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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat 

pensionsprodukt (PEPP) 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2017)0343), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8–0219/2017), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

19 oktober 20171, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

(A8-0000/2018). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Pensioner utgör en viktig del av 

pensionärernas inkomst, och för många 

människor är en tillräcklig pension 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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skillnaden mellan ett bekvämt liv eller 

fattigdom under ålderdomen. Pensioner 

är en nödvändig förutsättning för 

utövandet av de grundläggande 

rättigheter som fastställs i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, bland annat artikel 25 om 

äldres rättigheter, där följande anges: 

”Unionen erkänner och respekterar 

rätten för äldre att leva ett värdigt och 

oberoende liv och att delta i det sociala 

och kulturella livet.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl -1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1a) En betydande del av pensionerna 

tillhandahålls enligt offentliga system, 

vilket innebär att det finns en direkt 

koppling mellan nationella 

pensionssystem och de offentliga 

finansernas hållbarhet. Trots att 

organisationen av pensionssystemen faller 

under exklusiv nationell behörighet enligt 

fördragen är tillräckliga inkomster och de 

nationella pensionssystemens finansiella 

hållbarhet avgörande för unionens 

stabilitet i allmänhet och för 

euroområdets i synnerhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl -1b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1b) Unionen står inför flera 

utmaningar, bland annat demografiska 

utmaningar på grund av att Europa är en 

åldrande kontinent. Karriärmönstren, 

arbetsmarknaden och 

välståndsfördelningen genomgår 

dessutom radikala förändringar, inte 

minst till följd av den digitala 

revolutionen. Samtidigt står det alltmer 

klart att de nationella trygghetssystemen 

inte är anpassade till den globaliserade 

kunskapsekonomin med öppna gränser, 

arbetskraftsrörlighet och migration. 

Alltför många människor omfattas inte 

alls eller omfattas inte i tillräcklig 

utsträckning av de traditionella nationella 

pensionssystemen, bland annat unga, 

migranter, lågkvalificerade arbetstagare, 

egenföretagare och arbetstagare med 

atypiska anställningsavtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl -1c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1c) Det bör vara en prioritet att 

vidareutveckla, stärka och reformera den 

första pelaren (offentlig) och den andra 

pelaren (arbetsbaserad) i de nationella 

pensionssystemen. Den första pelarens 

andel, pensionssystem med löpande 

inbetalning som en del av 

kompensationsgraden, förväntas dock 

minska. Detta kan delvis kompenseras 

genom insparade pensionsrättigheter från 

system som finansieras av den andra 

pelaren. En välutvecklad tredje pelare 

både kan och bör bidra väsentligt till att 

förbättra de befintliga nationella 
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pensionssystemens tillräcklighet och 

hållbarhet. Privata pensionsprodukter 

(PEPP) bör därför komplettera och stärka 

marknaden för enskilda 

pensionsprodukter inom unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Den europeiska 

pensionsmarknaden är ytterst 

fragmenterad och olikartad, vilket 

innebär att PEPP-produkter kommer att 

påverka medlemsstaterna på mycket olika 

sätt, och målgruppen är lika varierad. I 

medlemsstater där den första och andra 

pelaren inte är tillräckligt utvecklade kan 

PEPP-produkter erbjuda lösningar för 

personer som för närvarande inte har en 

tillräcklig pensionsinkomst. I 

medlemsstater med ytterst utvecklade 

pensionsmarknader kan PEPP-produkter 

bredda konsumenternas valmöjligheter 

eller erbjuda lösningar för rörliga 

medborgare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) I kommissionens handlingsplan 

för en kapitalmarknadsunion från 

september 201528 aviserades att 

kommissionen ”kommer att utvärdera om 

utgår 
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det behövs en politisk ram för att 

åstadkomma en välfungerande europeisk 

marknad för enkelt, effektivt och 

konkurrenskraftigt privat 

pensionssparande och om det krävs 

EU-lagstiftning för en sådan marknad”. 

__________________  

28 ”Handlingsplan för en 

kapitalmarknadsunion”, Europeiska 

kommissionen, den 30 september 2015, 

COM(2015) 468 final. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Regelverket för PEPP-produkten 

kommer att lägga grunden till en stark 

marknad för rimligt prissatta och frivilliga 

pensionsrelaterade investeringar som kan 

förvaltas på EU-nivå. Genom att 

komplettera befintliga pensionsprodukter 

och pensionsplaner kommer det att bidra 

till att tillgodose behoven hos dem som vill 

komplettera sitt sparande inför pensionen, 

göra det lättare att hantera den 

demografiska utmaningen och erbjuda en 

ny stark källa till privat kapital för 

långsiktiga investeringar. Detta regelverk 

kommer inte att ersätta eller harmonisera 

befintliga nationella individuella 

pensionsplaner. 

(11) Regelverket för PEPP-produkten 

kommer att lägga grunden till en stark 

marknad för rimligt prissatta och frivilliga 

pensionsrelaterade investeringar som kan 

förvaltas på EU-nivå. Detta regelverk 

kommer inte att ersätta eller harmonisera 

befintliga nationella individuella 

pensionsplaner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Genom förordningen 

harmoniseras vissa av PEPP-produktens 

grundläggande egenskaper som rör 

väsentliga frågor som distribution, 

investeringspolicy och byte av 

pensionssparinstitut, samt 

gränsöverskridande tillhandahållande 

och flyttbarhet. Harmoniseringen av 

dessa grundläggande egenskaper kommer 

att skapa mer likvärdiga 

konkurrensvillkor för privata 

pensionssparinstitut rent allmänt och 

bidra till förverkligandet av 

kapitalmarknadsunionen och 

integreringen av den inre marknaden för 

privat pensionssparande. Den kommer att 

leda till en i hög grad standardiserad 

europeisk produkt som ska vara 

tillgänglig i alla medlemsstater och göra 

det möjligt för konsumenterna att dra full 

nytta av den inre marknaden genom att de 

kommer att kunna överföra sina 

pensionsrättigheter till utlandet och ha 

fler pensionssparinstitut att välja mellan, 

även pensionssparinstitut i andra 

medlemsstater. Genom att minska hindren 

för tillhandahållandet av pensionstjänster 

över gränserna kommer den europeiska 

privata pensionsprodukten att öka 

konkurrensen mellan pensionssparinstitut 

i hela EU och erbjuda stordriftsfördelar 

som bör gynna spararna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Enligt artikel 114 i EUF-fördraget 

kan rättsakter antas både i form av 

(13) Enligt artikel 114 i EUF-fördraget 

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

en förordning är att föredra eftersom den 

blir direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Med en förordning skulle PEPP-produkten 

snabbare kunna komma i bruk och därmed 

bidra till att tillgodose behovet av ökat 

pensionssparande och ökade investeringar 

inom ramen för kapitalmarknadsunionen. 

Eftersom denna förordning harmoniserar 

PEPP-produkternas grundläggande 

egenskaper behöver dessa inte omfattas av 

särskilda nationella regler, varför en 

förordning förefaller vara mer lämplig än 

ett direktiv. De egenskaper som inte 

omfattas av förordningens 

tillämpningsområde (t.ex. villkoren i 

intjänandefasen) ska emellertid vara 

underställda nationella bestämmelser. 

förordningar eller direktiv. Antagandet av 

en förordning är att föredra eftersom den 

blir direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Med en förordning skulle PEPP-produkten 

snabbare kunna komma i bruk och därmed 

bidra till att tillgodose behovet av ökat 

pensionssparande och ökade investeringar 

inom ramen för kapitalmarknadsunionen. 

Eftersom denna förordning harmoniserar 

PEPP-produkternas grundläggande 

egenskaper behöver dessa inte omfattas av 

särskilda nationella regler, varför en 

förordning förefaller vara mer lämplig än 

ett direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Ett PEPP-pass ska säkerställa att 

det upprättas en inre marknad för 

PEPP-produkter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att säkerställa tjänster av hög 

kvalitet och ett effektivt konsumentskydd 

bör hem-och värdmedlemsstaterna ha ett 

nära samarbete i kontrollen av att 

utgår 
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skyldigheterna i denna förordning 

fullgörs. Om PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att 

tillhandahålla tjänster genom att bedriva 

verksamhet i olika medlemsstater bör det 

vara hemmedlemsstatens behöriga 

myndighet som ska säkerställa att 

skyldigheterna i denna förordning 

fullgörs, eftersom den har närmare band 

till PEPP-sparinstitutet. För att 

säkerställa en rättvis ansvarsfördelning 

mellan hem- och värdmedlemsstaternas 

behöriga myndigheter bör den behöriga 

myndigheten i en värdmedlemsstat, om 

den upptäcker att skyldigheter åsidosätts 

inom dess territorium, informera 

hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 

som i sin tur ska vara skyldig att vidta 

lämpliga åtgärder. Den behöriga 

myndigheten i värdmedlemsstaten bör 

vidare ha rätt att ingripa om 

hemmedlemsstaten underlåter att vidta 

lämpliga åtgärder eller om de åtgärder 

som vidtas är otillräckliga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) När det gäller etablering av filialer 

eller permanent närvaro i en annan 

medlemsstat är det lämpligt att fördela 

ansvaret för kontrollen av efterlevnad 

mellan hem- och värdmedlemsstaterna. 

Även om ansvaret för att kontrollera 

fullgörandet av skyldigheter som rör 

verksamheten som helhet – t.ex. regler om 

yrkeskrav – även i fortsättningen bör vila 

på hemmedlemsstatens behöriga 

myndighet enligt samma ordning som för 

tillhandahållandet av tjänster, bör 

värdmedlemsstatens behöriga myndighet 

utgår 
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få ansvar för kontrollen av efterlevnaden 

av informationskrav och 

uppföranderegler när det gäller tjänster 

som tillhandahålls inom dess territorium. 

Om den behöriga myndigheten i en 

värdmedlemsstat emellertid upptäcker att 

skyldigheter åsidosätts inom dess 

territorium för vars upprätthållande detta 

direktiv inte tilldelar värdmedlemsstaten 

ansvaret, förutsätter ett nära samarbete 

att denna myndighet informerar 

hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 

så att den sistnämnda kan vidta lämpliga 

åtgärder. Detta gäller i synnerhet 

överträdelser av reglerna om god vandel, 

yrkeskunskap och kompetens. För att 

skydda konsumenterna bör 

värdmedlemsstatens behöriga myndighet 

vidare ha rätt att ingripa om 

hemmedlemsstaten underlåter att vidta 

lämpliga åtgärder eller om de åtgärder 

som vidtas är otillräckliga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) PEPP-produkternas 

transeuropeiska karaktär bör återspeglas i 

EU-omfattande konsumenträttigheter och 

konsumentskydd, bland annat genom 

inrättande av mekanismer för 

gränsöverskridande kollektiva 

klagomålsförfaranden och av förfaranden 

för prövning av ersättningsanspråk. 

Or. en 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) En PEPP-produkt bör omfatta 

nationella delkonton som vart och ett ska 

ha de egenskaper för privata 

pensionsprodukter som gör att 

inbetalningarna kan omfattas av 

incitament. För den enskilde 

PEPP-spararen bör ett första delkonto 

skapas i samband med att denne tecknar sig 

för en privat pensionsprodukt. 

(20) En PEPP-produkt bör omfatta 

nationella delkonton som vart och ett ska 

ha egenskaper för privata 

pensionsprodukter. För den enskilde 

PEPP-spararen bör ett första delkonto 

skapas i samband med att denne tecknar sig 

för en privat pensionsprodukt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att möjliggöra en problemfri 

övergång för PEPP-sparinstitut kommer 

skyldigheten att tillhandahålla 

PEPP-produkter med delkonton för varje 

medlemsstat att gälla tre år efter det att 

denna förordning har trätt i kraft. För att 

inte vilseleda konsumenterna bör 
pensionssparinstitut emellertid 

tillhandahålla information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

tillgängliga i samband med lanseringen av 

en PEPP-produkt. 

(21) Pensionssparinstitut bör 

tillhandahålla information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

tillgängliga i samband med lanseringen av 

en PEPP-produkt i avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 24 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att säkerställa optimal 

produkttransparens bör PEPP-utvecklare 

upprätta ett PEPP-faktablad med 

grundläggande information för de 

PEPP-produkter som de utvecklar innan 

produkterna får distribueras till 

PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för 

PEPP-faktabladets riktighet. 

PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en 

anpassning av, faktabladet för paketerade 

och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för 

icke-professionella investerare enligt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1286/201433 som inte 

skulle behöva tillhandahållas för 

PEPP-produkter. 

(24) För att säkerställa optimal 

produkttransparens bör PEPP-sparinstitut 

upprätta ett PEPP-faktablad med 

grundläggande information för de 

PEPP-produkter som de utvecklar innan 

produkterna får distribueras till 

PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för 

PEPP-faktabladets riktighet. 

__________________ __________________ 

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1286/2014 av den 

26 november 2014 om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för 

icke-professionella investerare 

(Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, 

s. 1). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) En europeisk pensionsportal som 

medborgarna kan använda för att 

beräkna sitt ackumulerade 

pensionskapital och sina insparade 

pensionsrättigheter så att de har en 

fullständig översikt bör tas fram utan 

dröjsmål, parallellt med utvecklingen av 
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produkter som PEPP-produkter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Närmare bestämmelser om den 

information som ska ingå i 

PEPP-faktabladet utöver de delar som 

redan ingår i faktabladet för paketerade 

investeringsprodukter för 

icke-professionella investerare och 

försäkringsbaserade produkter enligt 

förordning (EU) nr 1286/2014 och hur 

denna information ska presenteras bör 

harmoniseras ytterligare genom tekniska 

tillsynsstandarder som kompletterar de 

tekniska tillsynsstandarder som fastställs i 

kommissionens delegerade förordning av 

den 8 mars 201734, samt ta hänsyn till 

befintlig och pågående forskning om 

konsumentbeteenden, däribland 

resultaten av effektivitetstester av olika 

sätt att presentera information för 

konsumenterna. 

utgår 

__________________  

34 Kommissionens delegerade förordning 

av den 8 mars 2017 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1286/2014 av de 

26 november 2014 om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för 

icke-professionella investerare 

(Priip-produkter) genom fastställande av 

tekniska tillsynsstandarder för 

faktabladens utformning, innehåll, 

översyn och revidering samt av villkor för 

uppfyllande av kravet att tillhandahålla 

sådana faktablad. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) PEPP-sparinstitut bör informera 

PEPP-sparare i tillräckligt god tid före 

pensioneringen om de 

utbetalningsalternativ som de kan välja 

mellan. Om pensionen inte betalas ut som 

livränta bör medlemmar som närmar sig 

pensionsåldern informeras om hur 

förmånerna kan betalas ut för att underlätta 

deras finansiella planering inför sin 

pensionering. 

(30) PEPP-sparinstitut bör informera 

PEPP-sparare i tillräckligt god tid före 

pensioneringen om de 

utbetalningsalternativ som de kan välja 

mellan, och spararna bör åtminstone ett 

år före pensioneringen påminnas om sina 

betalningsalternativ. Om pensionen inte 

betalas ut som livränta bör medlemmar 

som närmar sig pensionsåldern informeras 

om hur förmånerna kan betalas ut för att 

underlätta deras finansiella planering inför 

sin pensionering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Med tanke på PEPP-produkternas 

långsiktiga pensionsmål bör de 

investeringsalternativ som erbjuds 

PEPP-sparare anpassas så att de omfattar 

faktorer som gör det möjligt för investerare 

att fatta ett investeringsbeslut, inbegripet 

antalet investeringsalternativ som de kan 

välja mellan. Efter det första val som görs 

vid tecknandet av en PEPP-produkt bör 

spararen ha möjlighet att ändra detta val 

med rimliga intervaller (vart femte år) för 

att ge pensionssparinstituten tillräcklig 

stabilitet att bedriva en långsiktig 

investeringsstrategi och samtidigt 

(38) Med tanke på PEPP-produkternas 

långsiktiga pensionsmål bör de 

investeringsalternativ som erbjuds 

PEPP-sparare anpassas så att de omfattar 

faktorer som gör det möjligt för investerare 

att fatta ett investeringsbeslut. 
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säkerställa investerarskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 39 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(39) Ickevalsalternativet bör göra det 

möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka 

sitt investerade kapital. PEPP-sparinstitut 

kan dessutom inkludera en mekanism för 

inflationsindexering för att åtminstone 

delvis ta hänsyn till inflationen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 44 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(44) Kommissionen bör anta förslag till 

tekniska standarder som utarbetats av de 

europeiska tillsynsmyndigheterna genom 

den gemensamma kommittén när det 

gäller PEPP-faktabladets utformning och 

särskilda innehåll som inte omfattas av 

[PRIIPs KID RTS] i enlighet med 

artiklarna 10–14 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 

1093/201035, Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1094/201036 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1095/201037. 

Kommissionen bör komplettera de 

europeiska tillsynsmyndigheternas 

tekniska arbete genom att utföra 

konsumenttester av faktabladets 

utformning i enlighet med de europeiska 

utgår 
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tillsynsmyndigheternas förslag. 

__________________  

35 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1093/2010 av den 

24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

bankmyndigheten), om ändring av beslut 

nr 716/2009/EG och om upphävande av 

kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT 

L 331, 15.12.2010, s. 12). 

 

36 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1094/2010 av den 

24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten), om ändring 

av beslut nr 716/2009/EG och om 

upphävande av kommissionens beslut 

2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 

s. 48). 

 

37 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1095/2010 av den 

24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

värdepappers- och 

marknadsmyndigheten), om ändring av 

beslut nr 716/2009/EG och om 

upphävande av kommissionens beslut 

2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 

s. 84). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 46 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(46) För att upprätta ett effektivt och 

ändamålsenligt tvistlösningsförfarande 

bör PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer införa ett effektivt 

klagomålsförfarande som deras kunder 

utgår 
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kan använda innan tvister hänskjuts till 

ett alternativt tvistlösningsförfarande eller 

domstol. Klagomålsförfarandet bör ha 

korta och tydligt angivna tidsfrister för 

PEPP-sparinstituts och 

PEPP-distributörers svar på klagomål. 

Alternativa tvistlösningsorgan bör ha 

tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt 

och effektivt sätt delta i ett 

gränsöverskridande samarbete om tvister 

som rör rättigheter och skyldigheter enligt 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 53 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(53) PEPP-sparare bör ha rätt att i 

samband med tecknandet av en 

PEPP-produkt besluta om de 

utbetalningsalternativ de kan välja mellan 

(livränta, engångsbelopp eller annat) under 

utbetalningsfasen, men ha möjlighet att 

därefter ändra sitt val vart femte år, så att 

de kan välja det utbetalningsalternativ 

som passar deras behov bäst när de 

närmar sig pensionsåldern. 

(53) PEPP-sparare bör ha rätt att i 

samband med tecknandet av en 

PEPP-produkt besluta om de 

utbetalningsalternativ de kan välja mellan 

(livränta, engångsbelopp eller annat) under 

utbetalningsfasen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 54 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(54) PEPP-sparinstitut bör få erbjuda 

PEPP-sparare ett stort antal 

utbetalningsalternativ. Detta skulle främja 

(54) PEPP-sparinstitut bör få erbjuda 

PEPP-sparare ett stort antal 

utbetalningsalternativ. Detta skulle främja 
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målet att öka användningen av PEPP-

produkten genom att ge PEPP-sparare ökad 

flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra 

det möjligt för pensionssparinstitut att 

utforma sina PEPP-produkter på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt 

med EU:s politik på andra områden och är 

politiskt genomförbart, eftersom det ger 

medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att 

besluta om vilka utbetalningsalternativ de 

vill uppmuntra. 

målet att öka användningen av PEPP-

produkten genom att ge PEPP-sparare ökad 

flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra 

det möjligt för pensionssparinstitut att 

utforma sina PEPP-produkter på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt 

med EU:s politik på andra områden och är 

politiskt genomförbart, eftersom det ger 

medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att 

besluta om vilka utbetalningsalternativ de 

vill uppmuntra. Ett fast belopp för livränta 

bör dock vara obligatoriskt när spararna 

väljer den grundläggande PEPP-

produkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 56 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(56) Även om den fortlöpande tillsynen 

av PEPP-sparinstitut ska utövas av 

respektive behöriga nationella myndigheter 

bör Eiopa samordna tillsynen av 

PEPP-produkter för att garantera en 

enhetlig tillsynsmetod och därmed främja 

pensionsproduktens paneuropeiska 

karaktär. 

(56) Även om den fortlöpande tillsynen 

av PEPP-sparinstitut ska utövas av 

respektive behöriga nationella myndigheter 

bör Eiopa samordna tillsynen av 

PEPP-produkter för att garantera en 

konsekvent tillämpning av en enhetlig 

tillsynsmetod och därmed främja 

pensionsproduktens paneuropeiska 

karaktär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 56a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (56a) För att stärka konsumenternas 

rättigheter och underlätta tillgången till 
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ett klagomålsförfarande bör 

PEPP-sparare, antingen enskilt eller 

kollektivt, kunna inge klagomål via sin 

egen nationella behöriga myndighet 

genom en gemensam kontaktpunkt. Den 

behöriga myndighet som klagomålet 

ingavs till bör vara ansvarig för de vidare 

stegen i klagomålsförfarandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 57 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(57) Eiopa bör samarbeta med de 

nationella behöriga myndigheterna och 

underlätta samarbetet mellan dem. I detta 

sammanhang bör Eiopa ha en roll när det 

gäller de behöriga nationella 

myndigheternas rätt att besluta om 

tillsynsåtgärder genom att lägga fram bevis 

för PEPP-relaterade överträdelser. Eiopa 

bör även tillhandahålla bindande medling 

vid tvister mellan behöriga myndigheter i 

gränsöverskridande situationer. 

(57) Eiopa bör samarbeta med de 

nationella behöriga myndigheterna och 

underlätta samarbetet och konsekvensen 

mellan dem. I detta sammanhang bör Eiopa 

ha en roll när det gäller de behöriga 

nationella myndigheternas rätt att besluta 

om tillsynsåtgärder genom att lägga fram 

bevis för PEPP-relaterade överträdelser. 

Eiopa bör även tillhandahålla bindande 

medling vid tvister mellan behöriga 

myndigheter i gränsöverskridande 

situationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 64a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (64a) Med tanke på PEPP-produkternas 

EU-omfattande karaktär och hur de 

tillhandahålls bör det även finnas 

gränsöverskridande mekanismer för 

kollektiv prövning av ersättningsanspråk. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 66 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(66) Behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning, 

såsom de behöriga myndigheternas utbyte 

eller överföring av personuppgifter, bör ske 

i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/67939 och de 

europeiska tillsynsmyndigheternas utbyte 

eller överföring av information bör ske i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 45/200140. 

(66) Behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning, 

såsom de behöriga myndigheternas utbyte 

eller överföring av personuppgifter, 

lagring av personuppgifter i det centrala 

register som drivs av Eiopa samt 

PEPP-sparinstituts eller 

PEPP-distributörers behandling av 

personuppgifter, bör ske i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/67939 och Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2016/680 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 

brott eller verkställa straffrättsliga 

påföljder, och det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av rådets 

rambeslut 2008/977/RIF39a (direktivet om 

integritet och elektronisk 

kommunikation). Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 45/200140. 

__________________ __________________ 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

39 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1).  

 39a Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behöriga myndigheters 
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behandling av personuppgifter för att 

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller 

lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 

påföljder, och det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av rådets 

rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 89). 

40 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

40 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 66a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (66a) Personliga finansiella uppgifter är 

mycket känsliga, och ett starkt dataskydd 

är av yttersta vikt. Därför bör 

dataskyddsmyndigheterna vara nära 

involverade i genomförandet och 

övervakningen av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 70a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (70a) Med tanke på de eventuella 

långsiktiga verkningarna av denna 

förordning är det viktigt att nära övervaka 

utvecklingen under den inledande 

tillämpningsfasen. En panel bestående av 
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intressenter och sakkunniga bör upprättas 

i syfte att fortlöpande övervaka alla 

relevanta aspekter av PEPP-produkter. 

Panelen bör rapportera eventuella 

synpunkter till Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) grundar sig på ett frivilligt avtal 

mellan en enskild sparare och en enhet, 

a) grundar sig på ett frivilligt och 

kompletterande avtal mellan en enskild 

sparare och en enhet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) europeisk privat pensionsprodukt 

(PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt 

för långsiktigt sparande som erbjuds inom 

ramen för en godkänd PEPP-plan av ett 

reglerat finansiellt företag med tillstånd 

enligt unionsrätten att förvalta kollektiva 

eller enskilda investeringar eller 

besparingar och som en enskild PEPP-

sparare frivilligt tecknar sig för inför sin 

pensionering, utan eller med mycket 

begränsade möjligheter till inlösen. 

(2) europeisk privat pensionsprodukt 

(PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt 

för långsiktigt sparande som erbjuds inom 

ramen för en godkänd PEPP-plan av ett 

finansiellt företag i enlighet med artikel 5 

med tillstånd enligt unionsrätten att 

förvalta kollektiva eller enskilda 

investeringar eller besparingar och som en 

enskild PEPP-sparare frivilligt tecknar sig 

för inför sin pensionering, utan eller med 

mycket begränsade möjligheter till inlösen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) intjänandefas: period under vilken 

tillgångar (inbetalningar) ackumuleras på 

ett PEPP-konto och som under normala 

omständigheter löper fram till det att 

PEPP-förmånstagaren uppnår 

pensionsålder. 

(10) intjänandefas: period under vilken 

tillgångar ackumuleras på ett PEPP-konto 

och som under normala omständigheter 

löper fram till det att PEPP-förmånstagaren 

uppnår pensionsålder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) engångsbelopp: fullständig 

betalning av det ackumulerade 

pensionskapitalet i slutet av 

intjänandefasen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) delkonto: en del av ett individuellt 

PEPP-konto som omfattas av de rättsliga 

krav och villkor som fastställts på 

nationell nivå för incitament för 

investeringar i en PEPP-produkt i den 

medlemsstat där PEPP-spararen har sin 

hemvist. En enskild person kan således 

vara PEPP-sparare eller PEPP-

förmånstagare inom varje delkonto, 

(20) delkonto: en del av ett individuellt 

PEPP-konto som omfattas av de rättsliga 

kraven i den medlemsstat där PEPP-

spararen har sin hemvist. En enskild person 

kan således vara PEPP-sparare eller 

PEPP-förmånstagare inom varje delkonto, 

beroende på de rättsliga kraven för 

intjänande- och utbetalningsfaserna. 
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beroende på de rättsliga kraven för 

intjänande- och utbetalningsfaserna. 

kapital: 

kapital: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) tillskjutet kapital och utfäst ej 

infordrat kapital, beräknat på grundval av 

investerbara belopp efter avdrag av alla 

avgifter och andra kostnader som 

investerarna står för direkt eller indirekt. 

finansiellt instrument: 

(21) tillskjutet kapital och utfäst ej 

infordrat kapital, beräknat på grundval av 

investerbara belopp före avdrag av alla 

avgifter och andra kostnader som 

investerarna står för direkt eller indirekt. 

finansiellt instrument: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) investeringsstrategi som tillämpas 

när PEPP-spararen inte har gett några 

instruktioner om hur de medel som 

ackumuleras på PEPP-kontot ska 

investeras. riskreduceringstekniker: 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) PEPP-kund: PEPP-sparare, 

potentiell PEPP-sparare och/eller 

PEPP-förmånstagare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) biometriska risker: risker kopplade 

till livslängd, invaliditet och dödsfall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28b) partnerskap: samarbete mellan 

PEPP-sparinstitut för att erbjuda 

delkonton i olika medlemsstater med 

beaktande av den flyttbarhetstjänst som 

avses i artikel 12. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om denna förordning tillåter det, (b) Om denna förordning tillåter det, 
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bestämmelserna i det avtal om en 

PEPP-produkt som ingåtts mellan en 

PEPP-sparare och ett PEPP-sparinstitut. 

bestämmelserna i avtalet om en PEPP-

produkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led c – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) de bestämmelser i 

medlemsstaternas lagstiftning som skulle 

gälla för en jämförbar privat 

pensionsprodukt som utvecklas och 

distribueras i enlighet med lagstiftningen i 

den medlemsstat där utvecklaren har sitt 

säte. 

(ii) de bestämmelser i 

medlemsstaternas lagstiftning som skulle 

gälla för en jämförbar privat 

pensionsprodukt som utvecklas och 

distribueras i enlighet med den tillämpliga 

lagstiftningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Tjänstepensionsinstitut som har 

registrerats eller auktoriserats i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2016/2341/EU45. 

(c) Tjänstepensionsinstitut som har 

registrerats eller auktoriserats i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2016/2341/EU45 som inte själva 

kan täcka biometriska risker och inte 

garanterar ett visst investeringsresultat 

eller en viss nivå för pensionsförmånerna. 

__________________ __________________ 

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2016/2341/EU av den 14 december 2016 

om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (EUT 

L 354, 23.12.2016, s. 37). 

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2016/2341/EU av den 14 december 2016 

om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (EUT 

L 354, 23.12.2016, s. 37). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan Eiopa fattar sitt beslut 

avseende ansökan ska samråd äga rum med 

myndighet som är behörig för den sökande. 

2. Innan Eiopa fattar sitt beslut 

avseende ansökan ska samråd äga rum med 

myndighet som är behörig för den sökande 

för att kontrollera om det finns 

invändningar mot beviljandet av ansökan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer 

ska fortlöpande uppfylla bestämmelserna i 

denna förordning samt även de 

tillsynsregler som gäller för dem i enlighet 

med de rättsakter som avses i artikel 5.1. 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer 

ska fortlöpande uppfylla bestämmelserna i 

denna förordning samt även de 

tillsynsregler som gäller för dem i enlighet 

med de rättsakter som avses i artiklarna 

5.1 och 8. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Kapitel III 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL III KAPITEL VIIIa 

PEPP-PRODUKTENS 

TILLHANDAHÅLLANDE OCH 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KÖP AV 

PEPP-PRODUKTER OCH 
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FLYTTBARHET ÖVER GRÄNSERNA PEPP-PRODUKTENS FLYTTBARHET 

ÖVER GRÄNSERNA 

 (Kapitel III och alla dess bestämmelser 

utom artikel 11 ska placeras efter kapitel 

VIII.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Kapitel III – avsnitt I 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

AVSNITT I utgår 

FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA 

TJÄNSTER OCH 

ETABLERINGSFRIHET 

 

 (Avsnitt I i kapitel III utgår som ett 

underavsnitt.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 Artikel 3a 

Frihet att tillhandahålla tjänster och 

etableringsfrihet för PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer 

Frihet att tillhandahålla tjänster och 

etableringsfrihet för PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer 

 (Artikel 11 ska flyttas till efter artikel 3.) 

Or. en 
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Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om de utnyttjar 

flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare 

rätt att behålla alla fördelar och incitament 

som beviljas av PEPP-sparinstitutet och 

som är knutna till de fortlöpande 

investeringarna i samma PEPP-produkt. 

2. Om de utnyttjar 

flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare 

rätt att behålla alla fördelar och incitament 

som beviljas av PEPP-sparinstitutet och 

som är knutna till de fortlöpande 

investeringarna i samma PEPP-produkt 

och ska ha rätt att samtidigt spara i mer 

än ett delkonto. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. PEPP-sparare ska ha rätt att 

förvärva eller köpa PEPP-produkter i en 

annan medlemsstat än den medlemsstat 

där de har sin hemvist. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När ett 

PEPP-sparinstitutinvesteringeller 
PEPP-distributör erbjuder en 

PEPP-produkt ska de ge potentiella 

PEPP-sparare information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

2. När ett PEPP-sparinstitut eller en 

PEPP-distributör erbjuder en 

PEPP-produkt ska de ge potentiella 

PEPP-sparare information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

tillgängliga, antingen från 

PEPP-sparinstitutet eller från en 
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tillgängliga. registrerad partner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Senast tre år efter denna 

förordnings ikraftträdande ska 

PEPP-sparinstitut på begäran erbjuda 

nationella delkonton för alla 

medlemsstater i alla sina 

PEPP-produkter. 

3. Tillgängliga delkonton ska anges i 

avtalet mellan PEPP-spararen och 

PEPP-sparinstitutet. PEPP-sparinstitut 

ska vara skyldiga att åtminstone erbjuda 

de delkonton som anges i avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 

13.3 ska PEPP-sparinstitut säkerställa att 

ett nytt delkonto kan öppnas på varje 

individuellt PEPP-konto som uppfyller de 

rättsliga krav och villkor som på nationell 

nivå fastställts för att PEPP-produkter ska 

omfattas av incitament av den medlemsstat 

till vilken PEPP-spararen flyttar. 

PEPP-sparinstitut ska säkerställa att ett nytt 

delkonto kan öppnas, antingen genom 

överföring eller genom tillägg, på varje 

individuellt PEPP-konto som uppfyller de 

rättsliga krav och villkor som på nationell 

nivå fastställts för att PEPP-produkter ska 

omfattas av incitament av den medlemsstat 

där delkontot ska öppnas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tidsfristen i 

artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så 

snart den har informerats om PEPP-

spararens avsikt att utnyttja sin rätt till 

rörlighet mellan medlemsstaterna, 

informera PEPP-spararen om att denne kan 

öppna ett nytt delkonto på sitt individuella 

konto samt om tidsfristen för öppnandet av 

ett sådant delkonto. 

1. PEPP-sparinstitutet ska, så snart 

den har informerats om PEPP-spararens 

avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet 

mellan medlemsstaterna, informera PEPP-

spararen om att denne kan öppna ett nytt 

delkonto på sitt individuella konto samt om 

tidsfristen för öppnandet av ett sådant 

delkonto. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I vilken medlemsstat PEPP-

spararen har sin nya hemvist. 

(a) Den medlemsstat där delkontot ska 

öppnas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Huruvida rörligheten avser en 

överföring eller ett tillägg. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Vilken dag investeringarna ska 

överföras till det nya delkontot. 

(b) Vid överföring, vilken dag 

investeringarna ska överföras till det nya 

delkontot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Information om flyttbarhet till de 

nationella myndigheterna 

Information om flyttbarhet till de behöriga 

myndigheterna 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla 

avtalsbestämmelser som möjliggör 

flyttbarhet till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

1. PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla 

avtalsbestämmelser som möjliggör 

flyttbarhet till Eiopa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den information som avses i punkt 

1 ska inom en månad efter det att det nya 

2. Den information som avses i punkt 

1 ska inom en månad efter det att det nya 
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delkontot har öppnats inges elektroniskt till 

en central databas hos den nationella 

tillsynsmyndigheten och minst innehålla 

följande: 

delkontot har öppnats inges elektroniskt till 

en central databas hos Eiopa. Databasen 

ska vara tillgänglig för de nationella 

behöriga myndigheterna, som automatiskt 

ska få information om lokala delkonton i 

händelse av eventuella förändringar. 

Databasen ska minst innehålla följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Kapitel IV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL IV KAPITEL IIa 

KRAV AVSEENDE DISTRIBUTION 

OCH INFORMATION 

KONSUMENTRÄTTIGHETER OCH 

KLAGOMÅL 

 (Kapitel IV och alla dess bestämmelser ska 

placeras efter kapitel II.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer ska följa artiklarna 

5.2 och 6–18 i förordning (EU) nr 

1286/2014. 

2. Faktabladet ska utgöra 

informationsunderlag före ingående av 

avtal. Det ska vara korrekt, rättvisande 

och tydligt och får inte vara vilseledande. 

Det ska ge basfakta och överensstämma 

med alla bindande avtalshandlingar, med 

relevanta delar i prospekten och med 

PEPP-produktens villkor och 

bestämmelser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utöver informationen i artikel 8.3 

c i förordning (EU) nr 1286/2014 ska 

avsnittet ”Vad innebär produkten?” 

innehålla följande information: 

3. PEPP-faktabladet ska vara ett 

fristående dokument, klart åtskilt från 

marknadsföringsmaterial. Det ska inte 

innehålla hänvisningar till 

marknadsföringsmaterial. Det får 

innehålla hänvisningar till andra 

dokument, inbegripet prospekt i 

tillämpliga fall, och endast om 

hänvisningen rör information som ska 

ingå i PEPP-faktabladet enligt denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) En beskrivning av 

pensionsförmånerna och av i vilken 

utsträckning de är garanterade. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Uppgifter om kortaste eller längsta 

period som det är möjligt att omfattas av 

utgår 
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PEPP-planen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Uppgifter om pensionsålder. utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Allmän information om 

flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet 

information om delkontona. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led v 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

v) Allmän information om 

bytesmöjligheten och en hänvisning till 

den närmare information om 

bytesmöjligheten som ska finnas enligt 

artikel 50. 

utgår 

Or. en 



 

PR\1146696SV.docx 39/92 PE618.225v01-00 

 SV 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led vi 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Tillgänglig information om 

investeringspolicyns resultat i fråga om 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led vii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vii) Den lag som PEPP-avtalet 

omfattas av, om parterna inte kan välja 

lag, eller, om parterna kan välja tillämplig 

lag, den lag som PEPP-sparinstitutet 

föreslår ska väljas. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Utöver PEPP-faktabladet ska 

PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer hänvisa 

PEPP-sparare till eventuella rapporter om 

PEPP-sparinstitutets solvens och 

finansiella ställning och tillse att dessa är 

lätt åtkomliga för PEPP-spararna. 

4. Utan hinder av punkt 3 i denna 

artikel, om en PEPP-produkt erbjuder 

PEPP-spararen en rad alternativa 

investeringar, så att det inte är möjligt att 

tillhandahålla all information för varje 

underliggande investeringsalternativ i ett 

enda fristående, kortfattat dokument, ska 
PEPP-faktabladet innehålla åtminstone en 
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generisk beskrivning av de underliggande 

investeringsalternativen och ange var och 

hur man kan hitta närmare 

informationsunderlag före ingående av 

avtal rörande de investeringsprodukter 

som stöder de underliggande 

investeringsalternativen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Potentiella PEPP-sparare ska 

också få information om PEPP-planens 

investeringsresultat under åtminstone de 

senaste fem åren, eller, om den inte har 

funnits i fem år, under samtliga år som 

PEPP-planen har funnits, samt 

information om de kostnader som bärs av 

PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare. 

5. PEPP-faktabladet ska vara ett kort 

dokument som är koncist avfattat på högst 

tre utskrivna A4-sidor, som underlättar 

jämförelser. Om PEPP-faktabladet 

tillhandahålls med hjälp av ett annat 

varaktigt medium än papper kan det vara 

strukturerat i flera länkade delar så att 

PEPP-faktabladet blir så användbart som 

möjligt. 

 Den information som avses i första stycket 

ska 

 (a) presenteras och utformas så att 

den är lättläst, med tillräckligt stora 

tecken, 

 (b) fokusera på viktig information som 

PEPP-sparare behöver, 

 (c) vara klart formulerad och skriven 

på ett språk och i en stil som förmedlar 

information på ett sätt som underlättar 

förståelsen, framför allt på ett språk som 

är klart, koncist och begripligt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Om färger används i 

PEPP-faktabladet, får de inte minska 

informationens begriplighet om 

PEPP-faktabladet skulle tryckas eller 

kopieras i svartvitt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5b. Om PEPP-sparinstitutet använder 

sitt eller sin koncerns företagsnamn eller 

logotyp i PEPP-faktabladet, får detta inte 

avleda PEPP-spararens uppmärksamhet 

från informationen i faktabladet eller 

göra texten otydlig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5c. Utöver PEPP-faktabladet ska 

PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer hänvisa 

PEPP-sparare till en sammanfattning av 

och hänvisningar till eventuella rapporter 

om PEPP-sparinstitutets solvens och 

finansiella ställning och tillse att dessa är 



 

PE618.225v01-00 42/92 PR\1146696SV.docx 

SV 

lätt åtkomliga för PEPP-spararna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5d. Potentiella PEPP-sparare ska även 

få information om de tidigare resultaten 

för de investeringar som är relaterade till 

PEPP-produkten för de år som 

PEPP-produkten har funnits. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 

av denna artikel ska de europeiska 

tillsynsmyndigheterna (Europeiska 

bankmyndigheten, Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

och Eiopa) genom sin gemensamma 

kommitté utarbeta ett förslag till tekniska 

genomförandestandarder som närmare 

anger vad som ska ingå i den information 

som avses i punkterna 3 och 4 och hur den 

ska presenteras, samt krav för en 

standardiserad presentation av denna 

information som möjliggör jämförelser. 

För att säkerställa en enhetlig tillämpning 

av denna artikel ska de europeiska 

tillsynsmyndigheterna (Europeiska 

bankmyndigheten, Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

och Eiopa) genom sin gemensamma 

kommitté utarbeta ett förslag till tekniska 

tillsynsstandarder som närmare anger vad 

som ska ingå i den information som avses i 

punkterna 4, 5 och 5d och hur den ska 

presenteras, samt krav för en 

standardiserad och tillgänglig presentation 

av denna information som möjliggör 

jämförelser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid utarbetandet av förslaget till tekniska 

genomförandestandarder ska de 

europeiska tillsynsmyndigheterna beakta 

olika typer av PEPP-produkter, skillnaden 

mellan dem, PEPP-spararnas 

förutsättningar samt PEPP-produkternas 

egenskaper för att göra det möjligt för 

PEPP-spararna att välja mellan olika 

underliggande investeringar eller andra 

alternativ som produkten erbjuder, 

inbegripet om detta val kan göras vid olika 

tidpunkter eller ändras längre fram. 

Vid utarbetandet av förslaget till tekniska 

tillsynsstandarder ska de europeiska 

tillsynsmyndigheterna beakta olika typer 

av PEPP-produkter, skillnaden mellan 

dem, PEPP-spararnas förutsättningar samt 

PEPP-produkternas egenskaper för att göra 

det möjligt för PEPP-spararna att välja 

mellan olika underliggande investeringar 

eller andra alternativ som produkten 

erbjuder, inbegripet om detta val kan göras 

vid olika tidpunkter eller ändras längre 

fram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 

överlämna detta förslag till tekniska 

genomförandestandarder till 

kommissionen senast den ... . 

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 

överlämna dessa förslag till tekniska 

tillsynsstandarder till kommissionen sex 

månader efter offentliggörandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

de tekniska genomförandestandarder som 

avses i första stycket i enlighet med artikel 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

de tekniska tillsynsstandarder som avses i 

första stycket i enlighet med artiklarna 10–



 

PE618.225v01-00 44/92 PR\1146696SV.docx 

SV 

15 i förordning (EU) nr 1093/2010, 

förordning (EU) nr 1094/2010 och 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

14 i förordning (EU) nr 1093/2010, 

förordning (EU) nr 1094/2010 och 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 23a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23a 

 Språk i PEPP-faktabladet 

 1. PEPP-faktabladet ska vara 

avfattat på de officiella språken – eller på 

åtminstone ett av de officiella språk – som 

används i den del av medlemsstaten där 

PEPP-produkten distribueras, eller på ett 

annat språk som godtas av de behöriga 

myndigheterna i den medlemsstaten, eller 

översättas till något av dessa språk om det 

har avfattats på ett annat språk. 

Översättningen ska troget och korrekt 

återge innehållet i originalversionen av 

PEPP-faktabladet. 

 2. Om en PEPP-produkt 

marknadsförs i en medlemsstat genom 

marknadsföringsmaterial som skrivits på 

ett eller flera av den medlemsstatens 

officiella språk ska PEPP-faktabladet 

åtminstone skrivas på motsvarande 

officiella språk. 

 3. PEPP-faktabladet ska på begäran 

tillhandahållas i lämpligt format till 

PEPP-sparare med syn- eller 

hörselnedsättning samt till PEPP-sparare 

med låg läskunnighet och PEPP-sparare 

som inte kan skriva och läsa. 

Or. en 
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Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 23b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23b 

 Information i PEPP-faktabladet 

 1. Titeln PEPP-faktablad ska återges 

tydligt överst på första sidan i 

PEPP-faktabladet. Informationen i 

PEPP-faktabladet ska presenteras i den 

ordningsföljd som anges i punkterna 2 

och 3. 

 2. En förklaring ska följa direkt 

under titeln i PEPP-faktabladet. Den ska 

ha följande lydelse: ”Detta faktablad ger 

dig basfakta om denna pensionsprodukt. 

Detta är inte reklammaterial. 

Informationen krävs enligt lag för att 

hjälpa dig att förstå produktens 

egenskaper, risker, kostnader, möjliga 

vinster och förluster och för att hjälpa dig 

att jämföra den med andra produkter. 

 3. PEPP-faktabladet ska innehålla 

följande uppgifter: 

 (a) I början av dokumentet: namnet 

på PEPP-produkten, och om det är en 

grundläggande PEPP-produkt, 

PEPP-sparinstitutets namn och 

kontaktuppgifter, information om den 

myndighet som är behörig i fråga om 

PEPP-sparinstitutet och dokumentets 

datum.  

 (b) I tillämpliga fall, en varning med 

följande lydelse: ”Du står i begrepp att 

köpa en produkt som inte är enkel och 

som kan vara svår att förstå.”  

 (c) I ett avsnitt med titeln Vad innebär 

produkten och vad händer när jag 

pensionerar mig?: PEPP-produktens 

natur och huvuddrag, inklusive  

 i)  

 – uppgifter om kortaste eller längsta 
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period som det är möjligt att omfattas av 

PEPP-planen,  

 – rättslig information om 

pensionsålder i den medlemsstat vars 

lagstiftning är tillämplig,  

 – de medlemsstater där sparinstitutet 

tillhandahåller PEPP-produkter,  

 – investeringsalternativ, inklusive 

grundalternativet,  

 – information om 

flyttbarhetsmöjligheten,  

 – information om resultaten av 

PEPP-investeringspolicyn i fråga om 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor,  

 – en beskrivning av 

pensionsförmånerna och i vilken 

utsträckning de är garanterade samt 

utbetalningssätt, inklusive en beskrivning 

av utbetalningsalternativen och en 

förklaring om att det kan vara lämpligt att 

överväga rådgivning före pensioneringen,  

 – information om hur tidpunkten för 

pensioneringen kan påverka riskerna och 

pensionsförmånerna för 

PEPP-produkten,  

 – en beskrivning av 

utbetalningsalternativen samt en 

förklaring om att det kan vara lämpligt att 

överväga rådgivning före pensioneringen, 

 ii) syftet med PEPP-produkten och 

hur ett optimalt resultat ska uppnås för 

PEPP-spararen, särskilt huruvida syftet 

uppnås genom direkt eller indirekt 

exponering mot underliggande 

investeringstillgångar, tillsammans med 

en beskrivning av de underliggande 

instrumenten eller referensvärden, en 

specificering av de marknader där 

PEPP-produkten investerar och, i 

tillämpliga fall, särskilda miljömässiga 

eller sociala mål som produkten 

eftersträvar och hur avkastningen 

fastställs,  
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 iii) en beskrivning av den typ av icke-

professionella investerare som 

PEPP-produkten är avsedd att 

marknadsföras för, särskilt i fråga om 

förmåga att bära förluster på 

investeringar och om 

investeringshorisont,  

 iv) närmare uppgifter om 

försäkringsförmåner, om 

PEPP-produkten erbjuder sådana, samt 

de omständigheter som skulle utlösa dem,  

 v) PEPP-produktens löptid, om 

denna är känd.  

 (d) I ett avsnitt med titeln Vilka är 

riskerna och vad kan jag få för 

avkastning?: en kortfattad beskrivning av 

risk- och avkastningsprofilen, med 

följande uppgifter:  

 i) En sammanfattande riskindikator 

kompletterad av en beskrivande 

förklaring av den indikatorn och dess 

huvudsakliga begränsningar samt en 

beskrivande förklaring av materiellt 

relevanta risker med PEPP-produkten 

som inte tillräckligt fångas upp av den 

sammanfattande riskindikatorn.  

 ii) Den möjliga maximala förlusten av 

investerat kapital, inbegripet information 

om  

 – Om PEPP-spararen kan förlora 

allt investerat kapital, eller  

 – huruvida PEPP-spararen bär 

riskerna för tillkommande finansiella 

åtaganden eller skyldigheter, bland annat 

ansvarsförbindelser, utöver det kapital 

som investerats i PEPP-produkten,  

 – i tillämpliga fall, huruvida 

PEPP-produkten innefattar kapitalskydd 

mot marknadsrisken och närmare 

upplysningar om täckning och 

begränsningar, särskilt i fråga om när 

den är tillämplig.  

 iii) Lämpliga resultatscenarier och de 

antaganden som ligger till grund för dem.  



 

PE618.225v01-00 48/92 PR\1146696SV.docx 

SV 

 iv) I tillämpliga fall, upplysningar om 

villkoren för avkastning till PEPP-sparare 

eller inbyggda resultattak.  

 v) En förklaring om att 

skattelagstiftningen i PEPP-spararens 

hemmedlemsstat kan inverka på den 

faktiska utbetalningen. 

 (e) I ett avsnitt med titeln Vad händer 

om [namnet på PEPP-sparinstitutet] inte 

kan göra några utbetalningar?: en kort 

beskrivning av huruvida förlusten täcks 

av en kompensations- eller 

garantiordning för investerare och, i så 

fall, vilken ordning det rör sig om, namnet 

på garanten och vilka risker som täcks av 

ordningen och vilka som inte täcks.  

 (f) I ett avsnitt med titeln Vilka är 

kostnaderna?: kostnaderna för en 

investering i PEPP-produkten, som ska 

omfatta både direkta och indirekta 

kostnader för PEPP-spararen, inbegripet 

engångskostnader och återkommande 

kostnader, som ska anges genom 

sammanfattande indikatorer för dessa 

kostnader, och, för att säkerställa 

jämförbarhet, de totala sammanlagda 

kostnaderna, uttryckt i monetära termer 

och i procent, för att visa de totala 

kostnadernas samlade inverkan på 

investeringen. Faktabladet ska tydligt 

ange att rådgivare, distributörer eller 

andra personer som ger råd om eller 

säljer PEPP-produkten kommer att 

tillhandahålla detaljerade uppgifter om 

alla distributionskostnader som inte redan 

ingår i de kostnader som specificerats 

ovan, så att PEPP-sparare kan förstå den 

kumulativa effekt som dessa 

sammanlagda kostnader får på 

investeringens avkastning.  

 (g) I ett avsnitt med titeln Hur länge 

bör jag behålla investeringsprodukten och 

kan jag ta ut pengar i förtid?:  

 i) i tillämpliga fall, huruvida det 

finns en ångerfrist eller uppsägningstid 

för PEPP-produkten,  
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 ii) en uppgift om rekommenderad, 

och i tillämpliga fall föreskriven, kortaste 

innehavstid,  

 iii) möjligheten till och villkor för en 

minskning eller avveckling under 

löptiden, inklusive alla tillämpliga avgifter 

och sanktioner, med beaktande av 

PEPP-produktens risk- och 

avkastningsprofil och den 

marknadsutveckling den är inriktad på,  

 iv) information om de eventuella 

konsekvenserna av att lösa in produkten 

mot pengar före löptidens slut eller den 

rekommenderade innehavstidens slut, 

t.ex. förlust av kapitalskydd eller 

tillkommande villkorade avgifter.  

 (h) I ett avsnitt med titeln Hur kan jag 

klaga?: uppgifter om hur och till vem en 

PEPP-sparare kan framföra klagomål på 

produkten eller på hur 

PEPP-sparinstitutet eller en person som 

ger råd om eller säljer produkten 

uppträder.  

 (i) I ett avsnitt med titeln Övrig 

relevant information: kortfattade 

uppgifter om ytterligare dokument med 

information som PEPP-spararen ska 

tillhandahållas inför ingående av avtal 

eller efter ingående av avtal, med 

undantag för marknadsföringsmaterial.  

 4. Det ska vara tillåtet att strukturera 

den information som krävs enligt punkt 3 

i flera länkade delar, vilket innebär att 

detaljerade delar av informationen kan 

presenteras via fönstermenyer eller länkar 

till kompletterande sidor, för att 

säkerställa att PEPP-faktabladet uppfyller 

det krav på längd som anges i artikel 23.5. 

 5. För att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av denna artikel ska de 

europeiska tillsynsmyndigheterna genom 

den gemensamma kommittén utarbeta 

förslag till tekniska tillsynsstandarder som 

närmare anger 

 (a) vad som ska ingå i den 

information som avses i artikel 23 och hur 
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den ska presenteras, samt krav för en 

standardiserad presentation av denna 

information som möjliggör jämförelser, 

 (b) de beräkningsmetoder som är 

nödvändiga för informationen i punkt 3 d 

i, 3 d iii och 3 f, 

 (c) om det är tillåtet med 

sammanfattningar, vilken information 

som bör finnas med i baspresentationen, 

och vilken information som lämnas i 

andra mer detaljerade dokument. 

 Vid utarbetandet av förslaget till tekniska 

tillsynsstandarder ska de europeiska 

tillsynsmyndigheterna beakta olika typer 

av PEPP-produkter, skillnaden mellan 

dem, PEPP-spararnas förutsättningar 

samt PEPP-produkternas egenskaper för 

att göra det möjligt för PEPP-spararna att 

välja mellan olika underliggande 

investeringar eller andra alternativ som 

produkten erbjuder, inbegripet om detta 

val kan göras vid olika tidpunkter eller 

ändras längre fram. 

 De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 

överlämna dessa förslag till tekniska 

tillsynsstandarder till kommissionen 

senast den ... [xxx efter denna förordnings 

ikraftträdande] Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta de tekniska 

tillsynsstandarder som avses i första 

stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1093/2010, 

förordning (EU) nr 1094/2010 och 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 23c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23c 
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 Marknadsföringsmaterial 

 Marknadsföringsmaterial som innehåller 

särskild information om PEPP-produkten 

får inte innehålla några uppgifter som 

strider mot informationen i 

PEPP-faktabladet eller minskar dess 

betydelse. Marknadsföringsmaterialet ska 

innehålla uppgifter om att det finns ett 

PEPP-faktablad och om hur och varifrån, 

inbegripet från PEPP-sparinstitutets 

webbplats, detta kan erhållas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 23d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23d 

 Revidering av PEPP-faktablad 

 1. PEPP-sparinstitutet ska 

regelbundet se över informationen i 

faktabladet och ändra denna om 

översynen visar att så krävs. Den ändrade 

versionen ska göras tillgänglig utan 

dröjsmål. 

 2. För att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av denna artikel ska de 

europeiska tillsynsmyndigheterna genom 

den gemensamma kommittén utarbeta 

förslag till tekniska tillsynsstandarder 

med uppgift om följande: 

 (a) Villkoren för översyn av 

faktabladets information.  

 (b) De villkor på vilka faktabladet 

måste ändras.  

 (c) De särskilda villkor på vilka 

informationen i faktabladet måste ses över 

eller faktabladet måste ändras om en 

PEPP-produkt inte kontinuerligt 

tillhandahålls PEPP-sparare.  
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 (d) De omständigheter under vilka 

PEPP-sparare ska informeras om att det 

finns ett ändrat faktablad om en 

PEPP-produkt som de har köpt, samt om 

hur de ska informeras.  

 De europeiska tillsynsmyndigheterna ska 

överlämna dessa förslag till tekniska 

tillsynsstandarder till kommissionen 

senast den ... [xxx efter denna förordnings 

ikraftträdande]Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta de tekniska 

tillsynsstandarder som avses i första 

stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1093/2010, 

förordning (EU) nr 1094/2010 och 

förordning (EU) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 23e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23e 

 Civilrättsligt ansvar 

 1. PEPP-sparinstitutet ska inte 

kunna hållas skadeståndsansvarig endast 

på grund av PEPP-faktabladet, eller 

översättningar av detta, såvida det inte är 

vilseledande, innehåller felaktigheter eller 

är oförenligt med relevanta delar av 

rättsligt bindande handlingar med 

informationsunderlag inför ingående av 

avtal eller avtalshandlingar, eller med 

kraven i artikel 23. 

 2. Om en PEPP-sparare visar att en 

förlust uppkommit till följd av att denne 

förlitat sig på ett PEPP-faktablad, enligt 

de förhållanden som avses i punkt 1, vid 

en investering i den PEPP-produkt som 

faktabladet tagits fram för, kan den 

PEPP-spararen kräva skadestånd från 
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PEPP-sparinstitutet för denna förlust i 

enlighet med nationell rätt. 

 3. Begrepp som förlust eller skada 

som avses i punkt 2 men som inte 

definieras ska tolkas och tillämpas i 

enlighet med tillämplig nationell rätt 

enligt tillämpliga bestämmelser i 

internationell privaträtt. 

 4. Denna artikel utgör inte hinder för 

ytterligare skadeståndskrav i enlighet med 

nationell rätt. 

 5. Skyldigheterna enligt denna 

artikel får inte begränsas eller frångås 

genom avtalsvillkor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 23f (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23f 

 Försäkringskomponenter 

 Om PEPP-faktabladet avser ett 

försäkringsavtal gäller 

försäkringsföretagets skyldigheter endast 

gentemot den som tagit försäkringen 

enligt försäkringsavtalet och inte 

gentemot förmånstagaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 23g (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23g 
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 Tillhandahållande av PEPP-faktabladet 

 1. En person som ger råd om eller 

säljer en PEPP-produkt ska 

tillhandahålla PEPP-sparare faktabladet i 

god tid innan dessa PEPP-sparare är 

bundna av något avtal eller erbjudande 

med anknytning till denna PEPP-produkt. 

 2. En person som ger råd om eller 

säljer en PEPP-produkt får uppfylla 

kraven i punkt 1 genom att ge faktabladet 

till en person har erhållit en skriftlig 

fullmakt att fatta investeringsbeslut på 

PEPP-spararens vägnar vad gäller 

transaktioner som genomförts inom 

ramen för den skriftliga fullmakten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 23h (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23h 

 Lämnande av information till 

PEPP-sparare i samband med distribution 

 1. I god tid innan ett PEPP-avtal 

ingås ska PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör tillhandahålla 

PEPP-sparare, eller potentiella 

PEPP-sparare, åtminstone följande 

information: 

 (a) Om förmedlaren, direkt eller 

indirekt, innehar 10 % eller mer av 

rösterna eller av kapitalet i ett visst 

PEPP-sparinstitut.  

 (b) I förhållande till det avtal som 

föreslås eller som det ges rådgivning om, 

uppgift om huruvida  

 i) ett PEPP-sparinstitut eller dess 

moderbolag, direkt eller indirekt, innehar 

10 % eller mer av rösterna eller av 
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kapitalet i PEPP-förmedlaren eller 

PEPP-distributören,  

 ii) den lämnar rådgivning på 

grundval av en opartisk och personlig 

analys,  

 iii) den är avtalsenligt förpliktad att 

bedriva distributionsverksamhet 

uteslutande med ett eller flera 

PEPP-sparinstitut, i vilket fall den ska 

ange namnen på dessa PEPP-sparinstitut, 

eller  

 iv) den inte är avtalsenligt förpliktad 

att bedriva distributionsverksamhet 

uteslutande med ett eller flera 

PEPP-sparinstitut och inte lämnar 

rådgivning på grundval av en opartisk 

och personlig analys, i vilket fall den ska 

ange namnen på de PEPP-sparinstitut 

med vilka den får bedriva och bedriver 

verksamhet.  

 (c) Arten av den ersättning som 

mottas för avtalet.  

 (d) Om den i samband med avtalet 

arbetar  

 i) på grundval av ett arvode, dvs. att 

ersättningen betalas direkt av 

PEPP-spararen,  

 ii) på grundval av provision av något 

slag, dvs. att ersättningen ingår i 

kostnaderna och avgifterna för 

distributionen av PEPP-produkten,  

 iii) på grundval av någon annan typ 

av ersättning, innefattandes ekonomiska 

ersättningar av alla slag, som erbjuds 

eller utbetalas i samband med avtalet, 

eller  

 iv) på grundval av en kombination av 

de ersättningstyper som anges i leden i, ii 

och iii.  

 2. Om arvodet ska betalas direkt av 

PEPP-spararen ska PEPP distributören 

informera PEPP-spararen om arvodets 

storlek, eller om det inte är möjligt, om 

metoden för att beräkna arvodet.  
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 3. Om betalningar, utöver de 

planerade betalningarna, görs av 

PEPP-spararen enligt avtalet efter dess 

ingående, ska PEPP-distributören också 

lämna upplysningarna i enlighet med 

denna artikel för varje sådan betalning.  

 4. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att ett PEPP-sparinstitut i god tid före 

ingåendet av ett avtal meddelar 

PEPP-spararen arten av den ersättning 

som anställda erhållit i samband med 

avtalet.  

 5. Om betalningar, utöver de 

planerade betalningarna, görs av 

PEPP-spararen enligt avtalet efter dess 

ingående, ska PEPP-sparinstitutet också 

lämna upplysningarna i enlighet med 

denna artikel för varje sådan betalning.  

 6. Lämplig information ska 

tillhandahållas, tillräckligt lång tid före 

ingåendet av ett avtal, till PEPP-sparare 

eller potentiella PEPP-sparare i fråga om 

distributionen av PEPP-produkten och 

med hänsyn till alla kostnader och därtill 

hörande avgifter. Denna information ska 

åtminstone innehålla följande: 

 (a) När rådgivning ges, om huruvida 

PEPP-förmedlaren eller 

PEPP-distributören kommer att 

tillhandahålla PEPP-spararna en 

periodisk bedömning av lämpligheten hos 

den PEPP-produkt som har 

rekommenderats till dessa PEPP-sparare.  

 (b) När det gäller informationen om 

alla kostnader och därtill hörande avgifter 

som ska offentliggöras, uppgifter om 

distributionen av PEPP-produkten, 

inbegripet kostnaden för rådgivning, i 

förekommande fall, kostnaden för den 

PEPP-produkt som rekommenderas eller 

marknadsförs till PEPP-spararen och hur 

PEPP-spararen kan betala för den, även 

inbegripande betalningar från tredje part 

i enlighet med artikel 32.1 e ii.  

 7. Den information som avses i punkt 

1 ska lämnas i ett standardiserat format 
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som möjliggör jämförelser och i begriplig 

form på ett sådant sätt att PEPP-sparare 

har en rimlig möjlighet att förstå vilken 

typ av PEPP-produkt som erbjuds och 

vilka risker som är förknippade med den 

och följaktligen kan fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. 

 8. Kommissionen ska anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 62 

för att specificera 

 (a) villkoren i enlighet med vilka 

informationen måste överensstämma för 

att vara rättvis, tydlig och 

icke-vilseledande, inbegripet kriterierna 

på vilka det standardiserade format som 

avses i punkt 7 ska grundas, 

 (b) uppgifterna om innehållet och 

formatet avseende information till 

PEPP-sparare i förhållande till 

PEPP-sparinstitut, förmedlare och 

PEPP-distributörer samt kostnader och 

avgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 24 utgår 

Lämnande av information i samband med 

distribution 

 

1. De PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributörer som avses i artikel 19 

c i denna förordning ska i god tid innan 

ett PEPP-avtal ingås åtminstone lämna 

den information till PEPP-sparare eller 

potentiella PEPP-sparare om 

PEPP-avtalet och sig själva som anges i 

artikel 19 och i artikel 29.1 första stycket 

led a och c i direktiv (EU) 2016/97 

avseende försäkringsavtal och 
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försäkringsförmedlare. 

2. Den information som avses i punkt 

1 ska lämnas i ett standardiserat format 

som möjliggör jämförelser och i begriplig 

form på ett sådant sätt att PEPP-sparare 

har en rimlig möjlighet att förstå vilken 

typ av PEPP-produkt som erbjuds och 

vilka risker som är förknippade med den 

och följaktligen kan fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. 

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 62 för att närmare ange de 

kriterier på vilka det standardiserade 

format som avses i punkt 2 ska baseras. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 24a 

 Specifikation av krav och behov samt 

bedömning av lämplighet 

 1. Innan ett PEPP-avtal ingås ska 

PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören på grundval av de 

uppgifter som erhållits från 

PEPP-spararen specificera kundens 

pensionsrelaterade krav och behov och ge 

PEPP-spararen objektiv information om 

PEPP-produkten på ett begripligt sätt så 

att PEPP-spararen kan fatta ett 

välgrundat beslut. Varje avtal som 

föreslås ska vara förenligt med 

PEPP-spararens pensionsrelaterade krav 

och behov. 

 2. Om rådgivning ges innan ett visst 

avtal ingås ska PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören ge PEPP-spararen en 

personlig rekommendation som förklarar 
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varför en viss PEPP-produkt bäst 

motsvarar PEPP-spararens krav och 

behov. 

 3. När ett PEPP-sparinstitut eller en 

PEPP-distributör informerar 

PEPP-spararen om att den ger oberoende 

rådgivning ska rådgivningen baseras på 

en analys av ett tillräckligt stort antal 

privata pensionsprodukter som är 

tillgängliga på marknaden för att den ska 

kunna ge en personlig rekommendation i 

enlighet med yrkesmässiga kriterier om 

vilket PEPP-avtal som på ett 

tillfredsställande sätt skulle tillgodose 

PEPP-spararens behov och även 

innehåller faktorer som kan utgöra en 

risk för PEPP-spararen. 

 4. Vid rådgivning vid något tillfälle 

under avtalet ska PEPP-sparinstitutet 

erhålla den nödvändiga informationen 

om PEPP-spararens kunskaper och 

erfarenheter på det investeringsområde 

som är relevant för PEPP-produkten, 

dennes ekonomiska situation inklusive 

hans eller hennes förmåga att bära 

förluster och hans eller hennes förmåga 

att bära förluster och hans eller hennes 

investeringsmål inklusive hans eller 

hennes risktolerans, så att 

PEPP-sparinstitutet, förmedlaren eller 

distributören kan rekommendera 

PEPP-spararen eller den potentiella 

PEPP-spararen den PEPP-produkt som 

är lämplig för honom eller henne och, i 

synnerhet, överensstämmer med hans 

eller hennes risktolerans och förmåga att 

bära förluster. 

 5. PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer ska säkerställa och på 

begäran visa för de behöriga 

myndigheterna att de fysiska personer 

som ger råd om PEPP-produkterna har 

den kunskap och kompetens som krävs 

för att de ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter enligt denna förordning. 

Medlemsstaterna ska offentliggöra de 

kriterier som använts för att bedöma 
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denna kunskap och kompetens. 

 6. Eiopa ska senast ... [xxx efter 

denna förordnings ikraftträdande] 

utfärda riktlinjer som anger kriterier för 

bedömning av kunskaper och kompetens 

som krävs enligt punkt 5. Dessa riktlinjer 

ska antas i enlighet med artikel 16 i 

förordning (EU) nr 1094/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det 

PEPP-sparinstitut eller den 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning på grundval av de 

uppgifter som erhållits från PEPP-spararen 

specificera kundens pensionsrelaterade 

krav och behov och ge PEPP-spararen 

objektiv information om PEPP-produkten 

på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen 

kan fatta ett välgrundat beslut. 

Innan ett PEPP-avtal ingås ska 

PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören på grundval av de 

uppgifter som erhållits från PEPP-spararen 

specificera kundens pensionsrelaterade 

krav och behov och ge PEPP-spararen 

objektiv information om PEPP-produkten 

på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen 

kan fatta ett välgrundat beslut. Varje avtal 

som föreslås ska vara förenligt med 

PEPP-spararens pensionsrelaterade krav 

och behov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje avtal som föreslås ska vara förenligt 

med PEPP-spararens pensionsrelaterade 

krav och behov. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om rådgivning ges innan ett visst 

avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ge PEPP-spararen en 

personlig rekommendation som förklarar 

varför en viss PEPP-produkt bäst 

motsvarar PEPP-spararens krav och behov. 

2. Om rådgivning ges innan ett visst 

avtal ingås ska PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören ge PEPP-spararen en 

personlig rekommendation som förklarar 

varför en viss PEPP-produkt bäst 

motsvarar PEPP-spararens krav och behov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ger råd om 

PEPP-produkter ska de uppfylla kraven i 

gällande nationella lagar genom vilka 

bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 

2014/65/EU genomförs och i direkt 

tillämplig unionslagstiftning som antas 

enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande 

dessa bestämmelser. 

3. När ett PEPP-sparinstitut eller en 

PEPP-distributör informerar 

PEPP-spararen om att den ger oberoende 

rådgivning ska rådgivningen baseras på 

en analys av ett tillräckligt stort antal 

privata pensionsprodukter som är 

tillgängliga på marknaden för att den ska 

kunna ge en personlig rekommendation i 

enlighet med yrkesmässiga kriterier om 

vilket PEPP-avtal som på ett 

tillfredsställande sätt skulle tillgodose 

PEPP-spararens behov och även 

innehåller faktorer som kan utgöra en 

risk för PEPP-spararen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning informerar PEPP-

spararen om att den ger oberoende 

rådgivning ska rådgivningen baseras på 

en analys av ett tillräckligt stort antal 

privata pensionsprodukter som är 

tillgängliga på marknaden för att den ska 

kunna ge en personlig rekommendation i 

enlighet med yrkesmässiga kriterier om 

vilket PEPP-avtal som på ett 

tillfredsställande sätt skulle tillgodose 

PEPP-spararens behov. Sådan rådgivning 

får inte endast gälla PEPP-kontrakt som 

erbjuds av PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören själv, av enheter med 

nära anknytning till PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-distributören eller av andra 

enheter med vilka PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-distributören har nära 

rättsliga eller ekonomiska förbindelser, 

inbegripet avtalsförbindelser, att det kan 

äventyra förutsättningarna för rådgivning 

på oberoende grund. 

4. Vid rådgivning vid något tillfälle 

under avtalet ska PEPP-sparinstitutet 

erhålla den nödvändiga informationen 

om PEPP-spararens kunskaper och 

erfarenheter på det investeringsområde 

som är relevant för PEPP-produkten, 

dennes ekonomiska situation inklusive 

hans eller hennes förmåga att bära 

förluster och hans eller hennes förmåga 

att bära förluster och hans eller hennes 

investeringsmål inklusive hans eller 

hennes risktolerans, så att 

PEPP-sparinstitutet, förmedlaren eller 

distributören kan rekommendera 

PEPP-spararen eller den potentiella 

PEPP-spararen den PEPP-produkt som 

är lämplig för honom eller henne och, i 

synnerhet, överensstämmer med hans 

eller hennes risktolerans och förmåga att 

bära förluster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c 

i denna förordning ska säkerställa och på 

begäran visa för de behöriga 

myndigheterna att de fysiska personer som 

ger råd om PEPP-produkterna har den 

5. PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer ska säkerställa och på 

begäran visa för de behöriga 

myndigheterna att de fysiska personer som 

ger råd om PEPP-produkterna har den 

kunskap och kompetens som krävs för att 
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kunskap och kompetens som krävs för att 

de ska kunna fullgöra sina skyldigheter 

enligt detta kapitel. Medlemsstaterna ska 

offentliggöra de kriterier som använts för 

att bedöma denna kunskap och kompetens. 

de ska kunna fullgöra sina skyldigheter 

enligt denna förordning. Medlemsstaterna 

ska offentliggöra de kriterier som använts 

för att bedöma denna kunskap och 

kompetens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Eiopa ska senast ... [xxx efter 

denna förordnings ikraftträdande] 

utfärda riktlinjer som anger kriterier för 

bedömning av kunskaper och kompetens 

som krävs enligt punkt 5. Dessa riktlinjer 

ska antas i enlighet med artikel 16 i 

förordning (EU) nr 1094/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Informationen i 

PEPP-pensionsbeskedet ska vara korrekt, 

uppdaterad, och göras tillgänglig 

kostnadsfritt för alla PEPP-sparare minst 

varje år i elektronisk form, inbegripet på 

ett varaktigt medium eller via en 

webbplats, eller i pappersform. En 

papperskopia ska på begäran lämnas till 

PEPP-sparare, utöver informationen i 

elektronisk form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-pensionsbeskedet ska 

åtminstone innehålla följande 

grundläggande information för 

PEPP-sparare: 

1. PEPP-pensionsbeskedet ska 

åtminstone innehålla följande 

grundläggande information för 

PEPP-sparare som ska tillhandahållas 

årligen: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) PEPP-spararens personuppgifter, 

PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för 

pensionsförmåner, information om 

intjänade rättigheter eller ackumulerat 

kapital, PEPP-spararens eller eventuell 

tredjeparts inbetalningar och information 

om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid 

a) PEPP-spararens personuppgifter, 

PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för 

pensionsförmåner, information om 

intjänade rättigheter eller ackumulerat 

kapital, PEPP-spararens eller eventuell 

tredjeparts inbetalningar och information 

om PEPP-planens fonderingsgrad 
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artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 

2016/2341/EU ska vara tillämplig och 

”medlemmen” avse PEPP-spararen, 

”tjänstepensionsinstitutet” avse 

PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” 

avse ”PEPP-planen” och ”det 

uppdragsgivande företaget” avse eventuell 

tredjepart vid tillämpningen av denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Den medlemsstat där 

PEPP-sparinstitutet är auktoriserad eller 

registrerad samt namnet på den behöriga 

myndigheten. 

b) Ett tydligt angivande av 

PEPP-spararens lagstadgade 

pensionsålder, pensionsåldern som 

fastställs i pensionssystemet eller 

beräknas av PEPP-sparinstitutet, eller 

pensionsåldern som fastställts av 

PEPP-spararen, i förekommande fall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) I förekommande fall information 

om fullständiga eller partiella garantier 

enligt PEPP-planen och, om det är 

relevant, typen av garanti och 

mekanismer som skyddar intjänade 

individuella pensionsrättigheter. 

c) Namnet på PEPP-sparinstitutet 

och dess kontaktadress samt identifiering 

av PEPP-planen för PEPP-spararen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Information om den tidigare 

resultatutvecklingen för hela PEPP-planen 

eller, om det är relevant, för 

PEPP-spararens investeringsalternativ, 

uppställt i ett diagram som visar 

resultatutvecklingen under tillgängliga år 

eller som mest de senaste tio åren. 

d) Information om prognoser för 

pensionsförmåner grundade på den 

pensionsålder som anges i led b och en 

varning om att dessa prognoser kan 

avvika från det slutliga värdet av 

mottagna förmåner. Om prognosen för 

pensionsförmånerna grundas på 

ekonomiska scenarier ska den 

informationen också innehålla ett bästa 

scenario och ett oförmånligt scenario, 

med beaktande av PEPP-planens 

särskilda karaktär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) En specificering av de kostnader 

som PEPP-sparinstitutet dragit av 

åtminstone under de senaste tolv 

månaderna, med angivande av 

förvaltningskostnad, kostnad för 

förvaring av tillgångar, kostnader som 

avser portföljtransaktioner och andra 

kostnader, samt en uppskattning av hur 

kostnaderna påverkar de slutliga 

förmånerna. 

e) Information om intjänade 

rättigheter eller ackumulerat kapital med 

beaktande av PEPP-planens särskilda 

karaktär. 

Or. en 
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Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Information om de bidrag som 

tredje part och PEPP-spararen betalat in 

till PEPP-planen, åtminstone under de 

senaste tolv månaderna, med beaktande 

av PEPP-planens särskilda karaktär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led eb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 eb) Information om den tidigare 

resultatutvecklingen för hela 

PEPP-planen eller, om det är relevant, för 

PEPP-spararens investeringsalternativ, 

uppställt i ett diagram som visar 

resultatutvecklingen under tillgängliga år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ec (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ec) En specificering av de kostnader 

som PEPP-sparinstitutet dragit av 

åtminstone under de senaste tolv 

månaderna, med angivande av 

förvaltningskostnad, kostnad för 

förvaring av tillgångar, kostnader som 

avser portföljtransaktioner och andra 

kostnader, samt en uppskattning av hur 
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kostnaderna påverkar de slutliga 

förmånerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ed (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ed) Information om 

finansieringsnivån för PEPP-planen som 

helhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 62 

med regler för fastställandet av 

antaganden för de 

pensionsförmånsprognoser som avses i 

punkt 1 a. Dessa regler ska tillämpas av 

PEPP-sparinstitut för att, om det är 

relevant, fastställa investeringens 

nominella avkastningsgrad, den årliga 

inflationstakten och trenden för framtida 

löner. 

2. Pensionsbeskedet ska ange var och 

hur kompletterande information kan 

erhållas, inbegripet följande: Ytterligare 

praktisk information om de valmöjligheter 

som PEPP-sparare har enligt 

PEPP-planen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I enlighet med artikel 55 ska 

medlemsstaterna utbyta bästa praxis i 

fråga om PEPP-pensionsbeskedets 

utformning och innehåll. 

3. Kommissionen ska i samråd med 

Europeiska centralbanken, Eiopa och 

nationella tillsynsmyndigheter anta en 

delegerad akt i enlighet med artikel 62 för 

angivande av regler för att fastställa 

antaganden om 

pensionsförmånsprognoser enligt led a, 

presentationen av tidigare resultat som 

avses i led eb och presentationen av 

kostnader som avses i punkt 1 ec. Dessa 

regler ska tillämpas av PEPP-sparinstitut 

för att, om det är relevant, fastställa 

investeringens nominella 

avkastningsgrad, den årliga 

inflationstakten och trenden för framtida 

löner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Ytterligare praktisk information 

enligt artikel 40.1 a i direktiv 

2016/2341/EU. 

a) Ytterligare praktisk information om 

de valmöjligheter som PEPP-sparare har 

enligt PEPP-produkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För PEPP-planer där 

PEPP-sparare bär investeringsrisk och 

där ett investeringsalternativ åläggs 
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PEPP-spararen genom en särskild 

bestämmelse som anges i PEPP-planen 

ska PEPP-pensionsbeskedet ange var det 

finns ytterligare information. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Informationen ska vara lätt 

tillgänglig via elektroniska medel och 

utan kostnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. PEPP-sparinstitutet ska på 

begäran av en PEPP-sparare eller 

PEPP-förmånstagare eller deras ombud 

lämna följande ytterligare information: 

 (a) De årsbokslut och 

förvaltningsberättelser som avses i artikel 

29.1 b eller, om ett PEPP-sparinstitut 

ansvarar för mer än en PEPP-plan, de 

årsbokslut och förvaltningsberättelser 

som avser just deras PEPP-plan. 

 (b) De principer för 

investeringspolicyn som avses i artikel 

29.1 c. 

 (c) Eventuell övrig information om de 

antaganden som använts som underlag 

för de prognoser som avses i artikel 1 d. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 – stycke -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Informationen ska vara lätt tillgänglig via 

elektroniska medel och utan kostnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eiopa ska efter samråd med nationella 

myndigheter och efter konsumenttester 

utarbeta förslag till tekniska 

genomförandestandarder som närmare 

anger hur den information som avses i 

artikel 28 och i denna artikel ska 

presenteras. 

Eiopa ska efter samråd med nationella 

myndigheter och 

konsumentorganisationer utarbeta förslag 

till tekniska genomförandestandarder som 

närmare anger hur den information som 

avses i artikel 28 och i denna artikel ska 

presenteras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eiopa ska överlämna detta förslag till 

tekniska genomförandestandarder till 

kommissionen senast den... [inom nio 

månader från denna förordnings 

ikraftträdande]. 

Eiopa ska överlämna detta förslag till 

tekniska genomförandestandarder till 

kommissionen senast den... [inom sex 

månader från denna förordnings 

ikraftträdande]. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta de tekniska 
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standarder för genomförande som avses i 

första stycket i enlighet med artikel 15 i 

förordning (EU) nr 1093/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparare ska få information 

under tiden före pensionering i enlighet 

med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. 

1. PEPP-sparare ska få information 

under tiden före pensionering i enlighet 

med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. 

Det ska vara obligatoriskt med rådgivning 

ett år före pensionering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 31 utgår 

Ytterligare information som på begäran 

ska lämnas till PEPP-sparare och 

PEPP-förmånstagare 

 

PEPP-sparinstitutet ska på begäran av en 

PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare 

eller deras ombud lämna följande 

ytterligare information: 

 

a) De årsbokslut och 

förvaltningsberättelser som avses i artikel 

29.1 b eller, om ett PEPP-sparinstitut 

ansvarar för mer än en PEPP-plan, de 

årsbokslut och förvaltningsberättelser 

som avser just deras PEPP-plan. 

 

b) De principer för 

investeringspolicyn som avses i artikel 
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29.1 c. 

c) Eventuell övrig information om de 

antaganden som legat till grund för de 

prognoser som avses i artikel 28.1 a. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Förslag till förordning 

Kapitel V – avsnitt II – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

INVESTERINGSREGLER FÖR 

PEPP-SPARARE 

INVESTERINGSALTERNATIV FÖR 

PEPP-SPARARE 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda 

PEPP-sparare högst fem 
investeringsalternativ 

1. PEPP-sparinstitut och 

PEPP-distributörer ska i vilket fall som 

helst erbjuda en grundläggande 

PEPP-produkt och får erbjuda alternativa 
investeringsalternativ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Investeringsalternativen ska 

omfatta ett ickevalsalternativ och får 

2. Alla investeringsalternativ ska 

vara utformade av PEPP-sparinstitut 
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omfatta andra investeringsalternativ. enligt beprövade riskreduceringstekniker 

som ska säkerställa ett tillräckligt skydd 

för PEPP-sparare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Alla investeringsalternativ ska 

vara utformade av PEPP-sparinstitut 

enligt beprövade riskreduceringstekniker 

som ska säkerställa ett tillräckligt skydd 

för PEPP-sparare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-spararen ska ha möjlighet 

att välja ett annat investeringsalternativ 

vart femte år under PEPP-produktens 

intjänandefas. 

1. Villkoren för ändringar av 

investeringsalternativet ska förtecknas i 

PEPP-avtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ändringar av utgår 
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investeringsalternativet ska vara 

kostnadsfria för PEPP-sparare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ickevalsalternativet Den grundläggande PEPP-produkten 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ickevalsalternativet ska för 

PEPP-spararen säkerställa ett 

kapitalskydd som på grundval av en 

riskreduceringsteknik leder till en säker 

investeringsstrategi. 

1. Den grundläggande 

PEPP-produkten ska vara en enkel och 

säker produkt som enkelt kan förvärvas, 

bl.a. via digitala kanaler, i alla 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Den riskreduceringsteknik som 

tillämpas på den grundläggande 

PEPP-produkten ska överensstämma med 

målet att bevara det investerade kapitalet.  
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Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Kapitalskyddet ska göra det möjligt 

för PEPP-spararen att återkräva 

investerat kapital, inbegripet arvoden, 

kostnader och inflation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om PEPP-sparinstitut erbjuder 

andra investeringsalternativ ska minst ett 

av dessa erbjuda PEPP-sparare ett 

kostnadseffektivt investeringsalternativ. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 62 för att 

närmare ange 

Användningen av riskreduceringstekniker 
ska säkerställa att investeringsstrategin 

för PEPP-produkten är utformad för att 

bygga upp en stabil och adekvat 

individuell framtida pensionsinkomst från 

PEPP-produkten, och säkerställa en 

rättvis behandling av alla generationer av 
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PEPP-sparare. De tillämpliga 

riskreduceringsteknikerna ska innehålla 

bestämmelserna ba eller bb eller en 

kombination av dessa och kan 

kompletteras med bestämmelserna i bc: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) de riskreduceringstekniker som 

ska säkerställa kapitalskydd i 

ickevalsalternativet, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) de riskreduceringstekniker som 

ska tillämpas på alternativa 

investeringsmöjligheter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Bestämmelser för att gradvis 

anpassa investeringsfördelningen för att 
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reducera de finansiella riskerna för 

investeringar för grupper som motsvarar 

den återstående löptiden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – led bb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bb) Bestämmelser om upprättande av 

reserver från bidrag eller avkastning på 

investeringar som ska tilldelas PEPP-

sparare på ett rättvist och transparent sätt 

för att reducera investeringsförluster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – led bc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bc) Bestämmelser för användande av 

lämpliga finansiella garantier för att 

skydda mot investeringsförluster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 För att fastställa kriterier för effektiva 

riskreduceringstekniker som kan 
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tillämpas konsekvent ska Eiopa utarbeta 

utkast till tekniska standarder för tillsyn 

som specificerar detaljerna i 

bestämmelserna för 

riskreduceringsteknikerna. Eiopa ska 

överlämna dessa utkast till tekniska 

standarder för tillsyn till kommissionen 

senast [xxx från dagen för ikraftträdandet 

av denna förordning]. Kommissionen ska 

ges befogenhet att anta de tekniska 

standarder för tillsyn som avses i första 

stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i 

förordning (EU) nr 1094/2010. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I enlighet med artikel 3 b ska de 

PEPP-villkor som rör intjänandesfasen 

fastställas av medlemsstaterna, såvida de 

inte närmare anges i denna förordning. 

1. Om det inte specificeras i denna 

förordning, ska de villkor som rör 

intjänandesfasen avseende 

PEPP-produkten fastställas av 

medlemsstaterna, och ska inte vara mindre 

gynnsamma än tillämpliga nationella 

bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Sådana villkor får i synnerhet 

innefatta åldersgränser för när 

intjänandefasen kan börja, 

intjänandefasens minimilängd, högsta 

och lägsta inbetalningsbelopp och deras 

utgår 
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regelbundenhet samt villkor för förtida 

uttag före pensionering under särskilt 

svåra omständigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  143 

Förslag till förordning 

Kapitel VI 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL VI utgår 

INVESTERARSKYDD  

 (Kapitel VI utgår eftersom en 

underavdelning och alla dess 

bestämmelser har blivit en del av kapitel V 

(INTJÄNANDEFASEN).) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Förslag till förordning 

Artikel 42 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

PEPP-sparinstitut får erbjuda 

PEPP-produkter med ett alternativ som 

säkerställer täckning av biometriska risker. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

ska ”biometriska risker” avse risker 

kopplade till livslängd, invaliditet och 

dödsfall. 

PEPP-sparinstitut får, utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 5, 
erbjuda PEPP-produkter med ett 

kompletterande alternativ som säkerställer 

täckning av biometriska risker. 

Or. en 

 



 

PR\1146696SV.docx 81/92 PE618.225v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  145 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Den behöriga myndigheten i 

huvudföretaget eller institutets eller 

distributörens enda etablering, ska vara 

behörig att agera som ledande behörig 

myndighet för gränsöverskridande 

tillhandahållande av PEPP-produkter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  146 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. I fall som berör mer än en 

medlemsstat kan klaganden välja att 

lämna in sitt klagomål genom den 

behöriga myndigheten i den egna 

medlemsstaten, oberoende av var 

överträdelsen inträffade. För detta syfte, 

och oaktat punkt 6a, ska varje behörig 

myndighet vara behörig att behandla ett 

klagomål som lämnats in till denna eller 

en eventuell överträdelse av denna 

förordning, om sakfrågan i ärendet rör ett 

verksamhetsställe i medlemsstaten eller i 

väsentlig grad påverkar PEPP-sparare i 

dess medlemsstat. I dessa fall ska den 

behöriga myndigheten utan dröjsmål 

underrätta den ledande behöriga 

myndigheten om detta. 

Or. en 
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Ändringsförslag  147 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 6c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6c. Om det inte föreligger någon 

överenskommelse mellan berörda 

behöriga myndigheter ska förfarandet för 

tvistlösning enligt artikel 56 tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Förslag till förordning 

Artikel 44 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 44 utgår 

Tvistlösning utanför domstol  

1. Adekvata, oberoende, opartiska, 

transparenta och ändamålsenliga 

alternativa tvistlösningsförfaranden för 

tvistlösning mellan PEPP-kunder och 

PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributörer avseende de 

rättigheter och skyldigheter som denna 

förordning medför, ska fastställas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2013/11/EU49, i 

förekommande fall med hjälp av 

befintliga behöriga organ. Sådana 

alternativa tvistlösningsförfaranden ska 

vara tillämpliga på, och det relevanta 

tvistlösningsorganets behörighet utökas 

till att omfatta, de PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributörer som förfarandena rör. 

 

2. De organ som avses i punkt 1 ska 

samarbeta effektivt för att lösa 

gränsöverskridande tvister avseende de 

rättigheter och skyldigheter som denna 

förordning medför. 
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__________________  

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 

alternativ tvistlösning vid 

konsumenttvister och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 och 

direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 

18.6.2013, s. 63). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Förslag till förordning 

Artikel 45 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. PEPP-sparare får byta 

PEPP-sparinstitut högst en gång var 

femte år från det att PEPP-avtalet ingåtts. 

2. PEPP-sparare har rätt att byta när 

pensioneringen inleds. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. På PEPP-spararens begäran ska 

bytet inledas av det mottagande 

PEPP-sparinstitutet. Bytet ska åtminstone 

uppfylla villkoren i punkterna 2–5. 

1. På PEPP-spararens begäran ska 

bytet inledas av det mottagande 

PEPP-sparinstitutet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – punkt 3 – inledningen 



 

PE618.225v01-00 84/92 PR\1146696SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Inom två arbetsdagar från det 

mottagande av godkännandet som avses i 

punkt 2 ska det mottagande 

PEPP-sparinstitutet begära att det 

överförande PEPP-sparinstitutet utför 

följande uppgifter, om detta anges i 

PEPP-spararens godkännande: 

3. Inom fem arbetsdagar från det 

mottagande av godkännandet som avses i 

punkt 2 ska det mottagande 

PEPP-sparinstitutet begära att det 

överförande PEPP-sparinstitutet utför 

följande uppgifter, om detta anges i 

PEPP-spararens godkännande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De totala avgifter och kostnader 

som det överförande PEPP-sparinstitutet 

får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta 

ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 

1,5 % av den behållning som ska överföras 

till det mottagande PEPP-sparinstitutet. 

3. De totala avgifter och kostnader 

som det överförande PEPP-sparinstitutet 

får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta 

ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 

0,5 % av den behållning som ska överföras 

till det mottagande PEPP-sparinstitutet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Eventuella avgifter och kostnader 

som det överförande eller mottagande 

PEPP-sparinstitutet tar ut av 

PEPP-spararen för sådana byten som 

avses i artikel 46, förutom de som avses i 

punkterna 1, 2 och 3 i den artikeln, ska 

vara skäliga och i linje med 

PEPP-sparinstitutets faktiska kostnader. 

4. Mottagande institut får endast ta ut 

de faktiska kostnaderna för 

bytesmöjligheten. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  154 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att gränsöverskridande mekanismer för 

klagomål och prövning upprättas, vilket 

möjliggör individuell och kollektiv 

prövning över gränserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Förslag till förordning 

Kapitel VII 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL VII KAPITEL VIII B 

BYTE AV PEPP-SPARINSTITUT BYTE AV PEPP-SPARINSTITUT 

 (Kapitel VII och alla dess bestämmelser 

ska placeras före kapitel IX.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Förslag till förordning 

Kapitel VIII 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL VIII KAPITEL VI A 

UTBETALNINGSFAS UTBETALNINGSFAS 

 (Kapitel VII och alla dess bestämmelser 

ska placeras efter de sammanslagna 
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kapitlen V och VI.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I enlighet med artikel 3 ska de 

PEPP-villkor som rör utbetalningsfasen 

fastställas av medlemsstaterna, såvida de 

inte närmare anges i denna förordning. 

1. Om det inte specificeras i denna 

förordning, ska de villkor som rör 

intjänandesfasen avseende 

PEPP-produkten fastställas av 

medlemsstaterna, och ska inte vara mindre 

gynnsamma än tillämpliga nationella 

bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Sådana villkor får i synnerhet 

omfatta fastställande av pensionsålder, av 

en obligatorisk koppling mellan uppnådd 

pensionsålder och inledning av 

utbetalningsfasen, av en minimiperiod för 

deltagande i en PEPP-plan, av en 

maximal period före uppnådd 

pensionsålder för anslutning till en 

PEPP-plan, samt villkor för förtida uttag 

under särskilt svåra omständigheter. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  159 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Valet av form för utbetalningar 

under utbetalningsfasen ska göras av 

PEPP-spararen i samband med att 

PEPP-avtalet ingås och det kan därefter i 

tillämpliga fall ändras en gång vart femte 

år under intjänandefasen. 

2. För den grundläggande 

PEPP-produkten ska minst 35 % av 

utbetalningarna i form av livränta vara 

obligatoriska. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. PEPP-sparare ska välja form av 

utbetalningar för utbetalningsfasen vid 

ingåendet av ett PEPP-avtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  161 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Eiopa ska övervaka de 

pensionsplaner som upprättas eller 

distribueras inom unionens territorium 

för att kontrollera att de inte använder 

benämningen ”PEPP” eller utger sig för 

att vara PEPP-produkter om de inte är 

godkända enligt och efterlever denna 

förordning. 

2. Eiopa ska kontrollera att 

benämningen ”PEPP” inte ska användas 

om den inte är godkänd och i 

överensstämmelse med denna förordning. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Samarbete mellan behöriga myndigheter 

och Eiopa 

Samarbete och enhetlighet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eiopa och den myndighet som är 

behörig för PEPP-sparinstitutet ska 

samarbeta med varandra och utbyta 

information för att fullgöra sina 

respektive uppdrag enligt denna 

förordning. 

1. Varje myndighet som är behörig 

ska bidra till en enhetlig tillämpning av 

denna förordning i hela unionen. För 

detta ändamål ska de behöriga 

myndigheterna samarbeta med varandra 

och med kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av denna artikel ska Eiopa 

utarbeta förslag till tekniska 

genomförandestandarder som närmare 

anger formerna för samarbete och 

informationsutbyte samt de krav som ska 

gälla för att presentera ovannämnda 

För att säkerställa en konsekvent 

tillämpning av denna artikel ska Eiopa 

utarbeta förslag till tekniska 

genomförandestandarder som närmare 

anger formerna för enhetlighet, samarbete 

och informationsutbyte samt de krav som 

ska gälla för att presentera ovannämnda 
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information i ett standardiserat format som 

möjliggör jämförelser. 

information i ett standardiserat format som 

möjliggör jämförelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Förslag till förordning 

Artikel 55 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eiopa ska överlämna detta förslag till 

tekniska genomförandestandarder till 

kommissionen senast den... [inom nio 

månader från denna förordnings 

ikraftträdande]. 

Eiopa ska överlämna detta förslag till 

tekniska genomförandestandarder till 

kommissionen senast den... [inom sex 

månader från denna förordnings 

ikraftträdande]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  166 

Förslag till förordning 

Artikel 57 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) ett PEPP-sparinstitut bryter mot 

artikel 7.3, i strid med artikel 13 inte har 

erbjudit flyttbarhetstjänsten eller den 

information om denna tjänst som krävs 

enligt artikel 17, eller inte har uppfyllt 

kraven och skyldigheterna i kapitel IV, 

kapitel V, artikel 43 och kapitel VII, 

c) ett PEPP-sparinstitut bryter mot 

artikel 7.3 eller inte har uppfyllt kraven och 

skyldigheterna i kapitel IV, kapitel V, 

artikel 43 och kapitel VII, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Förslag till förordning 

Artikel 61 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller behandling av 

personuppgifter inom ramen för denna 

förordning ska PEPP-sparinstitut och 

behöriga myndigheter utföra sina uppgifter 

inom ramen för denna förordning i enlighet 

med förordning (EU) 2016/679. Vad gäller 

Eiopas behandling av personuppgifter 

inom ramen för denna förordning ska 

Eiopa följa förordning (EG) nr 45/2001. 

När det gäller behandling av 

personuppgifter inom ramen för denna 

förordning ska PEPP-sparinstitut och 

behöriga myndigheter utföra sina uppgifter 

inom ramen för denna förordning i enlighet 

med förordning (EU) 2016/679, och 

förordningen om respekten för integritet 

och till skyddet av personuppgifter i 

elektronisk kommunikation och om 

upphävande av direktiv 2002/58/EG (om 

integritet och elektronisk 

kommunikation). Vad gäller Eiopas 

behandling av personuppgifter inom ramen 

för denna förordning ska Eiopa följa 

förordning (EG) nr 45/2001. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det i utvärderingen konstateras att det 

finns väsentliga problem med 
förordningens funktion ska rapporten 

beskriva hur kommissionen avser att 

åtgärda de konstaterade problemen, 

inbegripet steg och tidsplan för en 

eventuell översyn. 

Rapporten ska omfatta alla frågor som 

rör förordningens funktion, i synnerhet 

följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) flyttbarhet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (b) utveckling av delkonton och 

partnerskap, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (c) bytesmöjligheten, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (d) användningen av den 

grundläggande PEPP-produkten, 

Or. en 
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Ändringsförslag  173 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (e) fördelningsförfarandet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2 – led f (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (f) tillämpningen i unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska inrätta en panel med 

relevanta intressenter för att kontinuerligt 

övervaka utvecklingen och 

genomförandet av PEPP-produkten. 

Denna panel ska åtminstone inbegripa 

Eiopa, de nationella 

tillsynsmyndigheterna, branschen och 

konsumentföreträdarna samt oberoende 

experter. 

 Panelens sekretariat ska vara Eiopa. 

Or. en 

 


