Estados-Membros. 

Um regulamento iria, portanto, permitir 

uma adesão mais rápida aos PEPP e 

contribuir para uma resposta mais rápida à 

necessidade de reforço da poupança-

reforma e do investimento no contexto da 

UMC. Sendo que este regulamento vem 

harmonizar as principais características nos 

PEPP, estes não se regem por normas 

nacionais específicas. Por este motivo, um 

regulamento parece mais adequado do que 

uma diretiva neste caso particular. 

Inversamente, as características que não 

se inserem no âmbito do regulamento (p. 

ex., as condições da fase de acumulação) 

estão sujeitas às normas nacionais. 

(13) O artigo 114.º do TFUE permite a 

adoção de atos tanto sob a forma de 

regulamentos como de diretivas. Foi dada 

preferência à adoção de um regulamento, 

uma vez que este seria diretamente 

aplicável em todos os Estados-Membros. 

Um regulamento iria, portanto, permitir 

uma adesão mais rápida aos PEPP e 

contribuir para uma resposta mais rápida à 

necessidade de reforço da poupança-

reforma e do investimento no contexto da 

UMC. Sendo que este regulamento vem 

harmonizar as principais características nos 

PEPP, estes não se regem por normas 

nacionais específicas. Por este motivo, um 

regulamento parece mais adequado do que 

uma diretiva neste caso particular. 

Or. en 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O passaporte único para os PEPP 

garantirá a criação de um mercado único 

para os PEPP. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) A fim de garantir um elevado grau 

de qualidade do serviço e uma proteção 

eficaz dos consumidores, os Estados-

Membros de origem e de acolhimento 

devem cooperar estreitamente no quadro 

da aplicação das obrigações previstas no 

presente regulamento. Nos casos em que 

os prestadores de PEPP exerçam a sua 

atividade em diferentes Estados-Membros 

ao abrigo da liberdade de prestação de 

serviços, a autoridade competente do 

Estado-Membro de origem deve ser 

responsável por garantir o cumprimento 

das obrigações estabelecidas pelo presente 

regulamento, devido ao vínculo mais 

estreito com o prestador de PEPP. A fim 

de garantir uma partilha equitativa de 

responsabilidades entre as autoridades 

competentes dos Estados-Membros de 

origem e de acolhimento, caso a 

autoridade competente de um Estado-

Membro de acolhimento tenha 

conhecimento de casos de não-

cumprimento de obrigações no seu 

território, esta deve notificar a autoridade 

competente do Estado-Membro de origem, 

que deve, posteriormente, ser obrigada a 

tomar as medidas adequadas. Além disso, 

a autoridade competente do Estado-

Membro de acolhimento deve estar 

habilitada a intervir caso o Estado-

Membro de origem se exima a tomar as 

medidas adequadas ou caso as medidas 

tomadas se afigurem insuficientes. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) Em caso de estabelecimento de 

uma sucursal ou de uma presença 

permanente noutro Estado-Membro, 

afigura-se apropriado distribuir a 

responsabilidade pela conformidade entre 

os Estados-Membros de origem e de 

acolhimento. Enquanto a 

responsabilidade pelo cumprimento das 

obrigações que afetam as atividades no 

seu conjunto, como as normas em matéria 

de requisitos profissionais, deve continuar 

a incumbir à autoridade competente do 

Estado-Membro de origem ao abrigo do 

mesmo regime que o aplicável à prestação 

de serviços, a autoridade competente do 

Estado-Membro de acolhimento deve 

assumir a responsabilidade pela aplicação 

das normas em matéria de requisitos de 

informação e de conduta da atividade em 

relação aos serviços prestados no seu 

território. Todavia, caso a autoridade 

competente do Estado-Membro de 

acolhimento tenha conhecimento de casos 

de não-cumprimento de obrigações no seu 

território em relação às quais a presente 

diretiva não confira responsabilidade ao 

Estado-Membro de acolhimento, uma 

estreita colaboração exige que esta 

informe a autoridade competente do 

Estado-Membro de origem, para que esta 

última tome as medidas adequadas. É o 

caso, em particular, das infrações das 

normas relativas à boa reputação, aos 

conhecimentos profissionais e à 

competência profissional. Além disso, 

tendo em vista a proteção do consumidor, 

a autoridade competente do Estado-

Membro de acolhimento deve estar 

habilitada a intervir caso o Estado-

Membro de origem se exima a tomar as 

medidas adequadas ou caso as medidas 

tomadas se afigurem insuficientes. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) A natureza pan-europeia do PEPP 

deve refletir-se em direitos de 

consumidores e em proteção dos 

consumidores a nível pan-europeu, 

nomeadamente através da criação de 

mecanismos transfronteiras de queixas 

coletivas e indemnizações. 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Um PEPP deve englobar 

compartimentos nacionais, tendo cada um 

deles características de produtos 

individuais de reforma, permitindo que as 

cotizações feitas para o PEPP sejam 

elegíveis para incentivos. A nível de cada 

aforrador individual em PEPP, deve ser 

criado um primeiro compartimento no 

momento de abertura de um PEPP. 

(20) Um PEPP deve englobar 

compartimentos nacionais, tendo cada um 

deles características de produtos 

individuais de reforma. A nível de cada 

aforrador individual em PEPP, deve ser 

criado um primeiro compartimento no 

momento de abertura de um PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Para permitir uma transição sem 

incidentes para os prestadores de PEPP, a 

obrigação de prestar PEPP que incluam 

(21) Aquando do lançamento de um 

PEPP, o prestador deve providenciar as 

informações relativas aos compartimentos 
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compartimentos para cada um dos 

Estados-Membros aplicar-se-á três anos 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento. No entanto, aquando do 

lançamento de um PEPP, o prestador deve 

providenciar as informações relativas aos 

compartimentos nacionais imediatamente 

disponíveis, de modo a evitar que os 

consumidores sejam induzidos em erro. 

nacionais imediatamente disponíveis no 

contrato. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) A fim de garantir a mais elevada 

transparência ao nível do produto, os 

produtores de PEPP devem elaborar um 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP que estão a criar, antes da 

sua distribuição aos aforradores em PEPP. 

Devem ser também responsáveis pela 

exatidão do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP. O 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP deve substituir e adaptar 

o documento de informação fundamental 

relativo a pacotes de produtos de 

investimento de retalho e de produtos de 

investimento com base em seguros nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 

1286/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho33, que não deveria ser fornecido 

para os PEPP. 

(24) A fim de garantir a mais elevada 

transparência ao nível do produto, os 

prestadores de PEPP devem elaborar um 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP que estão a criar, antes da 

sua distribuição aos aforradores em PEPP. 

Devem ser também responsáveis pela 

exatidão do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP. 

__________________ __________________ 

33Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de novembro de 2014, sobre os 

documentos de informação fundamental 

para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIP), JO L 352 de 

33Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de novembro de 2014, sobre os 

documentos de informação fundamental 

para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIP), JO L 352 de 
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9.12.2014, p. 1. 9.12.2014, p. 1. 

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) Um serviço europeu de 

rastreamento de pensões, que permita aos 

cidadãos calcular o capital de reforma 

acumulado e os direitos a reforma 

acumulados, oferecendo uma visão 

completa, deveria ser desenvolvido com 

carácter de urgência, em paralelo com o 

desenvolvimento de produtos como o 

PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Os detalhes relativos à informação 

a incluir no documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP, para além 

dos elementos fornecidos pelo documento 

de informação fundamental para pacotes 

de produtos de investimento de retalho e 

de produtos de investimento com base em 

seguros nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 1286/2014 e da apresentação desta 

informação, devem ser sujeitos a uma 

maior harmonização através de normas 

técnicas regulamentares que 

complementem as normas técnicas 

regulamentares estabelecidas no 

regulamento delegado da Comissão, de 8 

Suprimido 
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de março de 201734, tendo em conta a 

investigação existente e em curso 

relativamente ao comportamento do 

consumidor, incluindo os resultados da 

verificação de eficácia dos diferentes 

modos de apresentação da informação aos 

consumidores. 

__________________  

34Regulamento Delegado da Comissão, de 

8 de março de 2017, que complementa o 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de novembro de 2014, sobre os 

documentos de informação fundamental 

para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento 

com base em seguros (PRIIP), 

estabelecendo normas técnicas de 

regulamentares no que diz respeito à 

apresentação, ao conteúdo, ao reexame e 

à revisão dos documentos de informação 

fundamental, bem como às condições 

para o cumprimento do requisito de 

fornecer esses documentos. 

 

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) Os prestadores do PEPP devem 

informar os aforradores do PEPP acerca 

das opções de pagamento com 

antecedência suficiente em relação à 

reforma. Caso a prestação de reforma não 

seja paga sob forma de uma renda vitalícia, 

os participantes que se aproximam da 

reforma devem receber informações acerca 

das modalidades possíveis de pagamento 

das prestações, a fim de facilitar o 

planeamento financeiro da sua reforma. 

(30) Os prestadores do PEPP devem 

informar os aforradores do PEPP acerca 

das opções de pagamento com 

antecedência suficiente em relação à 

reforma, devendo os aforradores ser 

lembrados das suas opções de pagamento, 

pelo menos, um ano antes da reforma. 

Caso a prestação de reforma não seja paga 

sob forma de uma renda vitalícia, os 

participantes que se aproximam da reforma 

devem receber informações acerca das 

modalidades possíveis de pagamento das 
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prestações, a fim de facilitar o planeamento 

financeiro da sua reforma. 

Or. en 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 38 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Face ao objetivo de reforma a longo 

prazo dos PEPP, devem ser enquadradas as 

opções de investimento concedidas aos 

aforradores em PEPP, incluindo os 

elementos que permitem aos investidores 

tomarem decisões de investimento, 

nomeadamente o número de opções de 

investimento de entre as quais podem 

escolher. Após a seleção inicial no 

momento de subscrição de um PEPP, o 

aforrador no PEPP deve ter a 

possibilidade de alterar essa opção a 

intervalos razoáveis (a cada cinco anos), 

de modo a oferecer estabilidade suficiente 

aos prestadores relativamente à sua 

estratégia de investimento a longo prazo, 

sendo, simultaneamente, assegurada a 

proteção do investidor. 

(38) Face ao objetivo de reforma a longo 

prazo dos PEPP, devem ser enquadradas as 

opções de investimento concedidas aos 

aforradores em PEPP, incluindo os 

elementos que permitem aos investidores 

tomarem decisões de investimento. 

Or. en 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 39 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) A opção de investimento por 

defeito deve permitir que o aforrador em 

PEPP recupere o capital investido. Além 

disso, os prestadores de PEPP podem 

incluir um mecanismo de indexação à 

Suprimido 
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inflação para a ter em conta, pelo menos 

parcialmente. 

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 44 

 

Texto da Comissão Alteração 

(44) A Comissão deve adotar um 

projeto que implemente as normas 

técnicas desenvolvidas pelas ESA, através 

do Comité Conjunto, relativamente à 

apresentação e ao conteúdo de elementos 

específicos do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP que não 

estejam contemplados nas [NTE relativas 

ao DIF para os PRIIP] em conformidade 

com os artigos 10.º a 14.º do Regulamento 

(UE) n.º 1093/2010 do Parlamento 

Europeu e do Conselho35, do 

Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho36 e do 

Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho37. A 

Comissão deve complementar o trabalho 

técnico das ESA mediante a realização de 

testes junto dos consumidores quanto à 

apresentação do documento de 

informação fundamental tal como 

proposto pelas ESA. 

Suprimido 

__________________  

35Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Bancária Europeia), altera a 

Decisão (CE) n.º 716/2009 e revoga a 

Decisão (CE) n.º 2009/78 da Comissão 

(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12). 

 

36Regulamento (UE) n.º 1094/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, que cria uma 

 



 

PE618.225v01-00 20/97 PR\1146696PT.docx 

PT 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Europeia dos Seguros e 

Pensões Complementares de Reforma), 

altera a Decisão (CE) n.º 716/2009 e 

revoga a Decisão (CE) 2009/79 da 

Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 48). 

37Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados), altera a 

Decisão (CE) n.º 716/2009 e revoga a 

Decisão (CE) 2009/77 da Comissão (JO L 

331 de 15.12.2010, p. 84). 

 

Or. en 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 46 

 

Texto da Comissão Alteração 

(46) Com vista ao estabelecimento de 

um procedimento de resolução de litígios 

eficiente e eficaz, os prestadores e 

distribuidores de PEPP devem 

implementar um procedimento de 

reclamações eficaz que possa ser seguido 

pelos seus clientes antes de o litígio ser 

submetido ao procedimento de resolução 

alternativa de litígios ou presente a 

tribunal. O procedimento de reclamação 

deve prever prazos curtos e claramente 

definidos dentro dos quais o prestador ou 

distribuidor de PEPP deve responder a 

uma reclamação. As entidades de 

resolução alternativa de litígios possuem 

poderes suficientes para estabelecer, de 

forma adequada e eficaz, uma cooperação 

transfronteiras em matéria de litígios 

relativos aos direitos e obrigações 

supervenientes do presente regulamento. 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 53 

 

Texto da Comissão Alteração 

(53) Os aforradores em PEPP devem ter 

a liberdade de, no momento da adesão ao 

PEPP, eleger a opção de pagamento dos 

benefícios (rendas, montantes fixos, ou 

outra) durante a fase de desembolso. 

Porém, devem ter a possibilidade de 

alterar a sua escolha, posteriormente, a 

cada cinco anos, de modo a poderem 

adaptar a sua opção de pagamento dos 

benefícios às suas necessidades à medida 

que se aproximam da reforma. 

(53) Os aforradores em PEPP devem ter 

a liberdade de, no momento da adesão ao 

PEPP, eleger a opção de pagamento dos 

benefícios (rendas, montantes fixos, ou 

outra) durante a fase de desembolso. 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 54 

 

Texto da Comissão Alteração 

(54) Os prestadores de PEPP devem 

disponibilizar aos aforradores em PEPP 

uma vasta gama de opções de desembolso. 

Esta abordagem contribuiria para atingir o 

objetivo de reforçar a adesão ao PEPP 

através do aumento da flexibilidade e das 

opções para os aforradores em PEPP. Os 

prestadores poderiam conceber os seus 

PEPP da forma mais rentável. Esta 

abordagem é coerente com outras políticas 

da UE e viável do ponto de vista político, 

uma vez que concede aos Estados-

Membros flexibilidade suficiente para 

elegerem as opções de desembolso que 

pretendem incentivar. 

(54) Os prestadores de PEPP devem 

disponibilizar aos aforradores em PEPP 

uma vasta gama de opções de desembolso. 

Esta abordagem contribuiria para atingir o 

objetivo de reforçar a adesão ao PEPP 

através do aumento da flexibilidade e das 

opções para os aforradores em PEPP. Os 

prestadores poderiam conceber os seus 

PEPP da forma mais rentável. Esta 

abordagem é coerente com outras políticas 

da UE e viável do ponto de vista político, 

uma vez que concede aos Estados-

Membros flexibilidade suficiente para 

elegerem as opções de desembolso que 

pretendem incentivar. No entanto, um 

montante fixo de anuidades deve ser 
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obrigatório ao optar por um PEPP de 

base. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 56 

 

Texto da Comissão Alteração 

(56) Apesar de a supervisão contínua 

dos prestadores do PEPP ser exercida pelas 

respetivas autoridades competentes 

nacionais, a EIOPA deve coordenar a 

supervisão dos PEPP, de modo a garantir a 

aplicação de uma metodologia de 

supervisão unificada, contribuindo, assim, 

para a natureza pan-europeia destes 

produtos de reforma. 

(56) Apesar de a supervisão contínua 

dos prestadores do PEPP ser exercida pelas 

respetivas autoridades competentes 

nacionais, a EIOPA deve coordenar a 

supervisão dos PEPP, de modo a garantir a 

aplicação coerente de uma metodologia de 

supervisão unificada, contribuindo, assim, 

para a natureza pan-europeia destes 

produtos de reforma. 

Or. en 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 56-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (56-A) Com o intuito de reforçar os 

direitos dos consumidores e facilitar o 

acesso a um procedimento de reclamação, 

os aforradores em PEPP devem poder, 

quer a nível individual quer coletivo, 

apresentar reclamações junto da sua 

própria autoridade nacional competente, 

através de um «balcão único». A 

autoridade competente junto da qual a 

reclamação for apresentada deve ser 

responsável pelos passos seguintes do 

procedimento de reclamação. 

Or. en 
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Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 57 

 

Texto da Comissão Alteração 

(57) A EIOPA deve colaborar com as 

autoridades competentes nacionais e 

facilitar a colaboração entre estas. A este 

respeito, a EIOPA deve ter um papel ativo 

no poder concedido às autoridades 

competentes nacionais para a aplicação de 

medidas de supervisão, apresentando 

evidências das infrações relacionadas com 

os PEPP. A EIOPA deve também 

proporcionar meios de mediação 

vinculativos, em caso de desacordo entre as 

autoridades competentes em situações 

transfronteiras. 

(57) A EIOPA deve colaborar com as 

autoridades competentes nacionais e 

facilitar a colaboração e a coerência entre 

estas. A este respeito, a EIOPA deve ter 

um papel ativo no poder concedido às 

autoridades competentes nacionais para a 

aplicação de medidas de supervisão, 

apresentando evidências das infrações 

relacionadas com os PEPP. A EIOPA deve 

também proporcionar meios de mediação 

vinculativos, em caso de desacordo entre as 

autoridades competentes em situações 

transfronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 64-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (64-A) Tendo em conta o caráter 

pan-europeu do PEPP e da 

disponibilização do PEPP, deverão 

igualmente estar à disposição dos 

consumidores mecanismos transfronteiras 

de indemnização coletiva. 

Or. en 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 66 
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Texto da Comissão Alteração 

(66) O tratamento de dados pessoais nos 

termos do presente regulamento, como, por 

exemplo, a troca ou a transmissão de dados 

pessoais pelas autoridades competentes, 

deve ser realizado de acordo com o 

Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho39, e a 

troca ou a transmissão de informações 

pelas ESA deve ser realizada de acordo 

com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho40. 

(66) O tratamento de dados pessoais nos 

termos do presente regulamento, como, por 

exemplo, a troca ou a transmissão de dados 

pessoais pelas autoridades competentes, o 

armazenamento de dados pessoais no 

registo central da EIOPA ou o 

processamento de dados pessoais pelos 

prestadores de PEPP ou pelos 

distribuidores de PEPP, deve ser realizado 

de acordo com o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho39, com a Diretiva (UE) 2016/680 

do Parlamento Europeu e do Conselho39-A 

e com um regulamento sobre o respeito 

pela vida privada e a proteção dos dados 

pessoais nas comunicações eletrónicas e 

que revoga a Diretiva 2002/58/CE 

(Regulamento relativo à privacidade e às 

comunicações eletrónicas). A troca ou a 

transmissão de informações pelas ESA 

deve ser realizada de acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho40. 

__________________ __________________ 

39Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

39Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1).  

 39-ADiretiva (UE) 2016/680 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de 

prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou de 

execução de sanções penais, e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
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Conselho (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

40Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

40Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de dezembro de 2000, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e pelos órgãos comunitários e à 

livre circulação desses dados (JO L 8 de 

12.1.2001, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 66-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (66-A) Tendo em conta o caráter sensível 

dos dados financeiros pessoais, a 

existência de uma sólida proteção de 

dados reveste-se da maior importância. 

Por conseguinte, recomenda-se que as 

autoridades de proteção de dados estejam 

estreitamente envolvidas na 

implementação e no controlo do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 70-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (70-A) Tendo em conta as eventuais 

implicações a longo prazo do presente 

regulamento, é essencial acompanhar de 

perto a situação durante a fase inicial de 

aplicação. Deverá ser criado um painel de 

partes interessadas e peritos que se ocupe 

da monitorização contínua de todos os 
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aspetos dos PEPP e apresente as suas 

eventuais observações num relatório ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) se baseia num contrato celebrado 

voluntariamente entre um aforrador 

individual e uma entidade; 

a) se baseia num contrato de caráter 

complementar celebrado voluntariamente 

entre um aforrador individual e uma 

entidade; 

Or. en 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Produto individual de reforma 

pan-europeu (PEPP)», um produto 

individual de poupança-reforma de longo 

prazo, que é oferecido, ao abrigo de um 

sistema de PEPP específico acordado, por 

uma empresa financeira regulada 

autorizada, nos termos da legislação da 

União, a gerir investimentos ou poupanças 

coletivos ou individuais, e que é subscrito 

voluntariamente por um aforrador em 

PEPP individual com vista à reforma, sem 

possibilidade de reembolso ou com 

possibilidades de reembolso estritamente 

limitadas; 

(2) «Produto individual de reforma 

pan-europeu (PEPP)», um produto 

individual de poupança-reforma de longo 

prazo, que é oferecido, ao abrigo de um 

sistema de PEPP específico acordado, por 

uma empresa financeira enumerada no 

artigo 5.º, autorizada nos termos da 

legislação da União a gerir investimentos 

ou poupanças coletivos ou individuais, e 

que é subscrito voluntariamente por um 

aforrador em PEPP individual com vista à 

reforma, sem possibilidade de reembolso 

ou com possibilidades de reembolso 

estritamente limitadas; 

Or. en 
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Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Fase de acumulação», o período 

durante o qual são acumulados ativos 

(cotizações) numa conta de PEPP, e que se 

prolonga, normalmente, até que o 

beneficiário de PEPP atinja a idade de 

reforma; 

(10) «Fase de acumulação», o período 

durante o qual são acumulados ativos numa 

conta de PEPP, e que se prolonga, 

normalmente, até que o beneficiário de 

PEPP atinja a idade de reforma; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) «Montante fixo», o pagamento 

integral do capital de pensões acumulado 

no final da fase de acumulação; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 –parágrafo 1 – ponto 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) «Compartimento», uma secção que 

é aberta em cada conta de PEPP individual 

e que corresponde aos requisitos e 

condições legais de utilização de incentivos 

estabelecidos a nível nacional para o 

investimento em PEPP pelo Estado-

Membro de domicílio do aforrador em 

PEPP. Consequentemente, uma pessoa 

(20) «Compartimento», uma secção que 

é aberta em cada conta de PEPP individual 

e que corresponde aos requisitos 

estabelecidos pelo Estado-Membro de 

domicílio do aforrador em PEPP. 

Consequentemente, uma pessoa poderá ser 

aforrador em PEPP ou beneficiário de 

PEPP em cada compartimento, dependendo 
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poderá ser aforrador em PEPP ou 

beneficiário de PEPP em cada 

compartimento, dependendo dos respetivos 

requisitos legais relativos às fases de 

acumulação e desembolso; 

dos respetivos requisitos legais relativos às 

fases de acumulação e desembolso; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) «Capital», a soma das contribuições 

de capital e o capital aplicado não 

realizado, calculadas com base nos 

montantes passíveis de ser investidos após 

dedução de todas as comissões, encargos e 

despesas direta ou indiretamente 

suportados pelos investidores; 

(21) «Capital», a soma das contribuições 

de capital e o capital aplicado não 

realizado, calculadas com base nos 

montantes passíveis de ser investidos antes 

da dedução de todas as comissões, 

encargos e despesas direta ou 

indiretamente suportados pelos 

investidores; 

Or. en 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) «Opção de investimento por 

defeito», uma estratégia de investimento 

aplicada no caso de o aforrador em PEPP 

não ter dado instruções sobre a forma de 

investir os fundos acumulados na sua 

conta de PEPP; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) «Cliente de PEPP», um aforrador 

em PEPP, um potencial aforrador em 

PEPP e/ou a um beneficiário de PEPP. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) «Riscos biométricos», riscos 

associados à longevidade, à deficiência ou 

à morte; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-B) «Parcerias», cooperação entre 

prestadores de PEPP com o intuito de 

oferecer compartimentos em diferentes 

Estados-Membros, na perspetiva do 

serviço de portabilidade, tal como referido 

no artigo 12.º. 

Or. en 
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Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Quando autorizado pelo presente 

regulamento, pelas disposições do contrato 

de prestação de um PEPP celebrado entre 

um aforrador em PEPP e um prestador de 

PEPP, 

b) Quando autorizado pelo presente 

regulamento, pelas disposições do contrato 

de prestação de um PEPP, 

Or. en 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) pelas disposições legislativas dos 

Estados-Membros que se aplicariam a um 

produto individual de reforma semelhante 

criado e distribuído em conformidade com 

a legislação do Estado-Membro onde o 

criador tem a sua sede estatutária. 

(ii) pelas disposições legislativas dos 

Estados-Membros que se aplicariam a um 

produto individual de reforma semelhante 

criado e distribuído em conformidade com 

a legislação aplicável. 

Or. en 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Instituições de realização de planos 

de pensões profissionais registadas ou 

autorizadas nos termos da Diretiva 

2016/2341/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho45; 

c) Instituições de realização de planos 

de pensões profissionais registadas ou 

autorizadas nos termos da Diretiva 

2016/2341/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho45, que não possam, por si só, 

cobrir riscos biométricos e não garantam 

o desempenho do investimento ou um 

determinado nível de benefícios de 
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reforma; 

__________________ __________________ 

45Diretiva 2016/2341/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2016, relativa às atividades e à 

supervisão das instituições de realização de 

planos de pensões profissionais (IRPPP) 

(reformulação) (JO L 354 de 23.12.2016, 

p. 37). 

45Diretiva 2016/2341/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 

de 2016, relativa às atividades e à 

supervisão das instituições de realização de 

planos de pensões profissionais (IRPPP) 

(reformulação) (JO L 354 de 23.12.2016, 

p. 37). 

Or. en 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de decidir sobre o pedido, a 

EIOPA deve consultar a autoridade 

competente do requerente. 

2. Antes de decidir sobre o pedido, a 

EIOPA deve consultar a autoridade 

competente do requerente para verificar se 

existem objeções à concessão da 

autorização. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os prestadores e os distribuidores de PEPP 

devem cumprir, em permanência, o 

disposto no presente regulamento, bem 

como o regime prudencial relevante que se 

lhes aplica nos termos dos atos legislativos 

mencionados no artigo 5.º, n.º 1. 

Os prestadores e os distribuidores de PEPP 

devem cumprir, em permanência, o 

disposto no presente regulamento, bem 

como o regime prudencial relevante que se 

lhes aplica nos termos dos atos legislativos 

mencionados no artigo 5.º, n.º 1, e no 

artigo 8.º. 

Or. en 
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Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Capítulo III – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Capítulo III CAPÍTULO VIII-A 

PRESTAÇÃO E PORTABILIDADE 

TRANSFRONTEIRAS DE PEPP 

AQUISIÇÃO E PORTABILIDADE 

TRANSFRONTEIRAS DE PEPP 

 (O Capítulo III é deslocado, com todas as 

suas disposições exceto o artigo 11.º, para 

um novo capítulo depois do Capítulo VIII.) 

Or. en 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Capítulo III –  secção I – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

SECÇÃO I Suprimido 

LIBERDADE DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E LIBERDADE DE 

ESTABELECIMENTO 

 

 (A Secção I do Capítulo III é suprimida 

enquanto subdivisão.) 

Or. en 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11 Artigo 3.º-A 

Exercício da liberdade de prestação de Exercício da liberdade de prestação de 
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serviços e da liberdade de estabelecimento 

pelos prestadores e pelos distribuidores de 

PEPP 

serviços e da liberdade de estabelecimento 

pelos prestadores e pelos distribuidores de 

PEPP 

 (O Artigo 11.° é deslocado para depois do 

artigo 3.°.) 

Or. en 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Caso utilizem o serviço de 

portabilidade, os aforradores em PEPP têm 

o direito de manter todas as vantagens e 

incentivos concedidos pelo prestador de 

PEPP e associados à continuidade do 

investimento no mesmo PEPP. 

2. Caso utilizem o serviço de 

portabilidade, os aforradores em PEPP têm 

o direito de manter todas as vantagens e 

incentivos concedidos pelo prestador de 

PEPP e associados à continuidade do 

investimento no mesmo PEPP e terão 

direito a aforrar simultaneamente em 

mais de um compartimento. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os aforradores em PEPP têm o 

direito de adquirir ou de comprar PEPP 

noutro Estado-Membro que não o Estado-

Membro de residência. 

Or. en 
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Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Ao propor um PEPP, o prestador ou 

o distribuidor desse PEPP deve fornecer 

aos potenciais aforradores no PEPP 

informações sobre os compartimentos 

nacionais disponíveis de imediato. 

2. Ao propor um PEPP, o prestador ou 

o distribuidor desse PEPP deve fornecer 

aos potenciais aforradores no PEPP 

informações sobre os compartimentos 

nacionais disponíveis de imediato, quer 

através do prestador de PEPP, quer de um 

prestador associado registado. 

Or. en 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No prazo de três anos a contar da 

entrada em aplicação do presente 

regulamento, cada PEPP deve oferecer 

compartimentos nacionais para todos os 

Estados-Membros mediante pedido 

dirigido ao prestador do PEPP. 

3. Os compartimentos disponíveis 

devem ser enumerados no contrato entre 

o aforrador em PEPP e o prestador de 

PEPP. O prestador de PEPP é obrigado a 

oferecer, pelo menos, os compartimentos 

enumerados no contrato. 

Or. en 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo do prazo estabelecido no 

artigo 13.º, n.º 3, os prestadores de PEPP 

devem garantir que é possível abrir um 

novo compartimento em cada conta de 

PEPP individual, correspondendo aos 

requisitos e condições legais para a 

Os prestadores de PEPP devem garantir 

que é possível abrir um novo 

compartimento em cada conta de PEPP 

individual, por transferência ou 

aditamento, correspondendo aos requisitos 

e condições legais para a utilização de 
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utilização de incentivos fixados a nível 

nacional para o PEPP pelo Estado-Membro 

para o qual o aforrador no PEPP se 

desloca. 

incentivos fixados a nível nacional para o 

PEPP do Estado-Membro onde o 

compartimento será aberto. 

Or. en 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do prazo estabelecido 

no artigo 13.º, n.º 3, imediatamente após 

ter sido informado da intenção do aforrador 

no PEPP de exercer o seu direito de 

mobilidade entre Estados-Membros, o 

prestador do PEPP deve informar o 

aforrador no PEPP sobre a possibilidade de 

abrir um novo compartimento na sua conta 

individual e sobre o prazo limite para a 

abertura desse mesmo compartimento. 

1. Imediatamente após ter sido 

informado da intenção do aforrador no 

PEPP de exercer o seu direito de 

mobilidade entre Estados-Membros, o 

prestador do PEPP deve informar o 

aforrador no PEPP sobre a possibilidade de 

abrir um novo compartimento na sua conta 

individual e sobre o prazo limite para a 

abertura desse mesmo compartimento. 

Or. en 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O novo Estado-Membro de 

domicílio do aforrador no PEPP; 

a) O Estado-Membro onde o 

compartimento será aberto; 

Or. en 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Se a mobilidade diz respeito a uma 

transferência ou a um aditamento; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A data a partir da qual os 

investimentos devem ser canalizados para 

o novo compartimento aberto; 

b) A data a partir da qual os 

investimentos devem ser canalizados para 

o novo compartimento aberto, tratando-se 

de uma transferência; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Prestação de informações sobre a 

portabilidade às autoridades nacionais 

Prestação de informações sobre a 

portabilidade às autoridades competentes 

Or. en 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as disposições contratuais 

relativas à prestação do serviço de 

portabilidade devem ser comunicadas pelo 

1. Todas as disposições contratuais 

relativas à prestação do serviço de 

portabilidade devem ser comunicadas pelo 
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prestador do PEPP à respetiva autoridade 

nacional que exerce a supervisão 

prudencial sobre o mesmo. 

prestador do PEPP à EIOPA. 

Or. en 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As informações mencionadas no n.º 

1 devem ser arquivadas eletronicamente 

numa base de dados central detida pela 

autoridade nacional de supervisão, no 

prazo de um mês a contar da abertura do 

novo compartimento, e devem conter, pelo 

menos: 

2. As informações mencionadas no n.º 

1 devem ser arquivadas eletronicamente 

numa base de dados central detida pela 

EIOPA, no prazo de um mês a contar da 

abertura do novo compartimento. A base 

de dados deve ser acessível às autoridades 

nacionais competentes, que devem receber 

automaticamente as informações relativas 

aos compartimentos locais em caso de 

quaisquer alterações. A base de dados 

deve conter, pelo menos: 

Or. en 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Capítulo IV – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO II-A 

REQUISITOS EM MATÉRIA DE 

DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÃO 

DIREITOS DOS CONSUMIDORES E 

RECLAMAÇÕES 

 (O Capítulo IV é deslocado, com todas as 

suas disposições, para um novo capítulo 

depois do Capítulo II.) 

Or. en 
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Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os prestadores e os distribuidores 

do PEPP devem cumprir o estabelecido no 

artigo 5.º, n.º 2, e nos artigos 6.º a 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014. 

2. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP constitui 

informação pré-contratual. Deve ser 

exato, correto e claro, e não deve induzir 

em erro. Deve fornecer informação 

fundamental e ser coerente com os 

documentos contratuais vinculativos, com 

as partes pertinentes dos documentos 

relativos à oferta e com os termos e 

condições do PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Para além da informação 

estabelecida no artigo 8.º, n.º 3, alínea c), 

do Regulamento (UE) n.º 1286/2014, a 

secção intitulada «Em que consiste este 

produto?» deve conter as seguintes 

informações: 

3. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP constitui 

um documento independente, claramente 

distinto dos elementos de promoção 

comercial. Não pode conter referências 

cruzadas a elementos de promoção 

comercial. Pode conter referências 

cruzadas a outros documentos, incluindo 

o prospeto, se aplicável, e exclusivamente 

se a referência cruzada estiver 

relacionada com a informação cuja 

inclusão no documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP é 

obrigatória. 

Or. en 
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Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) uma descrição dos benefícios de 

reforma e da medida em que são 

garantidos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) qualquer período mínimo ou 

máximo para pertencer ao plano do 

PEPP; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea iii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iii) a idade de reforma; Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea iv) 
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Texto da Comissão Alteração 

(iv) informações gerais relativas ao 

serviço de portabilidade, incluindo 

informação sobre os compartimentos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea v) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(v) informações gerais sobre o serviço 

de mudança de prestador e uma 

referência às informações específicas 

relativas ao serviço de mudança de 

prestador disponíveis ao abrigo do artigo 

50.º; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea vi) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(vi) informações disponíveis sobre o 

desempenho da política de investimento 

em termos de fatores ambientais, sociais e 

de governo; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 3 – alínea vii) 
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Texto da Comissão Alteração 

(vii) o direito aplicável ao contrato do 

PEPP, caso as partes não tenham 

liberdade de escolha do direito aplicável, 

ou, caso as partes tenham essa liberdade, 

o direito que o prestador do PEPP propõe 

que seja escolhido. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para além do documento de 

informação fundamental relativo ao PEPP, 

os prestadores e distribuidores do PEPP 

devem fornecer aos potenciais 

aforradores no PEPP referências a todos 

os relatórios relativos à solvabilidade e 

situação financeira do prestador do 

PEPP, facilitando-lhes o acesso a esta 

informação. 

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, 

se um PEPP oferecer ao aforrador em 

PEPP uma gama de opções de 

investimento em que a prestação de todas 

as informações exigidas em relação a 

cada opção de investimento subjacente 

não possa ser efetuada num único 

documento conciso e independente, o 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP fornece pelo menos uma 

descrição genérica das opções de 

investimento subjacentes e indica onde e 

de que modo pode ser obtida 

documentação de informação pré-

contratual mais detalhada sobre os 

produtos de investimento de apoio às 

opções de investimento subjacentes. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Os potenciais aforradores no 

PEPP devem ainda receber informações 

relativas ao desempenho passado dos 

investimentos relacionados com o plano 

do PEPP, que abranjam um período de 

pelo menos cinco anos, ou, caso o plano 

esteja operacional há menos de cinco 

anos, que abranjam todos os anos em que 

o plano tenha estado operacional, bem 

como informações sobre a estrutura de 

custos suportados pelos aforradores e 

beneficiários do PEPP. 

5. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP deve ser 

elaborado sob a forma de um documento 

curto, escrito de forma concisa e ser 

composto por um máximo de três páginas 

impressas em formato A4, que facilita a 

comparabilidade e, quando fornecido 

utilizando um suporte duradouro 

diferente do papel, pode ser apresentado 

por níveis, para tornar mais prática a sua 

consulta. 

 A informação prevista no primeiro 

parágrafo deve: 

 a) ter uma apresentação e disposição 

que facilitem a leitura, com carateres de 

tamanho legível; 

 b) incidir na informação 

fundamental de que os aforradores em 

PEPP necessitam; 

 c) ser redigida em termos claros, 

numa linguagem e num estilo de 

comunicação que facilitem a 

compreensão das informações, e utilizar, 

em especial, uma linguagem clara, 

sucinta e compreensível. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Se forem utilizadas cores no 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP, estas não devem 

restringir a compreensibilidade da 

informação se o documento de 

informação fundamental relativo ao 
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PEPP for impresso ou fotocopiado a preto 

e branco. 

Or. en 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B. Se for utilizada a imagem de 

marca ou o logótipo do prestador do 

PEPP ou do grupo a que este pertence no 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP, esse elemento não pode 

desviar a atenção do aforrador em PEPP 

das informações contidas no documento 

nem obscurecer o texto. 

Or. en 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-C. Para além do documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP, os prestadores e distribuidores do 

PEPP devem fornecer aos potenciais 

aforradores no PEPP um resumo e 

referências a todos os relatórios relativos 

à solvabilidade e situação financeira do 

prestador do PEPP, facilitando-lhes o 

acesso a essa informação. 

Or. en 
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Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 5-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-D. Os potenciais aforradores em 

PEPP devem igualmente receber 

informações sobre o desempenho passado 

do PEPP, abrangendo os anos em que o 

PEPP tenha estado operacional. 

Or. en 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de garantir a aplicação coerente do 

presente artigo, as Autoridades Europeias 

de Supervisão (Autoridade Bancária 

Europeia, Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados e a EIOPA) 

(«ESA») devem, através do Comité 

Conjunto das ESA, elaborar um projeto de 

normas técnicas de execução que 

especifiquem detalhadamente a 

apresentação e o conteúdo de cada um dos 

elementos informativos referidos nos 

números 3 e 4, juntamente com os 

requisitos necessários para a apresentação 

dessas informações num formato 

normalizado que permita uma análise 

comparativa. 

A fim de garantir a aplicação coerente do 

presente artigo, as Autoridades Europeias 

de Supervisão (Autoridade Bancária 

Europeia, Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados e a EIOPA) 

(«ESA») devem, através do Comité 

Conjunto das ESA, elaborar um projeto de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem detalhadamente a 

apresentação e o conteúdo de cada um dos 

elementos informativos referidos nos 

números 4, 5 e 5-D, juntamente com os 

requisitos necessários para a apresentação 

dessas informações num formato 

normalizado e acessível que permita uma 

análise comparativa fácil. 

Or. en 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Ao elaborarem os projetos de normas 

técnicas de execução, as ESA devem ter 

em conta os diversos tipos de PEPP, as 

diferenças entre eles e as capacidades dos 

aforradores do PEPP, bem como as 

características dos PEPP, afim de permitir 

aos aforradores em PEPP efetuarem uma 

escolha entre diferentes investimentos 

subjacentes ou outras opções previstas pelo 

produto, nomeadamente no caso de essa 

escolha poder ser efetuada em diferentes 

momentos, ou alterada posteriormente. 

Ao elaborarem os projetos de normas 

técnicas de regulamentação, as ESA 

devem ter em conta os diversos tipos de 

PEPP, as diferenças entre eles e as 

capacidades dos aforradores do PEPP, bem 

como as características dos PEPP, a fim de 

permitir que os aforradores em PEPP 

efetuem uma escolha entre diferentes 

investimentos subjacentes ou outras opções 

previstas pelo produto, nomeadamente no 

caso de essa escolha poder ser efetuada em 

diferentes momentos, ou alterada 

posteriormente. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

As ESA apresentam esse projeto de 

normas técnicas de execução à Comissão 

até ... . 

As ESA apresentam esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão num prazo de seis meses a 

contar da publicação. 

Or. en 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar as 

normas técnicas de execução a que se 

refere o primeiro parágrafo, nos termos do 

artigo 15.º do Regulamento (UE) 

n.º 1093/2010, do Regulamento (UE) 

A Comissão fica habilitada a adotar as 

normas técnicas de regulamentação a que 

se refere o primeiro parágrafo, nos termos 

dos artigos 10.º a 14.º do Regulamento 

(UE) n.º 1093/2010, do Regulamento (UE) 
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n.º 1094/2010 e do Regulamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

n.º 1094/2010 e do Regulamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23-A 

 Língua do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP  

 1. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP é redigido 

nas línguas oficiais, ou numa das línguas 

oficiais, utilizadas na parte do Estado-

Membro em que o PEPP é distribuído, ou 

noutra língua aceite pelas autoridades 

competentes desse Estado-Membro, ou, 

caso tenha sido redigido numa língua 

diferente, é traduzido para uma dessas 

línguas. A tradução reflete com exatidão o 

conteúdo do documento original de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP. 

 2. Se um PEPP for promovido num 

Estado-Membro através de documentos 

comerciais redigidos numa ou mais das 

línguas oficiais desse Estado-Membro, o 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP é redigido pelo menos 

nas línguas oficiais correspondentes. 

 3. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP é 

disponibilizado, mediante pedido, num 

formato adequado aos aforradores em 

PEPP portadores de deficiência visual ou 

auditiva, bem como aos aforradores em 

PEPP analfabetos ou semianalfabetos. 

Or. en 
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Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-B 

 Informações constantes do documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP 

 1. O título «Documento de 

Informação Fundamental relativo ao 

PEPP» deve figurar de forma destacada 

no topo da primeira página do 

documento. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP deve ser 

apresentado pela ordem estabelecida nos 

n.ºs 2 e 3. 

 2. Imediatamente a seguir ao título 

do documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP, deve 

figurar uma declaração explicativa com a 

seguinte redação: «O presente documento 

fornece-lhe a informação fundamental 

sobre o presente produto de reforma. Não 

é material promocional. A informação 

nele contida é exigida por lei para o 

ajudar a entender a natureza, os riscos, os 

custos e os ganhos e perdas potenciais do 

produto, e para o ajudar a compará-lo 

com outros produtos.» 

 3. O documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP deve 

conter as seguintes informações: 

 (a) No início do documento, o nome 

do PEPP, indicando se se trata de um 

PEPP de base, a identidade e os dados de 

contacto do prestador de PEPP, 

informações sobre a autoridade 

competente do prestador de PEPP e a data 

do documento;  

 (b) Se aplicável, uma advertência 

relativa à compreensão, com o seguinte 

teor: «Está prestes a adquirir um produto 



 

PE618.225v01-00 48/97 PR\1146696PT.docx 

PT 

que não é simples e cuja compreensão 

poderá ser difícil. »;  

 (c) Numa secção intitulada «Em que 

consiste este produto e o que acontece 

quando me reformar?», a natureza e as 

principais características do PEPP, 

incluindo:  

 (i)  

 - qualquer período mínimo ou 

máximo para pertencer ao plano do 

PEPP;  

 - a informação legal sobre a idade 

de reforma no Estado-Membro cuja lei é 

aplicável;  

 - os Estados-Membros em que o 

prestador disponibiliza um PEPP;  

 - as opções de investimento, incluindo a 

opção de base;  

 - informações sobre o serviço de 

portabilidade;  

 - informações sobre o desempenho 

da política de investimento do PEPP no 

tocante a fatores ambientais, sociais e de 

governo;  

 - uma descrição dos benefícios de 

reforma e a medida em que são 

garantidos e a forma de pagamento, 

incluindo uma descrição das opções de 

desembolso e uma declaração no sentido 

de que poderá ser prudente procurar 

aconselhamento sobre as opções antes da 

reforma;  

 - informações sobre o eventual 

impacto que o momento da reforma 

poderá ter nos riscos e nos benefícios de 

reforma para o PEPP.  

 - e uma descrição das opções de 

desembolso, bem como uma declaração 

no sentido de que poderá ser prudente 

procurar aconselhamento sobre as opções 

antes da reforma; 

 (ii) o objetivo da reforma e os meios 

para atingir um resultado ótimo para o 

aforrador em PEPP, em especial 
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indicando se o objetivo é atingido por 

meio de exposição direta ou indireta aos 

ativos de investimento subjacentes, 

incluindo uma descrição dos instrumentos 

ou valores de referência subjacentes, e 

uma especificação dos mercados em que o 

PEPP investe, bem como, se aplicável, os 

objetivos ambientais ou sociais específicos 

visados pelo produto, e ainda a forma 

como é determinado o retorno;  

 (iii) uma descrição do tipo de aforrador 

a que se destina a comercialização do 

PEPP, nomeadamente no que se refere à 

capacidade para suportar perdas de 

investimento e ao horizonte de 

investimento;  

 (iv) caso o PEPP ofereça prestações de 

seguro, informações pormenorizadas 

sobre as mesmas, incluindo as 

circunstâncias em que serão 

desencadeadas;  

 (v) o prazo do PEPP, se for 

conhecido;  

 (d) Numa secção intitulada «Quais 

são os riscos e qual poderá ser o meu 

retorno?», uma breve descrição do perfil 

de risco e de remuneração, constituída 

pelos seguintes elementos:  

 (i) um indicador sumário de risco, 

complementado por uma explicação 

descritiva desse indicador e das suas 

principais limitações e uma explicação 

descritiva dos riscos que sejam 

substancialmente relevantes para o PEPP 

e que não sejam devidamente 

considerados pelo indicador sumário de 

risco,  

 (ii) a perda máxima potencial de capital 

investido, incluindo informações sobre:  

 – a possibilidade de o aforrador em 

PEPP perder a totalidade do capital 

investido, ou  

 – a possibilidade de o aforrador em 

PEPP correr o risco de assumir novos 

compromissos ou obrigações financeiras, 
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incluindo as responsabilidades 

contingentes, além do capital investido no 

PEPP, e  

 – se aplicável, a eventual inclusão 

no PEPP de uma proteção do capital 

contra o risco de mercado, e os detalhes 

da cobertura e das limitações dessa 

garantia, designadamente no que diz 

respeito ao momento em que a mesma se 

aplica;  

 (iii) os cenários de desempenho 

adequados e os pressupostos em que se 

baseiam,  

 (iv) se aplicável, informações sobre as 

condições de retorno para os aforradores 

em PEPP ou os limites máximos de 

retorno incorporados;  

 (v) uma indicação de que a legislação 

fiscal do Estado-Membro de origem do 

aforrador em PEPP pode ter um impacto 

no retorno efetivo; 

 (e) Numa secção intitulada «O que 

sucede se [nome do prestador de PEPP] 

não puder pagar?», uma descrição 

sucinta da eventualidade de a perda 

conexa estar coberta por um regime de 

indemnização ou de garantia dos 

investidores e, em caso afirmativo, 

indicação do sistema, do nome do garante 

e dos riscos abrangidos e não abrangidos 

pelo regime;  

 (f) Numa secção intitulada «Quais 

são os custos?», os custos associados ao 

investimento no PEPP, constituídos tanto 

por custos diretos como por custos 

indiretos a suportar pelo aforrador em 

PEPP, incluindo custos únicos e custos 

recorrentes, apresentados por meio de 

indicadores sumários desses custos e, 

para garantir a comparabilidade, os 

custos totais agregados, expressos em 

termos monetários e percentuais, para 

mostrar o efeito cumulado dos custos 

totais no investimento. O documento de 

informação fundamental relativo aos 

PEPP inclui uma indicação clara de que 
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os consultores, distribuidores ou outras 

pessoas que prestem consultoria sobre 

PEPP, ou que os vendam, darão 

informações detalhando os custos de 

distribuição que não estejam já incluídos 

nos custos acima especificados, para que 

os aforradores em PEPP possam 

compreender o efeito cumulativo que 

esses custos agregados têm no retorno do 

investimento;  

 (g) Numa secção intitulada «Por 

quanto tempo devo manter o PEPP e 

posso fazer mobilizações antecipadas de 

capital?»:  

 (i) se aplicável, se existe um período 

de reflexão ou de anulação do PEPP;  

 (ii) uma indicação do período de 

detenção mínima recomendado e, se 

aplicável, do período de detenção mínima 

exigido;  

 (iii) a possibilidade de efetuar um 

desinvestimento antes do vencimento e as 

condições em que o mesmo poderá ser 

efetuado, incluindo todas as taxas e 

sanções aplicáveis, tendo em conta o 

perfil de risco e de remuneração do PEPP 

e a evolução do mercado visado;  

 (iv) informação sobre as potenciais 

consequências do resgate do produto de 

investimento antes do final do prazo ou do 

período de detenção recomendado, tais 

como a perda de uma proteção de capital 

ou taxas contingentes adicionais;  

 (h) Numa secção intitulada «Como 

posso apresentar queixa?», informação 

sobre o modo como um aforrador em 

PEPP pode apresentar queixa do produto 

ou da conduta do prestador do PEPP, ou 

da pessoa que presta aconselhamento 

sobre o produto ou que o vende, e a quem 

deve apresentar a queixa;  

 (i) Numa secção intitulada «Outras 

informações pertinentes», uma breve 

indicação de eventuais documentos 

informativos adicionais a fornecer ao 

aforrador em PEPP na fase pré e/ou pós-
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contratual, excluindo elementos de 

promoção comercial.  

 4. É permitida a disposição em níveis 

das informações exigidas nos termos do 

n.º 3, podendo partes detalhadas das 

informações ser apresentadas através de 

janelas instantâneas (pop-up) ou através 

de ligações para os níveis de 

acompanhamento, de modo a assegurar 

que o documento de informação 

fundamental relativo aos PEPP possa 

cumprir a obrigação respeitante à sua 

duração prevista no artigo 23.º, n.º 5. 

 5. A fim de assegurar a aplicação 

coerente do presente artigo, as ESA 

elaboram, através do Comité Conjunto 

das ESA, projetos de normas técnicas de 

regulamentação que especifiquem: 

 (a) os detalhes da apresentação e o 

conteúdo de cada um dos elementos 

informativos referidos no artigo 23.º, 

juntamente com os requisitos necessários 

para a apresentação dessas informações 

num formato normalizado que permita 

uma análise comparativa; 

 (b) as metodologias de cálculo necessárias 

para as informações referidas no n.º 3, 

alínea d), subalíneas i) e iii), e n.º 3, 

alínea f); 

 (c) nos casos em que for permitida a 

disposição das informações em níveis, 

quais as informações que devem figurar 

na apresentação central e quais as 

informações que são fornecidas nos níveis 

adicionais de pormenor. 

 Ao elaborarem os projetos de normas 

técnicas de regulamentação, as ESA 

devem ter em conta os diversos tipos de 

PEPP, as diferenças entre eles e as 

capacidades dos aforradores do PEPP, 

bem como as características dos PEPP, a 

fim de permitir que os aforradores em 

PEPP efetuem uma escolha entre 

diferentes investimentos subjacentes ou 

outras opções previstas pelo produto, 

nomeadamente no caso de essa escolha 
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poder ser efetuada em diferentes 

momentos, ou alterada posteriormente. 

 As ESA apresentam esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até ... [xxx após a data de 

entrada em vigor do presente 

Regulamento]. A Comissão fica habilitada 

a adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo nos termos dos artigos 

10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 

1093/2010, do Regulamento (UE) n.º 

1094/2010 e do Regulamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-C 

 Promoção comercial 

 Os elementos de promoção comercial que 

contenham informações específicas 

relativas ao PEPP não incluem nenhuma 

declaração que contradiga as informações 

contidas no documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP ou 

diminua a importância desse documento. 

Os elementos de promoção comercial 

indicam que existe um documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP e fornecem informações sobre o 

modo de o obter e onde pode ser obtido, 

incluindo o sítio do prestador do PEPP. 

Or. en 
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Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-D 

 Revisão do documento de informação 

fundamental relativo aos PEPP 

 1. O prestador do PEPP reexamina 

regularmente as informações contidas no 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP e revê o documento se 

esse reexame indicar que é necessário 

efetuar alterações. A versão revista é 

prontamente disponibilizada. 

 2. A fim de assegurar a aplicação 

coerente do presente artigo, as ESA 

elaboram, através do Comité Conjunto, 

projetos de normas técnicas de 

regulamentação que especifiquem: 

 (a) As condições de reexame das 

informações contidas no documento de 

informação fundamental;  

 (b) As condições em que o documento de 

informação fundamental tem de ser 

revisto;  

 (c) As condições específicas em que as 

informações contidas no documento de 

informação fundamental têm de ser 

reexaminadas ou em que o documento de 

informação fundamental tem de ser 

revisto, se um PEPP for disponibilizado 

aos aforradores em PEPP de forma 

intermitente;  

 (d) As circunstâncias em que os 

aforradores em PEPP devem ser 

informados de um documento de 

informação fundamental revisto relativo a 

um PEPP por eles adquirido, bem como o 

meio através do qual essa informação é 

dada.  

 As ESA apresentam esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até ... [xxx após a data de 
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entrada em vigor do presente 

Regulamento]. A Comissão fica habilitada 

a adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo nos termos dos artigos 

10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 

1093/2010, do Regulamento (UE) n.º 

1094/2010 e do Regulamento (UE) n.º 

1095/2010. 

Or. en 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-E 

 Responsabilidade civil 

 1. O prestador do PEPP não incorre 

em responsabilidade civil apenas com 

base no documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP, ou em 

qualquer tradução deste, salvo se o 

mesmo contiver menções enganosas, 

inexatas ou incoerentes com as partes 

relevantes de documentos pré-contratuais 

ou contratuais juridicamente vinculativos, 

ou com os requisitos estabelecidos no 

artigo 23.º. 

 2. Um aforrador em PEPP que 

demonstre a existência de uma perda 

resultante de confiança depositada num 

documento de informação fundamental 

relativo ao PEPP, nas circunstâncias 

referidas no n.º 1, ao efetuar um 

investimento no PEPP para o qual esse 

documento de informação fundamental 

foi elaborado, pode exigir uma 

indemnização ao prestador do PEPP por 

essa perda, nos termos do direito 

nacional. 

 3. Elementos tais como «perda» ou 
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«indemnização», referidos no n.º 2, 

embora não sejam definidos, são 

interpretados e aplicados nos termos do 

direito nacional aplicável determinado 

pelas normas de direito internacional 

privado aplicáveis. 

 4. O presente artigo não exclui 

outras ações de responsabilidade civil nos 

termos do direito nacional. 

 5. As obrigações estabelecidas no 

presente artigo não podem ser limitadas 

nem dispensadas por cláusulas 

contratuais. 

Or. en 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-F (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-F 

 Elementos de seguro 

 Se o documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP disser 

respeito a um contrato de seguro, a 

empresa de seguros só está obrigada para 

com o tomador do contrato de seguro, e 

não para com o beneficiário do contrato 

de seguro. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-G (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-G 
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 Fornecimento do documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP 

 1. As pessoas que prestam 

aconselhamento sobre PEPP, ou que os 

vendem, devem fornecer aos aforradores 

em PEPP o documento de informação 

fundamental relativo ao PEPP antes de os 

aforradores em PEPP ficarem vinculados 

por um contrato ou uma oferta relativa ao 

PEPP em causa.   

 2. As pessoas que prestam 

aconselhamento sobre PEPP, ou que os 

vendem, podem satisfazer os requisitos do 

n.º 1 fornecendo o documento de 

informação fundamental relativo ao 

PEPP a uma pessoa mandatada por 

escrito para tomar decisões de 

investimento por conta do aforrador em 

PEPP relativamente a transações 

concluídas no âmbito desse mandato 

escrito. 

Or. en 

 

Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-H (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.°-H 

 Divulgação de informações aos 

aforradores em PEPP relacionadas com a 

distribuição 

 1. Com antecedência suficiente em 

relação à celebração de um contrato de 

PEPP, os prestadores e os distribuidores 

de PEPP devem facultar aos aforradores 

em PEPP ou potenciais aforradores em 

PEPP, pelo menos, informações: 

 (a) sobre qualquer participação, direta 

ou indireta, igual ou superior a 10 % nos 

direitos de voto ou no capital que tenha 
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num determinado prestador de PEPP;  

 (b) em relação ao contrato proposto 

ou sobre o qual tenha prestado 

aconselhamento:  

 (i) sobre qualquer prestador de PEPP 

ou empresa-mãe de um prestador de 

PEPP que tenha uma participação, direta 

ou indireta, igual ou superior a 10 % nos 

direitos de voto ou no capital de um 

mediador ou prestador de PEPP;  

 (ii) se baseia os seus conselhos numa 

análise imparcial e pessoal,  

 (iii) se tem a obrigação contratual de 

exercer a atividade de distribuição 

exclusivamente com um ou mais 

prestadores de PEPP, caso em que deve 

também informá-lo desses prestadores de 

PEPP; ou  

 (iv) se não tem a obrigação contratual 

de exercer a atividade de distribuição 

exclusivamente com um ou mais 

prestadores de PEPP e se não baseia os 

seus conselhos numa análise imparcial e 

pessoal, caso em que deve também 

informá-lo dos nomes dos prestadores de 

PEPP com os quais trabalha;  

 (c) da natureza da remuneração 

recebida em relação ao contrato;  

 (d) se, em relação ao contrato, 

trabalha com base:  

 (i) em honorários, ou seja, na 

remuneração paga diretamente pelo 

aforrador em PEPP;  

 (ii) numa comissão de qualquer tipo, 

ou seja, na remuneração incluída nos 

custos e encargos da distribuição do 

PEPP;  

 (iii) noutro tipo de remuneração, 

incluindo qualquer vantagem económica 

oferecida ou concedida em conexão com o 

contrato; ou  

 (iv) numa combinação de qualquer dos 

tipos de remuneração especificados nas 

subalíneas i), ii) e iii).  
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 2. Se o aforrador em PEPP tiver de 

pagar diretamente honorários, o 

distribuidor de PEP informa-o do 

montante dos honorários ou, caso tal não 

seja possível, do método de cálculo dos 

mesmos.  

 3. Se o aforrador em PEPP tiver de 

fazer pagamentos distintos dos 

pagamentos calendarizados ao abrigo do 

contrato após a sua celebração, o 

distribuidor de PEPP deve prestar 

igualmente as informações previstas no 

presente artigo em relação a cada um 

desses pagamentos.  

 4. Os Estados-Membros asseguram 

que, com a devida antecedência 

relativamente à celebração de um 

contrato, o prestador de PEPP comunique 

ao aforrador em PEPP a natureza da 

remuneração recebida pelos seus 

empregados no respeitante ao contrato.  

 5. Se o aforrador em PEPP tiver de 

fazer pagamentos distintos dos 

pagamentos calendarizados ao abrigo do 

contrato após a sua celebração, o 

prestador de PEPP deve fornecer 

igualmente as informações previstas no 

presente artigo em relação a cada um 

desses pagamentos.  

 6. Devem ser prestadas informações 

adequadas, com antecedência suficiente 

em relação à celebração de um contrato, 

aos aforradores em PEPP ou potenciais 

aforradores em PEPP no que diz respeito 

à distribuição do PEPP, bem como a 

todos os custos e encargos associados. 

Essas informações devem incluir, no 

mínimo, o seguinte: 

 (a) quando for prestado 

aconselhamento, se o mediador ou 

distribuidor de PEPP irá entregar aos 

aforradores em PEPP uma avaliação 

periódica da adequação do PEPP 

recomendado a esses cliente aforradores 

em PEPP;  

 (b) no que diz respeito aos custos e 
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encargos associados, informações 

relativas à distribuição do PEPP, 

incluindo o custo de aconselhamento, se 

aplicável, o custo do PEPP recomendado 

ou comercializado junto do aforrador em 

PEPP e as formas de pagamento de que 

este dispõe, incluindo os pagamentos 

recebidos de terceiros, em conformidade 

com o artigo 32.º, n.º 1, alínea e), 

subalínea ii).  

 7. As informações mencionadas no 

n.º 1 devem ser facultadas num formato 

normalizado que permita uma análise 

comparativa e de forma compreensível, de 

modo a que os aforradores em PEPP 

estejam razoavelmente aptos a entender a 

natureza e os riscos do PEPP oferecido e 

tomem decisões de investimento 

informadas. 

 8. A Comissão adota atos delegados 

em conformidade com o artigo 62.º para 

especificar: 

 (a) As condições que as informações 

devem respeitar, a fim de serem corretas, 

claras e não induzirem em erro, incluindo 

os critérios que devem estar na base do 

formato normalizado referido no n.º 7; 

 (b) Os detalhes sobre o teor e o formato 

das informações a prestar aos aforradores 

em PEPP no que se refere aos 

prestadores, mediadores e distribuidores 

de PEPP e aos custos e encargos; 

Or. en 

 

Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 24 Suprimido 

Divulgação de informações relacionadas  
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com a distribuição 

1. Com a devida antecedência 

relativamente à assinatura de um contrato 

de PEPP, os prestadores ou distribuidores 

de PEPP referidos no artigo 19.º, alínea 

c), do presente regulamento devem 

facultar aos aforradores em PEPP ou 

potenciais aforradores em PEPP, pelo 

menos, as informações relativas ao 

contrato de PEPP e a eles próprios 

estabelecidas no artigo 19.º e no artigo 

29.º, n.º 1, primeiro parágrafo, alíneas a) 

e c), da Diretiva (UE) 2016/97 relativa a 

contratos de seguro e mediadores de 

seguros. 

 

2. As informações mencionadas no 

n.º 1 devem ser facultadas num formato 

normalizado que permita uma análise 

comparativa e de forma compreensível, de 

modo a que os aforradores em PEPP 

estejam razoavelmente aptos a entender a 

natureza e os riscos do PEPP oferecido e 

tomem decisões de investimento 

informadas. 

 

3. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 62.º, a fim de especificar os 

critérios que devem estar na base do 

formato normalizado referido no n.º 2. 

 

Or. en 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Artigo 24-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 24.º-A 

 Especificação das exigências e 

necessidades e avaliação da adequação 

 1. Antes da celebração de um 

contrato de PEPP, o prestador ou 

distribuidor de PEPP deve especificar, 
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com base nas informações obtidas do 

aforrador em PEPP, as exigências em 

termos de reforma e as necessidades desse 

aforrador em PEPP, devendo prestar ao 

aforrador em PEPP informações objetivas 

sobre o PEPP de uma maneira 

compreensível para que este possa tomar 

uma decisão informada. Os contratos 

propostos devem respeitar as exigências e 

as necessidades dos aforradores em PEPP 

em matéria de reforma. 

 2. Caso seja prestado 

aconselhamento antes da celebração de 

um contrato específico, o prestador ou 

distribuidor de PEPP deve fornecer ao 

aforrador em PEPP uma recomendação 

personalizada que esclareça por que 

motivo um determinado PEPP é o mais 

adequado para responder às suas 

exigências e necessidades. 

 3. Caso um prestador ou distribuidor 

de PEPP informe o aforrador em PEPP 

que presta o seu aconselhamento de 

forma independente, deve prestar esse 

aconselhamento com base na análise de 

um número suficiente de produtos 

individuais de reforma disponíveis no 

mercado, que lhe permita fazer uma 

recomendação personalizada, segundo 

critérios profissionais, relativamente ao 

contrato de PEPP que seria adequado 

tendo em conta as necessidades do 

aforrador em PEPP e também os fatores 

suscetíveis de representar um risco para o 

aforrador em PEPP. 

 4. Quando presta aconselhamento 

em qualquer momento no decurso do 

contrato, o prestador de PEPP deve obter 

as informações necessárias sobre os 

conhecimentos e a experiência do 

aforrador em PEPP no domínio do 

investimento pertinente para o PEPP, 

bem como sobre a situação financeira 

dessa pessoa, incluindo a sua capacidade 

para suportar perdas, os seus objetivos de 

investimento, incluindo a sua tolerância 

ao risco, de modo a permitir ao prestador, 

mediador ou distribuidor de PEPP 
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recomendar ao aforrador em PEPP ou 

potencial aforrador em PEPP o PEPP 

que lhe é mais adequado e, em particular, 

mais consentâneo com o seu nível de 

tolerância ao risco e a sua capacidade 

para suportar perdas. 

 5. Os prestadores e distribuidores de 

PEPP devem garantir e demonstrar, 

mediante pedido, às autoridades 

competentes que as pessoas singulares 

que prestam aconselhamento no domínio 

dos PEPP possuem as competências e os 

conhecimentos necessários para cumprir 

as suas obrigações ao abrigo do presente 

Regulamento. Os Estados-Membros 

publicam os critérios a utilizar para 

avaliar tais conhecimentos e 

competências. 

 6. A EIOPA emite até ... [xxx após a 

entrada em vigor do presente 

Regulamento], orientações em que sejam 

especificados os critérios para a avaliação 

dos conhecimentos e competências 

previstos no n.º 5. Essas orientações são 

adotadas nos termos do artigo 16.º do 

Regulamento (UE) n.º 1094/2010. 

Or. en 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes da celebração de um contrato de 

PEPP, o prestador ou distribuidor de PEPP 

como referido no artigo 19.º, alínea c), do 

presente regulamento deve especificar, 

com base nas informações obtidas do 

aforrador em PEPP, as exigências em 

termos de reforma e as necessidades desse 

aforrador em PEPP, devendo prestar ao 

aforrador em PEPP informações objetivas 

sobre o PEPP de uma maneira 

Antes da celebração de um contrato de 

PEPP, o prestador ou distribuidor de PEPP 

deve especificar, com base nas 

informações obtidas do aforrador em 

PEPP, as exigências em termos de reforma 

e as necessidades desse aforrador em 

PEPP, devendo prestar ao aforrador em 

PEPP informações objetivas sobre o PEPP 

de uma maneira compreensível para que 

este possa tomar uma decisão informada. 
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compreensível para que este possa tomar 

uma decisão informada. 
Os contratos propostos devem respeitar as 

exigências e as necessidades dos 

aforradores em PEPP em matéria de 

reforma. 

Or. en 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Qualquer contrato proposto será 

consistente com as exigências e 

necessidades do aforrador em PEPP em 

matéria de reforma. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos em que é prestado 

aconselhamento antes da celebração de um 

contrato específico, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento deve fornecer ao aforrador 

em PEPP uma recomendação 

personalizada que esclareça por que motivo 

um determinado PEPP é o mais adequado 

para responder às suas exigências e 

necessidades. 

2. Caso seja prestado aconselhamento 

antes da celebração de um contrato 

específico, o prestador ou distribuidor de 

PEPP deve fornecer ao aforrador em PEPP 

uma recomendação personalizada que 

esclareça por que motivo um determinado 

PEPP é o mais adequado para responder às 

suas exigências e necessidades. 

Or. en 
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Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao prestar aconselhamento em 

matéria de PEPP, o prestador ou 

distribuidor de PEPP como referido no 

artigo 19.º, alínea c), do presente 

regulamento deve cumprir a legislação 

nacional aplicável que transpõe as regras 

estabelecidas no artigo 25.º, n.º 2, da 

Diretiva 2014/65/UE e toda a legislação 

da União diretamente aplicável adotada 

nos termos do artigo 25.º, n.º 8, da mesma 

diretiva que diga respeito a essas regras. 

3. Caso um prestador ou distribuidor 

de PEPP informe o aforrador em PEPP 

que presta o seu aconselhamento de 

forma independente, deve prestar esse 

aconselhamento com base na análise de 

um número suficiente de produtos 

individuais de reforma disponíveis no 

mercado, que lhe permita fazer uma 

recomendação personalizada, segundo 

critérios profissionais, relativamente ao 

contrato de PEPP que seria adequado 

tendo em conta as necessidades do 

aforrador em PEPP e também os fatores 

suscetíveis de representar um risco para o 

aforrador em PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Caso um prestador ou distribuidor 

de PEPP como referido no artigo 19.º, 

alínea c), do presente regulamento 

informe o aforrador em PEPP que presta 

o seu aconselhamento de forma 

independente, deve prestar esse 

aconselhamento com base na análise de 

um número suficiente de produtos 

individuais de reforma disponíveis no 

mercado, que lhe permita fazer uma 

recomendação personalizada, segundo 

critérios profissionais, relativamente ao 

contrato de PEPP que seria adequado 

tendo em conta as necessidades do 

aforrador em PEPP. Esse 

4. Quando presta aconselhamento 

em qualquer momento no decurso do 

contrato, o prestador de PEPP deve obter 

as informações necessárias sobre os 

conhecimentos e a experiência do 

aforrador em PEPP no domínio do 

investimento pertinente para o PEPP, 

bem como sobre a situação financeira 

dessa pessoa, incluindo a sua capacidade 

para suportar perdas, os seus objetivos de 

investimento, incluindo a sua tolerância 

ao risco, de modo a permitir ao prestador, 

mediador ou distribuidor de PEPP 

recomendar ao aforrador em PEPP ou 

potencial aforrador em PEPP o PEPP 
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aconselhamento não se deve limitar aos 

contratos de PEPP oferecidos pelo 

próprio prestador ou distribuidor de 

PEPP, por entidades com ele 

estreitamente relacionadas ou por outras 

entidades com as quais mantenha uma 

estreita relação jurídica ou económica, 

incluindo relações contratuais, que 

suponham o risco de prejudicar a 

independência do aconselhamento 

prestado. 

que lhe é mais adequado e, em particular, 

mais consentâneo com o seu nível de 

tolerância ao risco e a sua capacidade 

para suportar perdas. 

Or. en 

 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os prestadores e distribuidores do 

PEPP como referidos no artigo 19.º, 

alínea c), do presente regulamento devem 

garantir e demonstrar, mediante pedido, às 

autoridades competentes, que as pessoas 

singulares que prestam aconselhamento no 

domínio dos PEPP possuem os 

conhecimentos e competências necessários 

para cumprir as suas obrigações ao abrigo 

do presente capítulo. Os Estados-Membros 

publicam os critérios a utilizar para avaliar 

tais conhecimentos e competências. 

5. Os prestadores e distribuidores de 

PEPP devem garantir e demonstrar, 

mediante pedido, às autoridades 

competentes que as pessoas singulares que 

prestam aconselhamento no domínio dos 

PEPP possuem as competências e os 

conhecimentos necessários para cumprir as 

suas obrigações ao abrigo do presente 

Regulamento. Os Estados-Membros 

publicam os critérios a utilizar para avaliar 

tais conhecimentos e competências. 

Or. en 

 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A EIOPA emite até ... [xxx após a 

entrada em vigor do presente 
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Regulamento], orientações em que sejam 

especificados os critérios para a avaliação 

dos conhecimentos e competências 

previstos no n.º 5. Essas orientações são 

adotadas nos termos do artigo 16.º do 

Regulamento (UE) n.º 1094/2010. 

Or. en 

 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. As informações contidas na 

declaração sobre os benefícios do PEPP 

devem ser exatas, atualizadas e 

disponibilizadas gratuitamente a cada 

aforrador em PEPP, através de meios 

eletrónicos, nomeadamente em suporte 

duradouro ou mediante um sítio web, ou 

em papel, pelo menos anualmente. Para 

além das informações disponibilizadas 

através de meios eletrónicos, deve ser 

disponibilizada uma cópia em papel aos 

aforradores em PEPP, mediante pedido. 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 68/97 PR\1146696PT.docx 

PT 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A declaração sobre os benefícios do 

PEPP deve incluir, pelo menos, as 

seguintes informações fundamentais para 

os aforradores no PEPP: 

1. A declaração sobre os benefícios do 

PEPP deve incluir, pelo menos, as 

seguintes informações fundamentais para 

os aforradores no PEPP que devem ser 

prestadas anualmente: 

Or. en 

 

Alteração  103 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Dados pessoais do aforrador no 

PEPP, denominação do prestador do PEPP, 

informações relativas às projeções dos 

benefícios de reforma, informações 

relativas a direitos acumulados ou capital 

acumulado, contribuições pagas pelo 

aforrador no PEPP ou terceiros e 

informações relativas ao nível de 

financiamento do plano do PEPP, às quais 

se aplica o artigo 39.º, n.º 1, alíneas a), b), 

d), e), f) e h), da Diretiva (UE) 2016/2341, 

sendo que, para efeitos do presente 

regulamento, qualquer referência ao 

«membro» deve ser entendia como uma 

referência ao aforrador no PEPP, 

qualquer referência à «IRPPP» deve ser 

entendida como uma referência ao 

prestador do PEPP, qualquer referência 

ao «plano de pensões» deve ser entendida 

como uma referência ao plano do PEPP e 

qualquer referência à «empresa 

contribuinte» deve ser entendida como 

uma referência a qualquer terceiro; 

(a) Dados pessoais do aforrador no 

PEPP, denominação do prestador do PEPP, 

informações relativas às projeções dos 

benefícios de reforma, informações 

relativas a direitos acumulados ou capital 

acumulado, contribuições pagas pelo 

aforrador no PEPP ou terceiros e 

informações relativas ao nível de 

financiamento do plano do PEPP; 

Or. en 
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Alteração  104 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O Estado-Membro no qual o 

prestador do PEPP está autorizado ou 

registado e a denominação da autoridade 

competente; 

(b) uma indicação clara da idade legal 

de reforma do aforrador em PEPP, da 

idade de reforma prevista no plano de 

pensões ou estimada pelo prestador do 

PEPP ou da idade de reforma fixada pelo 

aforrador de PEPP, consoante o que for 

aplicável; 

Or. en 

 

Alteração  105 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Se aplicável, informações relativas 

às garantias totais ou parciais ao abrigo 
do plano do PEPP e, se relevante, a 

natureza da garantia e os mecanismos de 

proteção dos direitos individuais 

acumulados; 

(c) A designação do prestador do 

PEPP e o seu endereço de contacto, bem 

como a identificação do plano do PEPP do 

aforrador em PEPP; 

Or. en 

 

Alteração  106 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Informações relativas ao 

desempenho anterior do plano do PEPP 

como um todo ou, quando necessário, da 

opção de investimento do aforrador em 

(d) Informações sobre as projeções 

relativas aos benefícios com base na idade 

de reforma, tal como especificado na 

alínea b), e um aviso segundo o qual essas 
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PEPP apresentada num gráfico que 

abranja o desempenho nos anos 

disponíveis e até aos últimos dez anos; 

projeções podem divergir do valor final 

dos benefícios recebidos. Se as projeções 

relativas aos benefícios de pensão se 

basearem em cenários económicos, essas 

informações devem incluir também o 

cenário de melhor estimativa e um 

cenário desfavorável, tendo em conta a 

natureza específica do plano do PEPP; 

Or. en 

 

Alteração  107 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Uma discriminação dos custos 

deduzidos pelo prestador do PEPP, pelo 

menos ao longo dos últimos 12 meses, 

indicando os custos de gestão, os custos 

de guarda dos ativos, os custos 

relacionados com as transações de 

carteira e os outros custos, bem como 

uma estimativa do impacto dos custos nos 

benefícios finais. 

(e) Informações sobre os direitos a 

reforma acumulados ou sobre o capital de 

reforma acumulado, tendo em conta a 

natureza específica do plano do PEPP; 

Or. en 

 

Alteração  108 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Informações sobre as 

contribuições de terceiros e do aforrador 

em PEPP para o plano de PEPP, pelo 

menos durante os últimos doze meses, 

tendo em conta a natureza específica do 

plano PEPP; 

Or. en 
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Alteração  109 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Informações relativas ao 

desempenho anterior do plano do PEPP 

como um todo ou, quando necessário, da 

opção de investimento do aforrador em 

PEPP apresentada num gráfico que 

abranja o desempenho nos anos 

disponíveis; 

Or. en 

 

Alteração  110 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-C) Uma discriminação dos custos 

deduzidos pelo prestador do PEPP, pelo 

menos ao longo dos últimos 12 meses, 

indicando os custos de gestão, os custos 

de guarda dos ativos, os custos 

relacionados com as transações de 

carteira e os outros custos, bem como 

uma estimativa do impacto dos custos nos 

benefícios finais; 

Or. en 

 

Alteração  111 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 – alínea e-D) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 e-D) Informações sobre o nível de 

financiamento do plano de PEPP no seu 

conjunto. 

Or. en 

 

Alteração  112 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão adota atos delegados, 

em conformidade com o artigo 62.º, para 

especificar as regras a aplicar na 

determinação dos pressupostos relativos 

às projeções dos benefícios de reforma 

referidos no n.º 1, alínea a). Essas regras 

devem ser aplicadas pelos prestadores do 

PEPP para determinar, quando 

necessário, a taxa anual de rendibilidade 

nominal do investimento, a taxa anual de 

inflação e a tendência em matéria de 

salários futuros. 

2. A declaração sobre os benefícios 

de reforma deve especificar onde e como 

obter informações complementares, 

incluindo informações práticas adicionais 

sobre as opções à disposição dos 

aforradores em PEPP ao abrigo do plano 

PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  113 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Nos termos do artigo 55.º, os 

Estados-Membros procedem ao 

intercâmbio das melhores práticas sobre o 

formato e o conteúdo da Declaração sobre 

os benefícios do PEPP. 

3. A Comissão, em consulta com o 

Banco Central Europeu, a EIOPA e as 

autoridades nacionais de supervisão, 

adota atos delegados, em conformidade 

com o artigo 62.º, para especificar as 

regras a aplicar na determinação dos 

pressupostos relativos às projeções dos 
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benefícios de reforma referidos no n.º 1, 

alínea a), na apresentação dos resultados 

anteriores referidos no n.º 1, alínea e-B) e 

na apresentação dos custos referidos no 

n.º 1, alínea e-C). Essas regras devem ser 

aplicadas pelos prestadores do PEPP para 

determinar, quando necessário, a taxa 

anual de rendibilidade nominal do 

investimento, a taxa anual de inflação e a 

tendência em matéria de salários futuros. 

Or. en 

 

Alteração  114 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Informações práticas adicionais 

conforme estabelecido no artigo 40.º, n.º 

1, alínea a), da Diretiva (UE) 2016/2341; 

(a) Informações práticas adicionais 

sobre as opções à disposição dos 

aforradores em PEPP ao abrigo do 

PEPP; 

Or. en 

 

Alteração  115 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No caso dos planos de PEPP em 

que os aforradores no PEPP suportam o 

risco de investimento e em que é imposta 

uma opção de investimento ao aforrador 

no PEPP por uma regra específica 

indicada no plano do PEPP, a Declaração 

sobre os benefícios do PEPP deve indicar 

onde são disponibilizadas as informações 

complementares. 

Or. en 
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Alteração  116 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. As informações devem ser 

disponibilizadas facilmente através de 

meios eletrónicos e a título gratuito. 

Or. en 

 

Alteração  117 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. A pedido de um aforrador em 

PEPP, de um beneficiário do PEPP ou 

dos seus representantes, o prestador do 

PEPP deve prestar as seguintes 

informações complementares: 

 (a) O relatório e as contas anuais 

referidos no artigo 29.º, n.º 1, alínea b), 

ou, se o prestador do PEPP for 

responsável por mais de um plano de 

PEPP, o relatório e as contas referentes 

ao seu plano de PEPP específico; 

 (b) A declaração de princípios da 

política de investimento, referida no 

artigo 29.º, n.º 1, alínea c); 

 (c) Informações adicionais quanto aos 

pressupostos assumidos para elaborar as 

projeções referidas no artigo 1.º, alínea 

d). 

Or. en 
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Alteração  118 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As informações devem ser 

disponibilizadas facilmente através de 

meios eletrónicos e a título gratuito. 

Or. en 

 

Alteração  119 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A EIOPA, após consulta das autoridades 

nacionais e realização de testes juntos dos 

consumidores, elabora um projeto de 

normas técnicas de execução que 

especifiquem os detalhes da apresentação 

das informações referidas no artigo 28.º e 

no presente artigo. 

A EIOPA, após consulta das autoridades 

nacionais e realização de testes juntos de 

organizações de consumidores, elabora um 

projeto de normas técnicas de execução 

que especifiquem os detalhes da 

apresentação das informações referidas no 

artigo 28.º e no presente artigo. 

Or. en 

 

Alteração  120 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A EIOPA apresenta à Comissão esses 

projetos de normas técnicas de execução 

até ... [9 meses após a entrada em vigor do 

regulamento]. 

A EIOPA apresenta à Comissão esses 

projetos de normas técnicas de execução 

até ... [6 meses após a entrada em vigor do 

regulamento]. A Comissão fica habilitada 

a adotar as normas técnicas de execução 

a que se refere o primeiro parágrafo, nos 

termos do artigo 15.º do Regulamento 

(UE) n.º 1093/2010. 



 

PE618.225v01-00 76/97 PR\1146696PT.docx 

PT 

Or. en 

 

Alteração  121 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os aforradores do PEPP recebem 

informações durante a fase de pré-reforma, 

conforme estabelecido no artigo 42.º da 

Diretiva (UE) 2016/2341. 

1. Os aforradores do PEPP recebem 

informações durante a fase de pré-reforma, 

conforme estabelecido no artigo 42.º da 

Diretiva (UE) 2016/2341. É obrigatório o 

aconselhamento um ano antes da fase de 

reforma. 

Or. en 

 

Alteração  122 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 31 Suprimido 

Informações complementares a prestar 

aos aforradores no PEPP e aos 

beneficiários do PEPP, a pedido 

 

A pedido de um aforrador no PEPP, de 

um beneficiário do PEPP ou dos seus 

representantes, o prestador do PEPP deve 

prestar as seguintes informações 

complementares: 

 

(a) O relatório e as contas anuais 

referidos no artigo 29.º, n.º 1, alínea b), 

ou, se o prestador do PEPP for 

responsável por mais de um plano de 

PEPP, o relatório e as contas referentes 

ao seu plano de PEPP específico; 

 

(b) A declaração de princípios da 

política de investimento, referida no 

artigo 29.º, n.º 1, alínea c); 
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(c) Informações complementares 

quanto aos pressupostos utilizados para 

elaborar as projeções referidas no artigo 

28.º, n.º 1, alínea a). 

 

Or. en 

 

Alteração  123 

Proposta de regulamento 

Capítulo V –  secção I – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

REGRAS DE INVESTIMENTO PARA 

OS AFORRADORES EM PEPP 

OPÇÕES DE INVESTIMENTO PARA 

OS AFORRADORES EM PEPP 

Or. en 

 

Alteração  124 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de PEPP oferecem 

aos aforradores em PEPP até cinco opções 

de investimento. 

1. Os prestadores e distribuidores de 

PEPP oferecem, em qualquer caso, um 

PEPP de base e podem oferecer opções de 

investimento alternativas. 

Or. en 

 

Alteração  125 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As opções de investimento incluem 

uma opção de investimento por defeito e 

podem incluir opções de investimento 

2. Todas as opções de investimento 

são concebidas pelos prestadores de PEPP 

com base em técnicas de atenuação de 
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alternativas. risco comprovadas, que assegurem uma 

proteção suficiente aos aforradores em 

PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  126 

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Todas as opções de investimento 

são concebidas pelos prestadores de PEPP 

com base em técnicas de atenuação de 

risco comprovadas, que assegurem uma 

proteção suficiente aos aforradores em 

PEPP. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  127 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O aforrador em PEPP poderá 

escolher uma opção de investimento 

diferente cada cinco anos, durante a fase 

de acumulação do PEPP. 

1. As condições de alteração da 

opção de investimento figuram no 

contrato de PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  128 

Proposta de regulamento 

Artigo 36 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A alteração da opção de 

investimento será gratuita para o 

aforrador no PEPP. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  129 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Opção de investimento por defeito O PEPP de base 

Or. en 

 

Alteração  130 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A opção de investimento por 

defeito garante a proteção do capital do 

aforrador no PEPP, com base numa 

técnica de atenuação de risco que resulte 

numa estratégia de investimento segura. 

1. O PEPP de base é um produto 

simples e seguro, que pode ser facilmente 

adquirido, incluindo através de canais 

digitais, em todos os Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  131 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A técnica de atenuação de risco 

aplicada ao PEPP de base deve ser 
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coerente com o objetivo de preservar o 

capital investido.  

Or. en 

 

Alteração  132 

Proposta de regulamento 

Artigo 37 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A proteção do capital deve permitir 

ao aforrador em PEPP recuperar o 

capital investido, incluindo as taxas, os 

custos e a inflação. 

Or. en 

 

Alteração  133 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso os prestadores do PEPP 

ofereçam opções de investimento 

alternativas, pelo menos uma delas deve 

corresponder a uma opção de 

investimento rentável para os aforradores 

no PEPP. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  134 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar um A utilização de técnicas de atenuação de 
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ato delegado, nos termos do artigo 62.º, 

que especifique: 
risco destina-se a assegurar que a 

estratégia de investimento para os PEPP 

seja concebida de molde a criar um futuro 

rendimento individual de reforma estável 

e adequado do PEPP e a garantir o 

tratamento equitativo de todas as gerações 

de aforradores em PEPP. As técnicas de 

atenuação de risco aplicáveis devem 

incluir as disposições previstas nas 

alíneas b-A) ou b-B), ou uma combinação 

de ambas, podendo ser complementadas 

pelas disposições enunciadas na alínea b-

C): 

Or. en 

 

Alteração  135 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) A técnica de atenuação de risco 

que garante a proteção de capital na 

opção de investimento por defeito; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  136 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As técnicas de atenuação de risco 

para as opções de investimento 

alternativas. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  137 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Disposições relativas a uma 

adaptação gradual do montante do 

investimento para atenuar os riscos 

financeiros dos investimentos para grupos 

correspondente ao período remanescente; 

Or. en 

 

Alteração  138 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-B) Disposições que estabeleçam 

reservas de contribuições ou retornos de 

investimento, que serão atribuídas aos 

aforradores em PEPP de uma forma 

transparente e equitativa, a fim de 

atenuar perdas de investimento; 

Or. en 

 

Alteração  139 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-C) Disposições relativas à utilização 

de garantias financeiras adequadas com 

vista à proteção contra perdas de 

investimento. 

Or. en 



 

PR\1146696PT.docx 83/97 PE618.225v01-00 

 PT 

 

Alteração  140 

Proposta de regulamento 

Artigo 39 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A fim de estabelecer critérios relativos a 

técnicas de atenuação de risco eficazes 

que possam ser aplicados de forma 

coerente, a EIOPA elabora projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem os pormenores das 

disposições respeitantes às técnicas de 

atenuação de risco. A EIOPA apresenta à 

Comissão esses projetos de normas 

técnicas de regulamentação até [xxx após 

a data de entrada em vigor do presente 

regulamento]. A Comissão fica habilitada 

a adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo, nos termos dos 

artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

n.º 1094/2010. 

Or. en 

 

Alteração  141 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Nos termos do artigo 3.º, alínea b), 

as condições do PEPP relativas à fase de 

acumulação devem ser determinadas pelos 

Estados-Membros, a menos que sejam 

especificadas no presente regulamento. 

1. Salvo especificação em contrário 

do presente Regulamento, as condições 

relativas à fase de acumulação do PEPP 

devem ser determinadas pelos Estados-

Membros, e não devem ser menos 

favoráveis do que a regulamentação 

nacional aplicável. 

Or. en 
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Alteração  142 

Proposta de regulamento 

Artigo 40 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Essas condições podem incluir, em 

particular, limites de idade para o início 

da fase de acumulação, a duração mínima 

da fase de acumulação, o montante 

máximo e mínimo das cotizações e a 

respetiva periodicidade, bem como 

condições relativas ao resgate antes da 

idade de reforma, em caso de dificuldades 

económicas particularmente graves. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  143 

Proposta de regulamento 

Capítulo VI– título 

 

Texto da Comissão Alteração 

CAPÍTULO VI Suprimido 

PROTEÇÃO DOS INVESTIDORES  

 (O capítulo VI é suprimido enquanto 

subdivisão e todas as suas disposições 

passam a fazer parte do capítulo V, «FASE 

DE ACUMULAÇÃO») 

Or. en 

 

Alteração  144 

Proposta de regulamento 

Artigo 42 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os prestadores de PEPP podem oferecer 

PEPP com uma opção que assegure a 

cobertura dos riscos biométricos. Para 

Sem prejuízo do artigo 5.º, os prestadores 

de PEPP podem oferecer PEPP com uma 

opção suplementar que assegure a 
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efeitos do presente regulamento, entende-

se por «riscos biométricos» os riscos 

associados à longevidade, deficiência e 

morte. 

cobertura dos riscos biométricos. 

Or. en 

 

Alteração  145 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. A autoridade competente do país 

de estabelecimento principal ou de 

estabelecimento único do prestador ou do 

distribuidor é competente para agir como 

autoridade competente principal para a 

prestação transfronteiriça de PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  146 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. Nos casos que envolvem mais do 

que um Estado-Membro, o autor de uma 

reclamação pode optar pela apresentação 

da mesma através da autoridade 

competente do seu Estado-Membro, 

independentemente do território em que 

foi cometida a infração. Para este efeito, e 

em derrogação do n.º 6-A, cada 

autoridade de controlo é competente para 

tratar reclamações que lhe sejam 

apresentadas ou eventuais violações do 

presente regulamento se a matéria em 

apreço estiver relacionada com um 

estabelecimento no seu Estado-Membro 

ou se afetar substancialmente aforradores 
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em PEPP no seu Estado-Membro. Nestes 

casos, a autoridade competente informa 

do facto a autoridade competente 

principal o mais rapidamente possível. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Proposta de regulamento 

Artigo 43 – n.º 6-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-C. Caso não haja acordo entre as 

autoridades competentes em causa, é 

aplicável o procedimento de resolução de 

diferendos previsto no artigo 56.º. 

Or. en 

 

Alteração  148 

Proposta de regulamento 

Artigo 44 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 44 Suprimido 

Resolução extrajudicial de litígios  

1. Devem ser estabelecidos 

procedimentos de resolução alternativa de 

litígios adequados, independentes, 

imparciais, transparentes e eficazes para 

a resolução de litígios entre os clientes de 

PEPP e os prestadores ou distribuidores 

de PEPP no que diz respeito aos direitos e 

obrigações decorrentes do presente 

regulamento, em conformidade com a 

Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho49, recorrendo a 

órgãos competentes existentes, se 

necessário. Estes procedimentos de 

resolução alternativa de litígios aplicam-

 



 

PR\1146696PT.docx 87/97 PE618.225v01-00 

 PT 

se, sendo-lhes efetivamente alargada a 

competência dos respetivos órgãos de 

resolução alternativa de litígios, aos 

prestadores ou distribuidores de PEPP 

contra os quais tenham sido instaurados 

os processos. 

2. Os órgãos referidos no n.º 1 

cooperam efetivamente na resolução de 

litígios transfronteiras no que diz respeito 

aos direitos e obrigações decorrentes do 

presente regulamento. 

 

__________________  

49Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 

2013, sobre a resolução alternativa de 

litígios de consumo, que altera o 

Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 

Diretiva 2009/22/CE, JO L 165 de 

18.6.2013, p. 63. 

 

Or. en 

 

Alteração  149 

Proposta de regulamento 

Artigo 45 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O aforrador em PEPP apenas pode 

mudar de prestador de PEPP uma vez em 

cada cinco anos após a celebração do 

contrato de PEPP. 

2. O aforrador em PEPP tem o direito 

de mudar de prestador no momento da 

reforma. 

Or. en 

 

Alteração  150 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Mediante pedido do aforrador em 1. Mediante pedido do aforrador em 
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PEPP, o serviço de mudança de prestador é 

iniciado pelo prestador de PEPP 

cessionário. O serviço de mudança de 

prestador cumpre, pelo menos, o disposto 

nos n.ºs 2 a 5. 

PEPP, o serviço de mudança de prestador é 

iniciado pelo prestador de PEPP 

cessionário. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No prazo de dois dias úteis a partir 

da receção da autorização referida no n.º 2, 

o prestador de PEPP cessionário deve 

solicitar ao prestador de PEPP cedente a 

execução das seguintes tarefas, se previstas 

na autorização do aforrador em PEPP: 

3. No prazo de cinco dias úteis a partir 

da receção da autorização referida no n.º 2, 

o prestador de PEPP cessionário deve 

solicitar ao prestador de PEPP cedente a 

execução das seguintes tarefas, se previstas 

na autorização do aforrador em PEPP: 

Or. en 

 

Alteração  152 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O total de taxas e encargos 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ao aforrador em PEPP pelo encerramento 

da conta de PEPP mantida junto dele não 

pode exceder 1,5 % do saldo positivo a 

transferir para o prestador de PEPP 

cessionário 

3. O total de taxas e encargos 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ao aforrador em PEPP pelo encerramento 

da conta de PEPP mantida junto dele não 

pode exceder 0,5 % do saldo positivo a 

transferir para o prestador de PEPP 

cessionário 

Or. en 
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Alteração  153 

Proposta de regulamento 

Artigo 48 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As taxas e encargos, caso existam, 

cobrados pelo prestador de PEPP cedente 

ou cessionário ao aforrador em PEPP por 

qualquer serviço prestado nos termos do 

artigo 46.º, que não os referidos nos n.ºs 

1, 2 e 3 do presente artigo, devem ser 

razoáveis e consonantes com os custos 

reais incorridos por esse prestador de 

PEPP. 

4. O prestador cessionário só pode 

cobrar os custos reais do serviço de 

mudança de prestador. 

Or. en 

 

Alteração  154 

Proposta de regulamento 

Artigo 49 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Os Estados-Membros asseguram a 

criação de mecanismos de reclamação e 

recurso transfronteiras, viabilizando 

assim indemnizações individuais e 

coletivas transfronteiras. 

Or. en 

 

Alteração  155 

Proposta de regulamento 

Capítulo VII – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

CAPÍTULO VII CAPÍTULO VIII-B 

MUDANÇA DE PRESTADORES DE 

PEPP 

MUDANÇA DE PRESTADORES DE 

PEPP 
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 (O Capítulo VII é deslocado, com todas as 

suas disposições, para um novo capítulo 

antes do Capítulo IX.) 

Or. en 

 

Alteração  156 

Proposta de regulamento 

Capítulo VIII – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

CAPÍTULO VIII CAPÍTULO VI-A 

FASE DE DESEMBOLSO FASE DE DESEMBOLSO 

 (O Capítulo VIII é deslocado, com todas as 

suas disposições, para um novo capítulo 

após os Capítulos V e VI fundidos.) 

Or. en 

 

Alteração  157 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em conformidade com o artigo 3.º, 

as condições do PEPP relativas à fase de 

desembolso devem ser determinadas pelos 

Estados-Membros, a menos que sejam 

especificadas no presente regulamento. 

1. Salvo especificação em contrário 

do presente Regulamento, as condições 

relativas à fase de acumulação do PEPP 

devem ser determinadas pelos Estados-

Membros, e não devem ser menos 

favoráveis do que a regulamentação 

nacional aplicável. 

Or. en 

 

Alteração  158 

Proposta de regulamento 

Artigo 51 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Podem incluir, nomeadamente, a 

fixação da idade de reforma, de uma 

ligação obrigatória entre o momento de 

atingir a idade de reforma e o início da 

fase de desembolso, de um período 

mínimo de filiação num plano de PEPP, 

de uma antecedência máxima, 

relativamente à idade de reforma, para se 

poder aderir a um plano de PEPP, bem 

como as condições de resgate em caso de 

dificuldades económicas particularmente 

graves. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  159 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A escolha da forma de pagamento 

dos benefícios para a fase de desembolso 

cabe aos aforradores em PEPP após a 

celebração de um contrato de PEPP e 

pode ser alterada, uma vez cada cinco 

anos, durante a fase de acumulação, se 

necessário. 

2. No que respeita ao PEPP de base, 

é obrigatório um mínimo de 35 % de 

pagamento dos benefícios sob forma de 

anuidades. 

Or. en 

 

Alteração  160 

Proposta de regulamento 

Artigo 52 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os aforradores em PEPP 

escolhem a forma de pagamentos dos 

benefícios para a fase de desembolso após 
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a celebração de um contrato de PEPP. 

Or. en 

 

Alteração  161 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A EIOPA controla os planos de 

reforma estabelecidos ou distribuídos no 

território da União, de modo a certificar-

se de que não utilizam a designação 

«PEPP», ou dão a entender que são 

PEPP, a menos que sejam autorizados ao 

abrigo do presente regulamento e 

cumpram o nele disposto. 

2. A EIOPA certifica-se de que a 

designação «PEPP» não é utilizada, a 

menos que seja autorizada ao abrigo do 

presente regulamento e em conformidade 

com este. 

Or. en 

 

Alteração  162 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Colaboração entre as autoridades 

competentes e a EIOPA 

Cooperação e coerência 

Or. en 

 

Alteração  163 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A EIOPA e a autoridade 

competente do prestador de PEPP 

1. Cada autoridade competente 

contribui para a aplicação coerente do 
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cooperam entre si e trocam informações 

para o exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo presente regulamento. 

presente regulamento em toda a União. 

Para esse efeito, as autoridades 

competentes cooperam entre si e com a 

Comissão. 

Or. en 

 

Alteração  164 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Com vista a garantir uma aplicação 

coerente do presente artigo, a EIOPA 

elabora um projeto de normas técnicas de 

execução para especificar detalhadamente 

o mecanismo para a cooperação e troca de 

informações, juntamente com os requisitos 

necessários para prestar as informações 

supramencionadas num formato 

normalizado que permita uma análise 

comparativa. 

Com vista a garantir uma aplicação 

coerente do presente artigo, a EIOPA 

elabora um projeto de normas técnicas de 

execução para especificar detalhadamente 

o mecanismo para a coerência, cooperação 

e troca de informações, juntamente com os 

requisitos necessários para prestar as 

informações supramencionadas num 

formato normalizado que permita uma 

análise comparativa. 

Or. en 

 

Alteração  165 

Proposta de regulamento 

Artigo 55 – n.º 5 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A EIOPA apresenta à Comissão esses 

projetos de normas técnicas de execução 

até ... [9 meses após a entrada em vigor do 

regulamento]. 

A EIOPA apresenta à Comissão esses 

projetos de normas técnicas de execução 

até ... [6 meses após a entrada em vigor do 

regulamento]. 

Or. en 
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Alteração  166 

Proposta de regulamento 

Artigo 57 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Quando um prestador de PEPP tiver 

infringido o artigo 7.º, n.º 3, não tiver 

prestado o serviço de portabilidade em 

infração ao artigo 13.º ou fornecido as 

informações sobre esse serviço tal como 

exigido nos termos do artigo 17.º ou não 

tiver cumprido os requisitos e obrigações 

previstos no capítulo IV, no capítulo V, no 

artigo 43.º e no capítulo VII; 

(c) Quando um prestador de PEPP tiver 

infringido o artigo 7.º, n.º 3, ou não tiver 

cumprido os requisitos e obrigações 

previstos no capítulo IV, no capítulo V, no 

artigo 43.º e no capítulo VII; 

Or. en 

 

Alteração  167 

Proposta de regulamento 

Artigo 61 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais no âmbito do presente 

regulamento, os prestadores de PEPP e as 

autoridades competentes desempenham as 

suas funções para efeitos do presente 

regulamento em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/679. No que 

respeita ao tratamento de dados pessoais 

pela EIOPA no âmbito do presente 

regulamento, a EIOPA cumpre o disposto 

no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

No que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais no âmbito do presente 

regulamento, os prestadores de PEPP e as 

autoridades competentes desempenham as 

suas funções para efeitos do presente 

regulamento em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/679 e com um 

regulamento sobre o respeito pela vida 

privada e a proteção dos dados pessoais 

nas comunicações eletrónicas e que 

revoga a Diretiva 2002/58/CE 

(Regulamento relativo à privacidade e às 

comunicações eletrónicas). No que 

respeita ao tratamento de dados pessoais 

pela EIOPA no âmbito do presente 

regulamento, a EIOPA cumpre o disposto 

no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

Or. en 
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Alteração  168 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Caso a avaliação permita identificar 

problemas importantes com o 

funcionamento do regulamento, o relatório 

deve definir a forma como a Comissão 

pretende atuar perante os problemas 

identificados, incluindo os passos e o 

calendário de uma eventual revisão. 

O relatório deve cobrir todas as questões 

relacionadas com o funcionamento do 

regulamento, em particular as seguintes: 

Or. en 

 

Alteração  169 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2 – alínea a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a) a portabilidade, 

Or. en 

 

Alteração  170 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – parágrafo 2 – alínea b) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b) o desenvolvimento dos 

compartimentos e das parcerias, 

Or. en 

 

Alteração  171 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – parágrafo 2 – alínea c) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (c) o mecanismo de mudança de 

prestador, 

Or. en 

 

Alteração  172 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2 – alínea d) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d) a adesão ao PEPP de base; 

Or. en 

 

Alteração  173 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2 – alínea e) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e) o procedimento de reclamação; 

Or. en 

 

Alteração  174 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – parágrafo 2 – alínea f) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f) a aplicação em toda a União. 

Or. en 
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Alteração  175 

Proposta de regulamento 

Artigo 63 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão institui um painel com as 

partes interessadas pertinentes a fim de 

acompanhar em permanência a evolução 

e aplicação dos PEPP. Esse painel 

incluirá pelo menos a EIOPA, as 

autoridades de nacionais supervisão, 

representantes da indústria e dos 

consumidores e peritos independentes. 

 O secretariado do painel é assegurado 

pela EIOPA. 

Or. en 

 

 


