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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα νοικοκυριά της ΕΕ 

συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους 

αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος 

όγκος αυτών των αποταμιεύσεων 

βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

με βραχυπρόθεσμη λήξη. Η αύξηση των 

επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση 

του πληθυσμού και τα χαμηλά επιτόκια. 

(1) Τα νοικοκυριά της ΕΕ 

συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους 

αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος 

όγκος αυτών των αποταμιεύσεων 

βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

με βραχυπρόθεσμη λήξη και χαμηλή 

απόδοση. Ωστόσο, τα ποσοστά 

αποταμίευσης των νοικοκυριών 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών 

της ΕΕ και οι επίμονες διαφορές μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ μπορεί να 

έχουν αντίκτυπο στις επενδύσεις και στην 

ανάπτυξη καθώς η αποταμίευση των 

νοικοκυριών αποτελεί σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης για τις ιδιωτικές και 

δημόσιες επενδύσεις. Η αύξηση των 

επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση 

του πληθυσμού, τα χαμηλά επιτόκια και τα 

χαμηλά επίπεδα επενδύσεων σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Για να εξασφαλιστεί αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο για τους σημερινούς και 

τους μελλοντικούς συνταξιούχους, τα 

κράτη μέλη πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στην περαιτέρω 
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ανάπτυξη, ενίσχυση και μεταρρύθμιση 

του πρώτου (δημόσιου) και του δεύτερου 

(επαγγελματικού) πυλώνα των εθνικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτοί οι 

δύο πυλώνες θα συνεχίσουν να είναι 

πρωταρχικής σημασίας για το εισόδημα 

γήρατος και τη βιωσιμότητα των εθνικών 

συστημάτων, Τα PEPP δεν θα πρέπει να 

αντικαθιστά ή να υπονομεύει τα 

συστήματα του πρώτου και του δεύτερου 

πυλώνα. Για να παγιωθούν οι 

χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται 

για τους εν λόγω πυλώνες, τα κράτη μέλη 

πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την 

ανεργία καθώς και την αδήλωτη και 

ανασφάλιστη εργασία. Ωστόσο, λόγω της 

επικείμενης μείωσης του εργαζόμενου 

πληθυσμού από αναλογία 1:4 σε 1:2 είναι 

καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια 

προσέγγιση «πολυπυλωνικών» 

συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ένα 

εθελοντικό, μακροπρόθεσμο 

πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό 

προϊόν θα λειτουργήσει συμπληρωματικά 

και θα ενισχύσει τις υφιστάμενες 

συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, 

βελτιώνοντας την επάρκειά τους και 

αυξάνοντας την κάλυψη για κατηγορίες 

προσώπων που αντιμετώπιζαν έλλειψη ή 

μερική έλλειψη επαρκούς κάλυψης όπως 

οι γυναίκες, οι νέοι, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και τα άτομα σε άτυπες ή 

νέες μορφές εργασίας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Το 2015, 11,3 εκατομμύρια 

πολιτών της ΕΕ των 28 σε ενεργό ηλικία 

(20-64 ετών) διέμεναν σε κράτος μέλος 

άλλο από το κράτος μέλος της 

υπηκοότητάς τους και 1,3 εκατομμύρια 

πολίτες της ΕΕ 28 εργάζονταν σε κράτος 

μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
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διαμονής τους. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) Οι συντάξεις γήρατος αποτελούν 

σημαντικό μέρος του εισοδήματος των 

συνταξιούχων, για την εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και την 

καταπολέμηση της φτώχειας των 

ηλικιωμένων. Τούτο αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την άσκηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

προβλέπονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 25 

σχετικά με τα δικαιώματα των 

ηλικιωμένων, το οποίο ορίζει τα εξής: Η 

Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το 

δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων 

να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη 

ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό 

και πολιτιστικό βίο» καθώς και τα 

δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη 

σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη 

μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων των ηλικιωμένων1α. 

 __________________ 

 1α Σύσταση CM/Rec(2014)2 της 

Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη 

μέλη για την προώθηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.  

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1δ) Το PEPP παρέχει πρόσθετη 

προαιρετική επιλογή για συνταξιοδοτική 

αποταμίευση για τους πολίτες της 

Ένωσης και θα ενισχύσει τη δυνατότητα 

μεταφοράς των δικαιωμάτων του πολίτη. 

Επίσης, θα συμπληρώνει τα εθνικά 

συστήματα συνταξιοδότησης καθώς και 

την οδηγία 2014/50/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1ε) Η γήρανση της κοινωνίας και τα 

μειωμένα ποσοστά γεννήσεων είναι 

σημαντικές δημογραφικές προκλήσεις για 

την ΕΕ, που απειλούν τόσο την επάρκεια 

και τη βιωσιμότητα των συντάξεων όσο 

και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και οι αλλαγές 

στην αγορά εργασίας ενδέχεται να 

επιδεινώσουν περαιτέρω το πρόβλημα και 

να ασκήσουν αυξανόμενη πίεση στον 

πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα του 

συνταξιοδοτικού συστήματος. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1στ) Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 

των φύλων που προκαλείται και από τη 

μη τακτική καταβολή εισφορών στα 

συνταξιοδοτικά συστήματα εξαιτίας 

διακοπών της εργασίας ή καταβολής 

εισφορών λόγω μητρότητας ή φροντίδας 

παιδιών, συνεχίζει να αυξάνεται στην 

Ένωση. Η σύνταξη μιας συνταξιούχου 
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γυναίκας ηλικίας μεταξύ 65 και 79 ετών 

στην Ένωση είναι, κατά μέσο όρο, σχεδόν 

40% χαμηλότερη από αυτήν του άνδρα. 

Το PEPP μπορεί να τους προσφέρει μια 

επιπλέον επιλογή για τη συγκέντρωση 

επαρκούς σύνταξης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1ζ) Σύμφωνα με την ΕΑΑΕΣ, μόνο 67 

εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 27% του 

συνολικού πληθυσμού της ΕΕ μεταξύ 25-

29 ετών, εγγράφονται εθελοντικά σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα με 

μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό στόχο 

και επιπλέον αυτό το ποσοστό 

συγκεντρώνεται μόνο σε λίγα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 η (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1η) Το PEPP πρέπει να είναι 

πρωτίστως ένα μακροπρόθεσμο μέσο 

στήριξης για να διασφαλισθεί ένα καλό 

βιοτικό επίπεδο μετά τη συνταξιοδότηση, 

ιδίως για τους νέους πολίτες της Ένωσης. 

Το PEPP μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά 

τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών 

που απαιτούνται για τη διατήρηση του 

επιμέρους βιοτικού επιπέδου μετά τη 

συνταξιοδότηση. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 θ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1θ) Η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη 

με μια εντεινόμενη δημογραφική 

πρόκληση, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε 

μια κατάσταση όπου ο υφιστάμενος 

δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων από 

1:4 θα μειωθεί σε 1:2 έως το 2060. Για 

κάθε πολίτη 65 ετών και άνω, υπάρχουν 4 

άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών και 

έως το 2060 θα υπάρχουν 2 άτομα αυτής 

της ηλικίας για όλους τους πολίτες άνω 

των 65 ετών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 ι (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1ι) Η δυνατότητα μεταφοράς του 

PEPP θα αυξήσει την ελκυστικότητά του 

ως προϊόντος ιδίως για τους νέους και θα 

συμβάλει στην περαιτέρω διευκόλυνση 

του δικαιώματος των πολιτών να ζουν 

και να εργάζονται σε όλη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 ια (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1ια) Το PEPP ως ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο ατομικών συντάξεων είναι 

απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό και 

χρήσιμο για όσους δεν πληρούν τα 

κριτήρια για την εξασφάλιση επαρκούς 

σύνταξης ή θα επιθυμούσαν ένα 

συμπληρωματικό σύστημα αποταμίευσης 

παράλληλα με τα εθνικά συστήματα. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σήμερα, η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές 

συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του 

μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των 

εθνικών αγορών και της περιορισμένης 

δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών 

συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί 

να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των 

βασικών ελευθεριών των πολιτών της 

Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη 

δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας 

ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος 

μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων 

να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης 

και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των 

υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών 

προϊόντων. 

(3) Σήμερα, η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές 

συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του 

μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των 

εθνικών αγορών και της περιορισμένης 

δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών 

συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί 

να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των 

βασικών ελευθεριών των πολιτών της 

Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν ή να δεχθούν 

μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν 

σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η 

δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την 

ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της 

μη τυποποίησης των υπαρχόντων 

ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Λόγω του ρόλου που αναμένεται 

να διαδραματίσει το PEPP στην 

οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 

και στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την 

πραγματική οικονομία και προς 

μακροπρόθεσμα βιώσιμα έργα, οι 

αποταμιευτές πρέπει να συμμετέχουν στη 

διαδικασία που τους ενημερώνει σχετικά 

με τα οικονομικά και μη οικονομικά 

συμφέροντά τους και σχετικά με την 

αμοιβαία σχέση μεταξύ της απόδοσης του 

προϊόντος και των παραγόντων που 

αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και 

τη διακυβέρνηση. Η αποτελεσματικότητα 

αυτής της διαδικασίας συνδέεται με 



 

PE620.734v02-00 10/77 AD\1156684EL.docx 

EL 

υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 

δημοσιοποίησης, καθώς και με τη δέουσα 

συμμετοχή των αποταμιευτών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Οι άνθρωποι με χαμηλά 

εισοδήματα και τα άτομα που έχουν 

παραμείνει λιγότερο χρόνο στην αγορά 

εργασίας έχουν μικρότερο οικονομικό 

περιθώριο να επενδύσουν σε ατομικά 

συνταξιοδοτικά προϊόντα, γεγονός που 

οδηγεί σε αύξηση της εισοδηματικής 

ανισότητας στην τρίτη ηλικία. Αυτό 

ισχύει ιδίως για τις γυναίκες εν γένει λόγω 

του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 

δύο φύλων το οποίο τις επηρεάζει σε όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας τους, καθώς και λόγω του 

ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εκτός 

της αγοράς εργασίας για να αναλάβουν 

ευθύνες φροντίδας, χωρίς καθόλου 

εισόδημα ή μόνο με πολύ χαμηλό 

εισόδημα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στο πλαίσιο των ατομικών 

συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη 

ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των 

επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση 

και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς 

για τους παρόχους PEPP. Θα προσφέρει 

στα νοικοκυριά καλύτερες επιλογές για την 

κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους 

στόχων. 

(10) Στο πλαίσιο των ατομικών 

συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη 

ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των 

επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση 

και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς 

για τους παρόχους PEPP. Θα πρέπει να 

προσφέρει στα νοικοκυριά καλύτερες, 

καλά ρυθμιζόμενες, ασφαλείς, κοινωνικά 

υπεύθυνες και βιώσιμες επιλογές για την 

κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους 
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στόχων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Με τον παρόντα κανονισμό για το 

PEPP δεν τίθενται εμπόδια στη 

δυνατότητα των κρατών μελών να 

συνεχίσουν να διαμορφώνουν συλλογικά 

τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά 

συστήματα. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα 

PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια 

αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και 

εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα 

συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση 

και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να 

γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εκ του 

νόμου προβλεπόμενα και επαγγελματικά 

συνταξιοδοτικά προγράμματα και 

προϊόντα, θα συμβάλει στην κάλυψη των 

αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να 

ενισχύσουν την επάρκεια των 

συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, 

στην αντιμετώπιση της δημογραφικής 

πρόκλησης και στην παροχή μιας 

δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών 

κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν 

προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να 

εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά 

(11) Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα 

PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια 

αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και 

εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα 

συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση 

και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να 

γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το 

PEPP θα συμβάλει στην κάλυψη των 

αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να 

ενισχύσουν την επάρκεια των 

συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, και 

θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της 

δημογραφικής πρόκλησης και των 

υφιστάμενων συνταξιοδοτικών 

χασμάτων, προσφέροντας μια δυναμική 

νέα πηγή ιδιωτικών κεφαλαίων για 

μακροπρόθεσμες και βιώσιμες επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

επενδύσεων. Το πλαίσιο αυτό δεν 

πρόκειται να αντικαταστήσει ή να 

εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά 

προϊόντα ή επαγγελματικά 
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συνταξιοδοτικά συστήματα. συνταξιοδοτικά προγράμματα. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά 

της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος 

την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία 

δέσμη κανόνων. 

(14) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά 

της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος 

την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία 

δέσμη κανόνων και σε συνεργασία με τις 

εθνικές αρμόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Τα ιδρύματα επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) 

οργανώνονται και ρυθμίζονται με 

αισθητά διαφορετικό τρόπο στα διάφορα 

κράτη μέλη. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα 

ιδρύματα αυτά επιτρέπεται μόνο να 

ασκούν επαγγελματικές συνταξιοδοτικές 

δραστηριότητες, ενώ σε άλλα κράτη μέλη 

επιτρέπεται να ασκούν επαγγελματικές 

και ατομικές συνταξιοδοτικές 

δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό δεν έχει 

οδηγήσει μόνο σε διαφορετικές 

οργανωτικές δομές των ΙΕΣΠ, αλλά 

συνοδεύεται επίσης από διαφορετικά είδη 

εποπτείας σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, 

η προληπτική εποπτεία των ΙΕΣΠ που 

ασκούν επαγγελματικές και ατομικές 

συνταξιοδοτικές δραστηριότητες είναι 

ευρύτερη από αυτή των ΙΕΣΠ που 

ασκούν μόνο επαγγελματικές 

συνταξιοδοτικές δραστηριότητες. 

Προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η 
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για 

να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 

οργανωτικές δομές και μορφές εποπτείας, 

θα πρέπει να επιτρέπεται να παρέχουν 

PEPP μόνο τα ΙΕΣΠ τα οποία, σύμφωνα 

με το εθνικό δίκαιο, λαμβάνουν άδεια και 

εποπτεύονται επαρκώς ως προς την 

παροχή ατομικών συνταξιοδοτικών 

προϊόντων. Επιπλέον, και για την 

περαιτέρω διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο 

διαχωρισμός, η διαχείριση και η 

οργάνωση όλων των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων που 

αντιστοιχούν στον κλάδο της παροχής 

PEPP πρέπει να πραγματοποιούνται 

χωριστά από τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες του κλάδου παροχής 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

προϊόντων, χωρίς καμία δυνατότητα 

μεταφοράς. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Το εφαρμοστέο φορολογικό 

καθεστώς για το PEPP θα πρέπει να 

καθορίζεται από τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους στο οποίο έχει 

συνεισφέρει ο αποταμιευτής PEPP. 

Συνεπώς, το προϊόν PEPP θα 

φορολογείται σε κάθε κράτος μέλος στο 

οποίο ο αποταμιευτής PEPP έχει 

συνεισφέρει, αναλογικά προς το επίπεδο 

συνεισφοράς στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Οι εφ’ όρου ζωής συντάξεις και η 

πρόσθετη οικονομική ασφάλεια για την 

κάλυψη κινδύνων όπως αναπηρίας, 

θανάτου ή μακροχρόνιας περίθαλψης, 

αποτελούν ουσιώδη στοιχεία ενός 

συνολικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. 

Τα συνταξιοδοτικά προϊόντα θα πρέπει να 

παρέχουν στον πελάτη ένα 

μακροπρόθεσμο, ασφαλές και σταθερό 

συμπληρωματικό εισόδημα μετά τη 

συνταξιοδότηση. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20β) Τα σχέδια συνεισφοράς πρέπει να 

συνοδεύονται από προβλέψεις 

εστιασμένες στην αξία των κεφαλαίων, 

την απόδοση των επενδύσεων, την 

εκτιμώμενη πορεία του πληθωρισμού και 

την οικονομική ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Με στόχο την ομαλή μετάβαση για 

τους παρόχους PEPP, η υποχρέωση 

παροχής PEPP που περιλαμβάνουν 

τμήματα για κάθε κράτος μέλος θα έχει 

εφαρμογή τρία έτη μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Ωστόσο, όταν διαθέτει ένα PEPP στην 

αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά 

τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε 

(21) Όταν διαθέτει ένα PEPP στην 

αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά 

τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα στη 

σύμβαση. Όταν ένας αποταμιευτής PEPP 

μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος 

όπου ο πάροχος PEPP δεν προσφέρει 

άμεσα διαθέσιμο τμήμα, η αλλαγή 

παρόχων πραγματοποιείται δωρεάν. Οι 

δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν 
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να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση 

των καταναλωτών. 
να λαμβάνουν πληρωμές PEPP 

ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο 

οποίο διαμένουν. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Προκειμένου να διευκολύνεται η 

εφαρμογή διατάξεων για το άνοιγμα 

εθνικών τμημάτων σε όλα τα κράτη μέλη, 

οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να συνάπτουν συμπράξεις με 

άλλους παρόχους PEPP. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του 

συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει 

θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό 

φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP 

θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και 

επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς 

αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους 

PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών 

τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. 

Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι 

διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας 

στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός 

καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή 

(συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της 

συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη 

συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 

σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα 

προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών 

παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις 

(22) Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του 

συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει 

θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό 

φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP 

θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και 

επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς 

αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους 

PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών 

τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. 

Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι 

διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας 

στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός 

καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή 

(συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της 

συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη 

συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 

σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα 

προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών 

παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις, 



 

PE620.734v02-00 16/77 AD\1156684EL.docx 

EL 

καθώς και τα έξοδα. Όταν τα 

προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών 

παροχών βασίζονται σε οικονομικά 

σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης 

δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι 

ακραίο αλλά εύλογο. 

τα έξοδα και τον συνυπολογισμό των 

περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και 

των σχετικών με τη διακυβέρνηση 

παραγόντων. Τα προβλεπόμενα επίπεδα 

συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται, 

μεταξύ άλλων, σε οικονομικά σενάρια, 

συμπεριλαμβανομένου δυσμενούς 

σεναρίου. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Προτού ενταχθούν σε ένα 

καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε 

τεκμηριωμένη επιλογή. 

(23) Προτού ενταχθούν σε ένα 

καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε 

τεκμηριωμένη επιλογή, μέσω της παροχής 

συμβουλών ως προς την αξιολόγηση των 

αποταμιευτικών τους απαιτήσεων και 

αναγκών. 

Αιτιολόγηση 

Η συμβουλή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο προκειμένου οι καταναλωτές να αποκτήσουν 

επίγνωση σχετικά με τις επιλογές τους. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή 

διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν 

να διανέμουν τα προϊόντα που 

αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι 

παραγωγοί PEPP θα πρέπει να 

συντάσσουν το έγγραφο βασικών 

πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να 

είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του 

(24) Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή 

διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν 

να διανέμουν τα προϊόντα που 

αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι 

πάροχοι PEPP θα πρέπει να συντάσσουν 

το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. 

Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για 

την ακρίβεια του εγγράφου βασικών 
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εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. Το 

έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα 

πρέπει να αντικαταστήσει και να 

προσαρμόσει το έγγραφο βασικών 

πληροφοριών για συσκευασμένα 

επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές 

και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 

ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 που 

δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα PEPP. 

πληροφοριών PEPP. Το έγγραφο βασικών 

πληροφοριών PEPP θα πρέπει να 

αντικαταστήσει και να προσαρμόσει το 

έγγραφο βασικών πληροφοριών για 

συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για 

ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα 

βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου33 που δεν θα είναι 

υποχρεωτικό για τα PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τα έγγραφα βασικών 

πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα 

επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές 

και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 

ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 

9.12.2014, σ. 1). 

33 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τα έγγραφα βασικών 

πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα 

επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές 

και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε 

ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 

9.12.2014, σ. 1). 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26)  Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία 

αριθμητικού υπολογισμού 

συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία 

αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν 

πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα 

πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις 

αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι 

παραγωγοί PEPP, καθώς και οποιοδήποτε 

περαιτέρω κόστος ή αμοιβές χρεώνονται 

από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της 

επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη 

συμπεριληφθεί από τους παραγωγούς 

PEPP. 

(26) Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία 

αριθμητικού υπολογισμού 

συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία 

αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν 

πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα 

πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις 

αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι 

πάροχοι PEPP, καθώς και οποιοδήποτε 

περαιτέρω κόστος ή αμοιβές χρεώνονται 

από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της 

επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη 

συμπεριληφθεί από τους παρόχους PEPP. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα - βάσει συγκεκριμένης 

εφαρμογής- να υπολογίζει το επίπεδο 

παροχών κατά την περίοδο 

αποσυσσώρευσης. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Η διαφημιστική προώθηση πρέπει 

να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται από την ψηφιοποίηση και 

να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του 

PEPP με απλό και φιλικό προς τον 

χρήστη τρόπο, σε πλήρη συμμόρφωση με 

το άρθρο 9 του κανονισμού 1286/2014 

(κανονισμού PRIIP). 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών 

παροχών απευθυνόμενη στους 

αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους 

παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και 

γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά 

με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν 

τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η 

δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα 

πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και 

να περιέχει σχετικές και κατάλληλες 

(29) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών 

παροχών απευθυνόμενη στους 

αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους 

παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και 

γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά 

με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν 

τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η 

δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα 

πρέπει επίσης να απευθύνεται σε 

δικαιούχους PEPP εφόσον συμφωνεί ο 
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πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η 

κατανόηση των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ 

καθεστώτων και να εξυπηρετείται η 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

αποταμιευτής PEPP. Η δήλωση 

συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να 

είναι σαφής, ενημερωμένη, απλή και 

κατανοητή και να περιέχει σχετικές και 

κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να 

διευκολύνεται η κατανόηση των 

συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ 

καθεστώτων και να εξυπηρετείται η 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Για να προστατευθούν επαρκώς τα 

δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και 

των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν 

κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού 

τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση 

και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού 

τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται 

αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια 

προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που 

να προσφέρει στους παρόχους PEPP 

επαρκές περιθώριο ελιγμών για να 

αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη 

και αποτελεσματικότερη επενδυτική 

πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα 

να κινούνται με σύνεση. Συνεπώς, η 

τήρηση του κανόνα της «συνετής 

διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική 

πολιτική που να ανταποκρίνεται στην 

πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε 

παρόχου PEPP. 

(32) Για να προστατευθούν επαρκώς τα 

δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και 

των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα 

πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν 

κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού 

τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση 

και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού 

τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται 

αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια 

προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που 

να προσφέρει στους παρόχους PEPP 

επαρκές περιθώριο ελιγμών για να 

αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη 

και αποτελεσματικότερη επενδυτική 

πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα 

να κινούνται με σύνεση και σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του 

αποταμιευτή PEPP. Συνεπώς, η τήρηση 

του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» 

επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να 

ανταποκρίνεται στην πελατειακή 

διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Με τη θέσπιση του κανόνα «της 

συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής 

για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και 

με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP 

της δυνατότητας διασυνοριακής 

δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο 

αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης 

προς τον τομέα των ατομικών 

συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται 

κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και 

κοινωνική πρόοδος. 

(33) Με τη θέσπιση του κανόνα «της 

συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής 

για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και 

με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP 

της δυνατότητας διασυνοριακής 

δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο 

αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης 

προς τον τομέα των ατομικών 

συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται 

κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των 

μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά 

χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά 

αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί 

διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, 

επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη 

ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. 

Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου 

χρόνου που περιορίζουν την 

εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει 

να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν 

συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται 

σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις 

συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη 

εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν 

ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία 

ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να 

είναι κατάλληλα για σκοπούς 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα 

υποδομών χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και τα ανθεκτικά στην 

κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι 

(35) Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των 

μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά 

χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά 

αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί 

διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, 

επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη 

ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. 

Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου 

χρόνου που περιορίζουν την 

εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει 

να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν 

συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται 

σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις 

συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη 

εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν 

ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία 

ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να 

είναι κατάλληλα για σκοπούς 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα 

υποδομών χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών και τα ανθεκτικά στην 

κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι 
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συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο 

περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση των έργων. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των 

υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP 

ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές 

τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε 

βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική 

οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά 

οφέλη, ιδίως σε έργα υποδομών και 

επιχειρήσεις. 

συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο 

περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση των έργων. Λαμβάνοντας 

υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των 

υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP 

ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές 

τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε 

βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική 

οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, 

ιδίως σε έργα υποδομών και επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, 

όπως αναφέρονται στις αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 

είναι σημαντικά για την επενδυτική 

πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι 

PEPP θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις 

επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν 

υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος 

του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που 

διαθέτουν. 

(36) Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, 

όπως αναφέρονται στις αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 

είναι σημαντικά για την επενδυτική 

πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνου των παρόχων PEPP. Ο πάροχος 

PEPP θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνει 

υπόψη τις δυνητικές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές συνέπειες και τις συνέπειες 

από πλευράς διακυβέρνησης των 

επενδύσεων κεφαλαίου. Αυτή η 

αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να 

τίθεται στη διάθεση της ΕΑΑΕΣ και των 

αρμοδίων αρχών, καθώς και των 

αποταμιευτών PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα 

πρέπει να συνεκτιμούν αυτούς τους 

παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις 

και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο 

αποτελούν μέρος του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36 a) Ένας από τους στόχους του 

παρόντος κανονισμού είναι η διοχέτευση 

κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην 

πραγματική οικονομία. Οι πάροχοι PEPP 

θα πρέπει να συνεκτιμούν τους 

περιβαλλοντικούς, τους κοινωνικούς και 

τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις 

τους.  

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36 β) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

έρχονται τακτικά σε επαφή με τους 

πελάτες τους προκειμένου να 

διασφαλίζουν ότι οι ανησυχίες και οι 

προτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων 

των παραγόντων ΠΚΔ, λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη στις επενδυτικές 

αποφάσεις. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36 γ) Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να 

ακολουθούν πολιτική αποκλεισμού 

επενδύσεων προκειμένου να διασφαλίζουν 

ότι οι αποταμιεύσεις δεν επενδύονται σε 

άκρως αμφιλεγόμενα και επιζήμια 

προϊόντα, όπως η ενέργεια με βάση τον 

άνθρακα, τα πυρηνικά όπλα, τα 

πυρομαχικά διασποράς, και η παραγωγή 

καπνού, ούτε υποστηρίζουν επιζήμιες 

συμπεριφορές όπως σοβαρές παραβιάσεις 
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των ανθρώπινων και των εργασιακών 

δικαιωμάτων, σοβαρές περιβαλλοντικές 

και κλιματικές καταστροφές, διαφθορά 

και φοροαποφυγή. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Με στόχο να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να 

αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που 

συνάδει με τον κανόνα της συνετής 

διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται 

στους παρόχους PEPP να επενδύουν σε 

υψηλού κινδύνου και σε μη 

συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας 

όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα 

χρηματοοικονομικής δράσης. 

(37) Με στόχο να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να 

αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που 

συνάδει με τον κανόνα της συνετής 

διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται 

στους παρόχους PEPP να εφαρμόζουν 

επιθετικές στρατηγικές φοροαποφυγής 

και να επενδύουν σε υψηλού κινδύνου και 

σε μη συνεργαζόμενες περιοχές 

δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την 

ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης 

και από τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό της Επιτροπής ο οποίος 

προσδιορίζει τις τρίτες χώρες υψηλού 

κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις και τις 

δικαιοδοσίες στον κοινό κατάλογο 

δικαιοδοσιών τρίτων χωρών για 

φορολογικούς σκοπούς. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Εν όψει του μακροπρόθεσμου 

συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι 

επενδυτικές επιλογές που παρέχονται 

στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να 

παρουσιάζονται στο κατάλληλο πλαίσιο, 

καλύπτοντας τα στοιχεία που παρέχουν 

στους επενδυτές τη δυνατότητα να λάβουν 

μια επενδυτική απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 

(38) Εν όψει του μακροπρόθεσμου 

συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι 

επενδυτικές επιλογές που προσφέρονται 

στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να 

εκτίθενται σαφώς, καλύπτοντας τα 

στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να ευθυγραμμιστούν με τις 

προτιμήσεις και τις μακροπρόθεσμες 

ανάγκες των πελατών τους, και να λάβουν 
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επενδυτικών επιλογών από τις οποίες 

μπορούν να επιλέξουν. Μετά την αρχική 

επιλογή η οποία λαμβάνει χώρα κατά την 

εγγραφή σε ένα PEPP, ο αποταμιευτής 

PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

τροποποιεί αυτή την επιλογή ανά λογικά 

διαστήματα (ανά πενταετία), έτσι ώστε να 

προσφέρεται επαρκής σταθερότητα στους 

παρόχους για τη μακροπρόθεσμη 

επενδυτική στρατηγική τους, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

προστασία των επενδυτών. 

μια εμπεριστατωμένη επενδυτική 

απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού των επενδυτικών επιλογών από τις 

οποίες μπορούν να επιλέξουν. Μετά την 

αρχική επιλογή η οποία λαμβάνει χώρα 

κατά την εγγραφή σε ένα PEPP, ο 

αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να τροποποιεί αυτή την 

επιλογή ανά λογικά διαστήματα (ανά 

πενταετία), έτσι ώστε να προσφέρεται 

επαρκής σταθερότητα στους παρόχους για 

τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική 

τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

προστασία των επενδυτών. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Η βασική επενδυτική επιλογή θα 

πρέπει να επιτρέπει στους αποταμιευτές 

PEPP να ανακτούν το επενδυθέν 

κεφάλαιο. Οι πάροχοι PEPP μπορούν, 

επιπροσθέτως, να συμπεριλάβουν 

μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 

προκειμένου να καλύπτουν τουλάχιστον εν 

μέρει τον πληθωρισμό. 

(39) Η βασική επενδυτική επιλογή, που 

προσφέρεται από κάθε πάροχο PEPP, θα 

πρέπει να διασφαλίζει προστασία 

κεφαλαίου για τους αποταμιευτές PEPP, 

με τη μορφή εγγύησης κεφαλαίου. Οι 

πάροχοι PEPP θα πρέπει, επιπροσθέτως, 

να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμό 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 

προκειμένου να καλύπτουν κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τον πληθωρισμό. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

των πελατών των PEPP να προσφεύγουν 

σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν 

εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, 

ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και 

αποτελεσματικές διαδικασίες 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) 

(45) Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 

των πελατών των PEPP να προσφεύγουν 

σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν 

εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, 

ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και 

αποτελεσματικές διαδικασίες 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) 
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μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP 

και των πελατών PEPP για την επίλυση 

διαφορών που προκύπτουν από τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του 

παρόντος κανονισμού. 

μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP 

και των πελατών PEPP και, κατά 

περίπτωση, των δικαιούχων PEPP για 

την επίλυση διαφορών που προκύπτουν 

από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

βάσει του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Με στόχο την καθιέρωση μιας 

αποδοτικής και αποτελεσματικής 

διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι 

πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να 

θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών την οποία θα 

μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους 

πριν από την παραπομπή της διαφοράς σε 

διαδικασία ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα 

μέσα. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών 

θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς 

καθορισμένες προθεσμίες εντός των 

οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα 

πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι 

φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες ικανότητες ώστε να 

συνεργάζονται με επαρκή και 

αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό 

επίπεδο σε σχέση με διαφορές που 

αφορούν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις βάσει του παρόντος 

κανονισμού. 

(46) Με στόχο την καθιέρωση μιας 

αποδοτικής και αποτελεσματικής 

διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι 

πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να 

θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών την οποία θα 

μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους 

και οι δικαιούχοι PEPP πριν από την 

παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία 

ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η 

διαδικασία υποβολής καταγγελιών θα 

πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς 

καθορισμένες προθεσμίες εντός των 

οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα 

πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι 

φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες ικανότητες ώστε να 

συνεργάζονται με επαρκή και 

αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό 

επίπεδο σε σχέση με διαφορές που 

αφορούν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις βάσει του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, 

(47) Με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, 
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τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των παρόχων PEPP, οι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη 

διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της 

φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας 

σαφούς, ταχείας και ασφαλούς 

διαδικασίας. 

τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των παρόχων PEPP, οι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη 

διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της 

φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας 

σαφούς, ταχείας, ασφαλούς και διαφανούς 

διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, 

τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των παρόχων PEPP, οι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη 

διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της 

φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας 

σαφούς, ταχείας και ασφαλούς 

διαδικασίας. 

(47) Με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, 

τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των παρόχων PEPP, οι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη 

διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της 

φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας 

σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας 

χαμηλού κόστους. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος 

PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την 

έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για 

λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι 

πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν 

χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια 

τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά 

την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής 

λογαριασμού. 

(48) Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος 

PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την 

έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για 

λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι 

πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν 

χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια 

τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά 

την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής 

λογαριασμού. Η αλλαγή πραγματοποιείται 

δωρεάν στις περιπτώσεις περιορισμένης 

δυνατότητας μεταφοράς, ανάκλησης της 
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άδειας και κατόπιν αιτήματος του 

αποταμιευτή PEPP. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με 

τις δαπάνες και τις προμήθειες που 

σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP 

θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα 

συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

προστασία των καταναλωτών. Θα 

διατίθενται συγκριτικές πληροφορίες για 

τα διάφορα προϊόντα, γεγονός που θα 

αποτελέσει κίνητρο για ανταγωνιστικές 

τιμές. 

(55) Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με 

τις δαπάνες και τις προμήθειες που 

σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP 

θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα 

συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

προστασία των καταναλωτών. Διατίθενται 

συγκριτικές πληροφορίες για τα διάφορα 

προϊόντα, γεγονός που θα αποτελέσει 

κίνητρο για ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Παρά το γεγονός ότι η συνεχής 

εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να 

ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες 

εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να 

συντονίζει την εποπτεία των PEPP, 

προκειμένου να διασφαλίζει την εφαρμογή 

ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον 

πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του 

συνταξιοδοτικού προϊόντος. 

(56) Παρά το γεγονός ότι η συνεχής 

εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να 

ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες 

εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να 

συντονίζει την εποπτεία των PEPP, 

προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεπή 

εφαρμογή ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον 

πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του 

συνταξιοδοτικού προϊόντος. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 67 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (67α) Στην ΕΕ, το 14,6% των 

ανθρώπων ηλικίας 65 ετών ή άνω 

αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. 

Δεδομένου ότι τα εισοδήματα κεφαλαίου 

τείνουν να συγκεντρώνονται στις υψηλές 

εισοδηματικές τάξεις, τα φορολογικά 

κίνητρα για ιδιωτικές συντάξεις ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε πραγματικούς 

φορολογικούς συντελεστές που είναι 

αρνητικοί και φθίνοντες. Αυτά τα 

διαφυγόντα φορολογικά έσοδα είναι 

προτιμότερο να δαπανώνται στη 

βιωσιμότητα και την επάρκεια των 

συστημάτων του πρώτου πυλώνα. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν ανώτατα 

όρια και να στοχεύσουν τα φορολογικά 

κίνητρα για τα ατομικά συνταξιοδοτικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του 

PEPP, σε συγκεκριμένες ομάδες με 

περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες 

συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές 

παροχές, όπως οι ομάδες με χαμηλό 

εισόδημα, οι αυτοαπασχολούμενοι και τα 

άτομα με μεγάλα κενά στις περιόδους 

εισφορών τους. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (68α) Το PEPP αποτελεί ένα νέο 

συμπληρωματικό μέσο στα 

συνταξιοδοτικά συστήματα για όλους 

τους πολίτες της Ένωσης. Στα εθνικά 

φορολογικά συστήματα, το PEPP θα 

πρέπει να επωφελείται από την 

ευνοϊκότερη δυνατή φορολογική 

μεταχείριση που εφαρμόζεται στα εθνικά 

προϊόντα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Μετά τη διάθεση του PEPP στην 

αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό της 

Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και να 

επεκτείνουν τα φορολογικά 

πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά 

ΑΣΠ και στο PEPP. 

(69) Μετά τη διάθεση του PEPP στην 

αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 

σθεναρά να λαμβάνουν υπόψη τον 

κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και 

να επεκτείνουν τα φορολογικά 

πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά 

ΑΣΠ και στο PEPP. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (69α) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για το 

PEPP. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση 

του παρόντος κανονισμού αξιολογώντας, 

μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, 

όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά 

και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του 

δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των 

κρατών μελών. 

(70) Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση 

του παρόντος κανονισμού αξιολογώντας, 

μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, 

όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά 

και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του 

δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των 

κρατών μελών. Η εν λόγω αξιολόγηση 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 

διαφορετικούς στόχους και σκοπούς που 

έχει η δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς 

PEPP, και θα πρέπει ειδικότερα να 

αξιολογεί κατά πόσον ο παρών 

κανονισμός έχει συμβάλει στην ανάπτυξη 

«πολυπυλωνικών» συνταξιοδοτικών 
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συστημάτων στα κράτη μέλη και έχει ως 

αποτέλεσμα περισσότεροι ευρωπαίοι 

πολίτες να αποταμιεύουν ώστε να έχουν 

βιώσιμες και επαρκείς συντάξεις. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το 

δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, 

την αρχή της ισότητας ανδρών και 

γυναικών και την αρχή της διασφάλισης 

ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του 

καταναλωτή. 

(71) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

διασφαλίζει τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και να τηρεί τις 

αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το 

δικαίωμα των ηλικιωμένων να ζουν με 

αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και το 

δικαίωμα να συμμετέχουν στον κοινωνικό 

και τον πολιτιστικό βίο, το δικαίωμα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, 

την επιχειρηματική ελευθερία, την αρχή 

της ισότητας ανδρών και γυναικών και την 

αρχή της διασφάλισης ενός υψηλού 

επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ 

μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε 

εθελοντική βάση· 

α) βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ 

μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε 

εθελοντική και συμπληρωματική βάση· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «πανευρωπαϊκό ατομικό 

συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: 

μακροπρόθεσμο αποταμιευτικό ατομικό 

συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται 

στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος 

PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική 

επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει 

της ενωσιακής νομοθεσίας να διαχειρίζεται 

συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή 

αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται 

εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής 

PEPP εν όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με 

αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες 

εξαγοράς· 

(2) «πανευρωπαϊκό ατομικό 

συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: 

μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και κοινωνικά 

υπεύθυνο αποταμιευτικό ατομικό 

συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται 

στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος 

PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική 

επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει 

της ενωσιακής νομοθεσίας να διαχειρίζεται 

συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή 

αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται 

εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής 

PEPP ή ανεξάρτητη ένωση αποταμιευτών 

PEPP για λογαριασμό των μελών της εν 

όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με 

αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες 

εξαγοράς· 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο 

του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της 

οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41· 

α) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο 

του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της 

οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, 

δηλαδή κάθε πελάτης που δεν είναι 

επαγγελματίας πελάτης· 

__________________ __________________ 

41 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 

της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 

12.6.2014, σ. 349). 

41 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και 

της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 

12.6.2014, σ. 349). 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) ανεξάρτητη ένωση η οποία 

εγγράφεται σε προϊόντα PEPP για 

λογαριασμό των μελών της· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) «κατ’ αποκοπή ποσό»: η πλήρης 

καταβολή του συσσωρευμένου κεφαλαίου 

στο τέλος της φάσης συσσώρευσης· 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) «κράτος μέλος καταγωγής του 

διανομέα PEPP»: το κράτος μέλος στο 

οποίο ο διανομέας PEPP έχει την 

καταστατική του έδρα· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ποια εθνική αρμόδια αρχή θα 

είναι υπεύθυνη για τη συνεχή εποπτεία των παρόχων και των διανομέων PEPP σε 

διασυνοριακές καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις απαιτήσεις 

διανομής και ενημέρωσης. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19β) «κράτος μέλος υποδοχής του 

διανομέα PEPP»: κράτος μέλος, άλλο 

από το κράτος μέλος καταγωγής, στο 

οποίο ο διανομέας PEPP διανέμει PEPP· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το ποια εθνική αρμόδια αρχή θα 

είναι υπεύθυνη για τη συνεχή εποπτεία των παρόχων και των διανομέων PEPP σε 

διασυνοριακές καταστάσεις, ιδίως σε σχέση με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις απαιτήσεις 

διανομής και ενημέρωσης. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) «κεφάλαιο»: το σύνολο των 

εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, 

μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, 

υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για 

επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων 

των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και 

δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα 

τους επενδυτές· 

(21) «κεφάλαιο»: το σύνολο των 

εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, 

μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, 

υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για 

επένδυση ποσό πριν από την αφαίρεση 

όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων 

και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή 

έμμεσα τους επενδυτές· 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) «βασική επενδυτική επιλογή»: 

επενδυτική στρατηγική η οποία 

εφαρμόζεται όταν ο αποταμιευτής PEPP 

δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των 

κεφαλαίων που συσσωρεύονται στον 

λογαριασμό PEPP που διαθέτει· 

(24) «βασική επενδυτική επιλογή»: 

επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την 

οποία ο αποταμιευτής PEPP ανακτά 

τουλάχιστον το επενδεδυμένο κεφάλαιο, 

και η οποία είτε επιλέγεται από τον 

αποταμιευτή PEPP είτε εφαρμόζεται όταν 

ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει δώσει 

συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον 
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τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που 

συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP 

που διαθέτει· 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) «περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και 

σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες 

(ΠΚΔ)»: περιλαμβάνουν τους στόχους 

της Ένωσης για το κλίμα και τη 

βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη 

συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις κατευθυντήριες 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τους ορισμούς των 

Αρχών Υπεύθυνης Επένδυσης στο 

πλαίσιο των οποίων οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν την κλιματική 

αλλαγή, τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, την εξάντληση των πόρων 

(συμπεριλαμβανομένων της σπατάλης και 

της ρύπανσης των υδάτων) και την 

αποψίλωση των δασών· οι κοινωνικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας 

(συμπεριλαμβανομένων της δουλείας και 

της παιδικής εργασίας), τις τοπικές 

κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοχθόνων κοινοτήτων), τις 

συγκρούσεις, την υγεία και την ασφάλεια, 

τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και την 

πολυμορφία· οι σχετικοί με τη 

διακυβέρνηση παράγοντες περιλαμβάνουν 

τις αμοιβές, τη δωροδοκία και τη 

διαφθορά των διευθυντικών στελεχών, τα 

πολιτικά λόμπι και τις δωρεές, την 

πολυμορφία και τη δομή των διοικητικών 

συμβουλίων και την φορολογική 

στρατηγική. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28β) «βιομετρικοί κίνδυνοι»: κίνδυνοι 

συνδεόμενοι με τη μακροζωία, την 

αναπηρία, τη μακροχρόνια περίθαλψη 

και τον θάνατο. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28γ) «σύμπραξη για τμήματα»: η 

συνεργασία μεταξύ παρόχων PEPP, 

προκειμένου να προσφέρουν τμήματα σε 

διαφορετικά κράτη μέλη, υπό την άποψη 

της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 12. Την 

ευθύνη στο πλαίσιο των συμπράξεων 

αυτών φέρει σε όλες τις περιπτώσεις ο 

κύριος πάροχος. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και 

να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον 

έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

1. Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και 

να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον 

έχει λάβει άδεια, έχει εγκριθεί και έχει 

πιστοποιηθεί από την αρμόδια εποπτική 

αρχή ΕΑΑΕΣ. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πληροφορίες σχετικά με τις 

διευθετήσεις για τη διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον 

αφορά το PEPP· 

δ) πληροφορίες σχετικά με τις 

διευθετήσεις για τη διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον 

αφορά το PEPP, συμπεριλαμβανομένου 

του ρόλου που διαδραματίζουν οι 

περιβαλλοντικοί, οι κοινωνικοί και οι 

σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες 

στην επενδυτική διαδικασία, καθώς και 

του μακροπρόθεσμου αντικτύπου και των 

εξωτερικών επιδράσεων των επενδυτικών 

αποφάσεων· 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι οι παράγοντες ΠΚΔ αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες 

επενδυτικές αποφάσεις, όπως αυτές που αφορούν τα PEPP, είναι σκόπιμο να δημοσιοποιείται 

με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα διαχείρισης κινδύνου του παρόχου και να 

θεωρούνται μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης άδειας παροχής 

αυτού του προϊόντος. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) πληροφορίες σχετικά με τις 

επενδυτικές στρατηγικές, τα 

χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα 

χαρακτηριστικά του PEPP· 

ε) πληροφορίες σχετικά με τις 

επενδυτικές στρατηγικές, τα 

χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα 

χαρακτηριστικά του PEPP, 

συμπεριλαμβανομένου του 

συνυπολογισμού των περιβαλλοντικών, 

των κοινωνικών και των σχετικών με τη 

διακυβέρνηση παραγόντων και ιδίως του 

τρόπου με τον οποίο η επενδυτική 

πολιτική συνάδει με τους στόχους της 

Ένωσης για το κλίμα και τη βιωσιμότητα 

όπως ορίζονται στη συμφωνία του 

Παρισιού, τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες αρχές 

των Ηνωμένων Εθνών για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 



 

AD\1156684EL.docx 37/77 PE620.734v02-00 

 EL 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) πληροφορίες σχετικά με την 

πολιτική αποκλεισμού επενδύσεων που 

σχετίζονται με σοβαρές περιβαλλοντικές 

ζημίες, σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών 

δικαιωμάτων, και με παραγωγή όπλων· 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) πληροφορίες σχετικά με τυχόν 

συμπράξεις μεταξύ παρόχων PEPP για 

την προσφορά τμημάτων σε διαφορετικά 

κράτη μέλη· 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) περιγραφή των πληροφοριών που 

θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών 

PEPP, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής 

των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό 

καταγγελιών που υποβάλλονται από 

αποταμιευτές PEPP· 

η) περιγραφή των πληροφοριών που 

θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών 

και των δικαιούχων PEPP, 

συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των 

ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό 

καταγγελιών που υποβάλλονται από 

αποταμιευτές και δικαιούχους PEPP· 
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Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) ο αιτών δεν έχει εγκρίνει και 

δημοσιεύσει αξιόπιστη πολιτική 

αποκλεισμού των επενδύσεων που 

σχετίζονται με σοβαρές περιβαλλοντικές 

ζημίες, σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών 

δικαιωμάτων, και με παραγωγή όπλων· 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) το προτεινόμενο ΡΕΡΡ λαμβάνει 

αποτελεσματικά υπόψη τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες στην επενδυτική στρατηγική 

του και στη διαχείριση κινδύνου και 

διασφαλίζει ότι η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου του συνάδει με τους 

στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη 

βιωσιμότητα όπως ορίζονται στη 

συμφωνία του Παρισιού, τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις 

κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 

Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν λάβει απόφαση σχετικά με 

την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με 

την αρμόδια αρχή του αιτούντος. 

2. Πριν λάβει απόφαση σχετικά με 

την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με 

την αρμόδια αρχή του αιτούντος, 

παρέχοντάς της αντίγραφο της αίτησης 

και όλες τις σχετικές πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για τη διαβούλευση 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχουν ενστάσεις στην αποδοχή της 

αίτησης. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός 

PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 

συγκεκριμένης άδειας. 

4. Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός 

PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 

συγκεκριμένης άδειας. Οι αρμόδιες 

εθνικές αρχές δύνανται να ζητήσουν από 

την ΕΑΑΕΣ να εξετάσει το ενδεχόμενο 

ανάκλησης άδειας PEPP αφού 

παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες 

που αιτιολογούν αυτό το αίτημα. Σε 

περίπτωση ανάκλησης της άδειας, οι 

αποταμιευτές PEPP θα ενημερώνονται 

σαφώς και δικαιούνται να αλλάξουν 

πάροχο PEPP δωρεάν, ανεξάρτητα από 

τη συχνότητα αλλαγής που ορίζεται στο 

άρθρο 45. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όταν ανακαλείται άδεια PEPP, η 

ΕΑΑΕΣ συντονίζει τις ενέργειες που 

απαιτούνται ώστε να προστατευτούν οι 

αποταμιευτές PEPP που έχουν συνάψει 
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σύμβαση με πάροχο PEPP του οποίου 

έχει ανακληθεί η άδεια. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο 

στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP 

που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε 

PEPP και η αρμόδια αρχή του παρόχου 

PEPP. Το μητρώο διατίθεται στο κοινό σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο 

στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP 

που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε 

PEPP, η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP, 

η ημερομηνία άδειας του PEPP και ο 

αριθμός των διαθέσιμων εθνικών 

τμημάτων. Το μητρώο διατίθεται στο 

κοινό σε ηλεκτρονική μορφή και 

επικαιροποιείται αμέσως μόλις 

σημειωθούν αλλαγές. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η υπηρεσία δυνατότητας 

μεταφοράς παρέχει στους αποταμιευτές 

PEPP τη δυνατότητα να συνεχίσουν να 

καταβάλλουν τις εισφορές τους στο PEPP 

που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχό του, 

παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο 

κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου 

διαμονής. 

1. Η υπηρεσία δυνατότητας 

μεταφοράς παρέχει στους αποταμιευτές 

PEPP τη δυνατότητα να συνεχίσουν να 

καταβάλλουν τις εισφορές τους στο PEPP 

που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχό του, 

παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο 

κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου 

διαμονής. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει, ως κίνητρο, το ενδεχόμενο 

άρσης του τέλους αλλαγής παρόχου. Σε 

κάθε περίπτωση, οι δαπάνες πρέπει να 

είναι λογικές και να κοινοποιούνται πάντα 

κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση χρήσης της 

υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι 

αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να 

διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα 

κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον 

πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή 

επένδυση στο ίδιο PEPP. 

2. Σε περίπτωση χρήσης της 

υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι 

αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να 

διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα 

κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον 

πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή 

επένδυση στο ίδιο PEPP. Τα έξοδα χρήσης 

της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς 

πρέπει να είναι εύλογα. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας 

αποταμιευτής PEPP αλλάξει διαμονή 

μετακινούμενος σε άλλο κράτος μέλος και 

δεν προσφέρεται τμήμα από τον πάροχο 

του PEPP στο εν λόγω κράτος μέλος, ο 

αποταμιευτής PEPP πρέπει να έχει 

δυνατότητα δωρεάν αλλαγής παρόχου. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι αποδέκτες PEPP διασφαλίζουν 

ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν 

πληρωμές PEPP ανεξαρτήτως του 

κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν προτείνει ένα PEPP, ο 

πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP 

παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές 

PEPP πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά 

τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα. 

2. Όταν προτείνει ένα PEPP, ο 

πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP 

παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές 

PEPP πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά 

τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, είτε 

από τον πάροχο PEPP είτε από 

καταχωρισμένο εταίρο. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το αργότερο τρία έτη μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

κάθε PEPP οφείλει να προσφέρει εθνικά 

τμήματα για όλα τα κράτη μέλη κατόπιν 

αιτήματος που απευθύνεται στον πάροχο 

PEPP. 

3. Ο αποταμιευτής PEPP και ο 

πάροχος PEPP απαριθμούν στη σύμβασή 

τους κατάλογο διαθέσιμων τμημάτων. Ο 

πάροχος PEPP προσφέρει τουλάχιστον τα 

τμήματα που απαριθμούνται στη 

σύμβαση. Ένας αποταμιευτής PEPP που 

επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής με τη 

μετεγκατάστασή του σε άλλο κράτος 

μέλος, δύναται να ασκήσει σε κάθε 

περίπτωση το δικαίωμα κινητικότητάς 

του αλλάζοντας πάροχο PEPP, όταν το 

εθνικό τμήμα που επιθυμεί να ανοίξει ο 

αποταμιευτής ΡΕΡΡ δεν διατίθεται ούτε 

από τον πάροχο PEPP ούτε από 

καταχωρισμένο συνεργάτη. Δεν 

εφαρμόζονται προμήθειες και χρεώσεις 

στις περιπτώσεις αυτές για όλους τους 

πελάτες. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που 

ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, οι 

πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι σε κάθε 

Οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι σε 

κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP 

μπορεί να ανοίξει νέο τμήμα, είτε με 
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μεμονωμένο λογαριασμό PEPP μπορεί να 

ανοίξει νέο τμήμα, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις 

και προϋποθέσεις για τη χρήση των 

φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε 

εθνικό επίπεδο για το PEPP από το κράτος 

μέλος στο οποίο μετεγκαθίσταται ο 

αποταμιευτής PEPP. 

μεταβίβαση είτε με προσθήκη, το οποίο 

ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις 

και προϋποθέσεις για τη χρήση των 

φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε 

εθνικό επίπεδο για το PEPP του κράτους 

μέλους όπου ανοίγεται το τμήμα. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πάροχοι PEPP μπορούν να συνάψουν 

σύμπραξη τμημάτων με άλλους παρόχους 

PEPP προκειμένου να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή διατάξεων για το άνοιγμα 

τμημάτων σε όλα τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη της προθεσμίας 

που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, 
αμέσως μόλις πληροφορηθεί την πρόθεση 

του αποταμιευτή PEPP να ασκήσει το 

δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ των 

κρατών μελών, ο πάροχος PEPP 

ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τη 

δυνατότητα να ανοιχθεί νέο τμήμα στο 

πλαίσιο του μεμονωμένου λογαριασμού 

του αποταμιευτή PEPP και για την 

προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να 

ανοιχθεί αυτό το τμήμα. 

1. Αμέσως μόλις πληροφορηθεί την 

πρόθεση του αποταμιευτή PEPP να 

ασκήσει το δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ 

των κρατών μελών, ο πάροχος PEPP 

ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τη 

δυνατότητα να ανοιχθεί νέο τμήμα στο 

πλαίσιο του μεμονωμένου λογαριασμού 

του αποταμιευτή PEPP και για την 

προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να 

ανοιχθεί αυτό το τμήμα. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σχετικές πληροφορίες σχετικά με 

πιθανές τροποποιήσεις στην εγκριθείσα 

επενδυτική στρατηγική ή άλλα στοιχεία. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μετά από αίτημα του αποταμιευτή 

PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον 

αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για τη 

μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων 

μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του 

συγκεκριμένου PEPP, έτσι ώστε όλα τα 

στοιχεία ενεργητικού να μπορούν να 

ενοποιηθούν σε ένα τμήμα. 

1. Μετά από αίτημα του αποταμιευτή 

PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον 

αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για τη 

μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων 

μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του 

συγκεκριμένου PEPP, έτσι ώστε όλα τα 

στοιχεία ενεργητικού να μπορούν να 

ενοποιηθούν σε ένα τμήμα. Οι δαπάνες 

που συνδέονται με την εν λόγω μεταφορά 

πρέπει να έχουν καθοριστεί κατά τον 

χρόνο σύναψης της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 

δυνατότητα μεταφοράς στις εθνικές αρχές 

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 

δυνατότητα μεταφοράς στις αρμόδιες 

αρχές 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όλες οι συμβατικές διατάξεις για 

την παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας 

1. Όλες οι συμβατικές διατάξεις για 

την παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας 
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μεταφοράς κοινοποιούνται από τον πάροχο 

PEPP στην αντίστοιχη εθνική αρχή η 

οποία ασκεί προληπτική εποπτεία στον 

πάροχο PEPP. 

μεταφοράς κοινοποιούνται από τον πάροχο 

PEPP στην ΕΑΑΕΣ. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι πληροφορίες βάσει την 

παραγράφου 1 καταχωρίζονται 

ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων 

που τηρείται στην εθνική εποπτική αρχή 

εντός ενός (1) μηνός από το άνοιγμα του 

νέου τμήματος και περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον: 

2. Οι πληροφορίες βάσει την 

παραγράφου 1 καταχωρίζονται 

ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων 

που τηρείται στην ΕΑΑΕΣ εντός ενός (1) 

μηνός από το άνοιγμα του νέου τμήματος. 

Η ΕΑΑΕΣ καθιστά τη βάση δεδομένων 

προσβάσιμη για τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές, οι οποίες επίσης ειδοποιούνται 

αυτόματα και λαμβάνουν πληροφορίες 

σχετικά με τα τοπικά τμήματα σε 

περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών. Η 

βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) ταυτότητα του καταχωρισμένου 

εταίρου, εάν υπάρχει· 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες 

δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου 

παρέχονται στους πελάτες PEPP 

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες 

δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου 

παρέχονται στους πελάτες PEPP 
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ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά 

τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε 

αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο 

από τους σκοπούς των πληροφοριών 

χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο 

επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των 

αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι 

διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν 

λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε 

άλλο σταθερό μέσο. 

ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά 

τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε 

αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο 

από τους σκοπούς των πληροφοριών 

χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο 

επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των 

αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι 

διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν 

λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε 

άλλο σταθερό μέσο, 

συμπεριλαμβανομένης της έντυπης 

μορφής καθώς και σε μορφή προσβάσιμη 

για αποταμιευτές PEPP με αναπηρίες 

καθώς και σε ευανάγνωστη μορφή για 

τους αποταμιευτές PEPP με ελάχιστες ή 

καθόλου χρηματοοικονομικές γνώσεις. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Πριν από τη διάθεση ενός PEPP 

στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος 

PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν 

έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 

κεφαλαίου, και δημοσιεύει το έγγραφο 

στον δικτυακό τόπο του. 

1. Πριν από τη διάθεση ενός PEPP 

στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος 

PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν 

έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP 

το οποίο αποτελεί προσυμβατική 

πληροφόρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του παρόντος κεφαλαίου, και δημοσιεύει 

το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς 

PEPP συμμορφώνονται με το άρθρο 5 

παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 έως 18 του 

2. Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς 

PEPP εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που 

περιέχονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 

και τα άρθρα 6 έως 18 του κανονισμού 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 κατά την κατάρτιση 

του εγγράφου βασικών πληροφοριών του 

PEPP. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, και με 

στόχο να συμπληρωθούν οι άλλες 

προαναφερθείσες διατάξεις, το έγγραφο 

βασικών πληροφοριών PEPP πρέπει: 

 α) να έχει σχεδιαστεί με τρόπο 

κατανοητό για τον πελάτη και να παρέχει 

δυνατότητα δίκαιης σύγκρισης των 

προϊόντων. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων ενός συνταξιοδοτικού 

προϊόντος πρέπει να είναι σαφή· 

 β) να παρουσιάζεται και να είναι 

διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι σαφές 

και ευανάγνωστο, με χαρακτήρες 

αναγνώσιμου μεγέθους· 

 γ) να μην είναι λιγότερο κατανοητό 

σε περίπτωση που αρχικά ήταν έγχρωμο 

και εκτυπώνεται ή αντιγράφεται σε 

φωτοτυπικό μηχάνημα σε ασπρόμαυρη 

μορφή· 

 δ) να συντάσσεται στις επίσημες 

γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο μέρος 

του κράτους μέλους όπου παρέχεται το 

PEPP ή, εάν συμφωνήσουν ο 

αποταμιευτής PEPP και ο διανομέας 

PEPP, σε άλλη γλώσσα· 

 ε) να είναι δωρεάν· 

 στ) να μην οδηγεί σε παρανοήσεις και 

ασάφειες· 
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Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) την ηλικία συνταξιοδότησης· iii) πληροφορίες σχετικά (a) με την 

ηλικία συνταξιοδότησης όπως 

προτείνεται από το καθεστώς PEPP και 

(β) την συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης 

στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο 

εφαρμόζεται· 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) γενικές πληροφορίες σχετικά με 

την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τα τμήματα· 

iv) πληροφορίες σχετικά με την 

υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τα τμήματα, τους 

καταχωρισμένους συνεργάτες, εφόσον 

υπάρχουν, και τις πληρωμές σε άλλα 

κράτη μέλη· 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, το 

έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP 

παρουσιάζεται με τη σειρά που ορίζεται 

στις παρακάτω παραγράφους: 

 α) Αμέσως μετά την επικεφαλίδα 

«Έγγραφο βασικών πληροφοριών του 

PEPP» στο επάνω μέρος της πρώτης 

σελίδας αναφέρονται τα εξής: 

 i) το είδος του PEPP· 
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 ii) η επωνυμία του PEPP· 

 iii) το όνομα, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, ο 

αριθμός έγκρισης του παρόχου PEPP από 

εθνική αρμόδια αρχή και η πιστοποίηση 

της ΕΑΑΕΣ· 

 iv) η επωνυμία και τα στοιχεία 

επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής του 

παρόχου PEPP· 

 v) η ημερομηνία του εγγράφου 

βασικών πληροφοριών του PEPP· 

 vi) πληροφορίες σχετικά με την άδεια 

που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4. 

 vii)  πληροφορίες σχετικά με την 

επενδυτική πολιτική του ΡΕΡΡ όσον 

αφορά περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 

και σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες· 

 viii)  πληροφορίες σχετικά με τυχόν 

αντίκτυπο του χρόνου συνταξιοδότησης 

επί των κινδύνων και των 

συνταξιοδοτικών παροχών των PEPP· 

 ix)  περιγραφή των επιλογών 

αποσυσσώρευσης και δήλωση ότι θα 

ήταν συνετό να ζητηθούν συμβουλές όσον 

αφορά εναλλακτικές επιλογές πριν από τη 

συνταξιοδότηση. 

 β) Αμέσως μετά τις πληροφορίες που 

αναγράφονται κάτω από τον τίτλο του 

εγγράφου βασικών πληροφοριών του 

PEPP εμφανίζεται επεξηγηματική 

δήλωση. Η δήλωση έχει ως εξής: «Το 

παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το παρόν PEPP. 

Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι 

πληροφορίες απαιτούνται βάσει του 

νόμου για να σας βοηθήσουν να 

κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το 

κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες 

του παρόντος προϊόντος και να σας 

βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα 

προϊόντα.». 

 γ) Σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό 

το προϊόν;», εκτός από τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στο άρθρο 23 
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παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού 

[PEPP], δηλώνεται η φύση και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του PEPP, μεταξύ των 

οποίων τα εξής: 

 i)  γενικές πληροφορίες σχετικά με 

την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς με 

τη διατύπωση «Προσφέρουμε υπηρεσία 

δυνατότητας μεταφοράς στα εξής κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:» – και 

κατάλογος αυτών των κρατών μελών· 

 ii) γενικές πληροφορίες σχετικά με 

την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού με τη 

διατύπωση: «Μπορείτε να αλλάζετε 

επενδυτικές επιλογές και παρόχους και 

κάθε 5 έτη αντίστοιχα. Για τον σκοπό 

αυτό επιβάλλεται χρέωση της τάξης του 

[x]% του κεφαλαίου που έχει 

συσσωρευθεί μέχρι τη στιγμή κατά την 

οποία πραγματοποιείται η αλλαγή.»· 

 iii) Όταν το PEPP προσφέρει 

ασφαλιστικές παροχές κατά τη φάση της 

συσσώρευσης, λεπτομέρειες σχετικά με 

αυτές τις ασφαλιστικές παροχές, 

συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων 

που τις καθιστούν απαιτητές·  

 iv) Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 

με την επενδυτική πολιτική όσον αφορά 

τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης· 

 v) Το εφαρμοστέο δίκαιο της 

σύμβασης PEPP εάν οι συμβαλλόμενοι 

δεν έχουν δικαίωμα επιλογής του δικαίου 

ή, εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα 

να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο, το 

δίκαιο που προτείνει ως επιλογή ο 

πάροχος PEPP. 

 δ) Σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι 

κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;», 

σύντομη περιγραφή του προφίλ κινδύνου-

ανταμοιβής, η οποία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 i) συνοπτικό δείκτη κινδύνου 

 ii) την έκταση της προστασίας του 

κεφαλαίου από τους κινδύνους της 

αγοράς στο τέλος της φάσης 
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συσσώρευσης, εκφρασμένη σε ποσοστά 

του καταβληθέντος κεφαλαίου· 

 iii) όπου αρμόζει, πληροφορίες 

σχετικά με το συνολικό ποσό που 

καταβάλλεται έως την ηλικία των 80, 90 

και 100 ετών του αποταμιευτή PEPP στο 

πλαίσιο τριών διαφορετικών σεναρίων 

επιδόσεων -1%, 2% και 3%- κατά τη 

διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης, 

συμπεριλαμβανομένου μέσου ετήσιου 

ποσοστού πληθωρισμού 4%· 

 iv) πληροφορίες σχετικά με τις 

εγγυημένες ισόβιες ελάχιστες μηνιαίες 

πληρωμές ανά 10.000 ευρώ του 

καταβληθέντος κεφαλαίου· 

 v) σύντομη δήλωση ότι η φορολογική 

νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας 

του αποταμιευτή ΡΕΡΡ ενδέχεται να 

επηρεάσει το ύψος του ποσού που θα 

εισπραχθεί· 

 ε) σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει 

αν [όνομα του παρόχου ΡΕΡΡ] δεν είναι 

σε θέση να πληρώσει;», σύντομη 

διευκρίνιση του κατά πόσον η σχετική 

ζημία καλύπτεται μέσω συστήματος 

αποζημίωσης ή συστήματος εγγυήσεως 

για τους επενδυτές και, εάν ναι, τι 

σύστημα είναι αυτό και ποιοι κίνδυνοι 

καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι 

όχι· 

 στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 

κόστος;», το αναμενόμενο άμεσο ή 

έμμεσο κόστος που συνδέεται με μια 

επένδυση στο PΕΡΡ και το οποίο 

υπολογίζεται ως άθροισμα και 

εκφράζεται ως ποσοστό επί των 

περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

επενδυθεί, για να διασφαλιστεί η άμεση 

συγκρισιμότητα. Η παρουσίαση του 

κόστους θα πρέπει να βασίζεται στην 

υπόθεση ότι θα υπάρχει σταθερή ετήσια 

εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν επενδυθεί της τάξης του 2%. 

 ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πόσο χρονικό 

διάστημα πρέπει να έχω στην κατοχή μου 

το PEPP και μπορώ να κάνω ανάληψη 
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χρημάτων πριν από τη λήξη του;» 

περιλαμβάνονται: 

 i) αναφορά της συνιστώμενης 

περιόδου διακράτησης, η οποία είναι 

ανάλογη προς την ηλικία 

συνταξιοδότησης, καθώς και, 

ενδεχομένως, μίας υποχρεωτικής 

ελάχιστης περιόδου διακράτησης· 

 ii) η δυνατότητα πρόωρης 

καταγγελίας της σύμβασης και οι 

σχετικές προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εφαρμοστέων τελών και ποινών 

 iii) πληροφορίες σχετικά με τις 

δυνητικές συνέπειες, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους, της 

καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη 

λήξη της φάσης συσσώρευσης ή της 

συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, 

όπως, για παράδειγμα, απώλεια 

προστασίας κεφαλαίου ή επιπλέον 

δαπάνες για αμοιβές υπό αίρεση· 

 η) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να 

υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες 

σχετικά με το πώς και σε ποιους μπορεί 

να υποβάλει καταγγελίες ο αποταμιευτής 

ΡΕΡΡ για το προϊόν ή τη συμπεριφορά 

του παρόχου ΡΕΡΡ ή του παρόχου 

επενδυτικών συμβουλών ή πωλητή του 

προϊόντος· 

 i) σε τμήμα με τίτλο «Άλλες 

συναφείς πληροφορίες», σύντομη 

αναφορά τυχόν επιπλέον πληροφοριακών 

εγγράφων, όπως εκθέσεων σχετικά με την 

φερεγγυότητα και την οικονομική 

κατάσταση του παρόχου PEPP, 

εξαιρουμένου τυχόν υλικού εμπορικής 

προώθησης. 

 θ)  Το ΒΕΠ πρέπει να είναι εύκολα 

διαθέσιμο στον ιστότοπο του παρόχου με 

πρόσβαση τηλεφόρτωσης· 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 23 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Στους υποψήφιους αποταμιευτές 

PEPP παρέχονται επίσης πληροφορίες 

σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των 

επενδύσεων που σχετίζονται με το 

καθεστώς PEPP για περίοδο τουλάχιστον 

πέντε ετών ή, όταν η περίοδος λειτουργίας 

του είναι μικρότερη από πέντε έτη, για όλα 

τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, καθώς 

και πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση 

του κόστους που επωμίζονται οι 

αποταμιευτές PEPP και οι δικαιούχοι 

PEPP. 

5. Στους υποψήφιους αποταμιευτές 

PEPP παρέχονται επίσης πληροφορίες 

σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των 

επενδύσεων που σχετίζονται με το 

καθεστώς PEPP για περίοδο τουλάχιστον 

είκοσι ετών με αριθμητικά στοιχεία για 

κάθε επιμέρους έτος ή, όταν η περίοδος 

λειτουργίας του είναι μικρότερη από 

είκοσι έτη, για όλα τα έτη λειτουργίας του 

καθεστώτος, καθώς και σαφείς 

πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του 

συνολικού κόστους και των προμηθειών 

που επωμίζονται οι αποταμιευτές PEPP και 

οι δικαιούχοι PEPP. Σε περίπτωση που 

δεν δύναται να παρασχεθούν οι 

πληροφορίες όταν το καθεστώς PEPP 

υπάρχει για λιγότερο από ένα χρόνο, οι 

αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον πρόσβαση στην απόδοση 

συγκρίσιμου καθεστώτος επενδύσεων. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς 

PEPP συμμορφώνονται με τα άρθρα 9 

έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1286/2014. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των 

αναγκών και παροχή συμβουλών 

Προσδιορισμός των απαιτήσεων, των 

αναγκών και των προτιμήσεων και 
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παροχή συμβουλών 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από τη σύναψη σύμβασης που 

σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις 

οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, 

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 

αποταμιευτή PEPP όσον αφορά τη 

συνταξιοδότησή του και παρέχει στον 

αποταμιευτή PEPP αντικειμενικές 

πληροφορίες για το PEPP σε μορφή 

κατανοητή που να επιτρέπει στον 

αποταμιευτή PEPP να λάβει τεκμηριωμένη 

απόφαση. 

Πριν από τη σύναψη σύμβασης που 

σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις 

οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, 

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, καθώς και 

τις προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των ΠΚΔ προτιμήσεων, του αποταμιευτή 

PEPP όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του 

και παρέχει στον αποταμιευτή PEPP 

αντικειμενικές πληροφορίες για το PEPP 

σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει 

στον αποταμιευτή PEPP να λάβει 

τεκμηριωμένη απόφαση. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι συμβουλές αποσκοπούν στην εκτίμηση 

της αποστροφής κινδύνου και των 

χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων ενός 

αποταμιευτή PEPP, καθώς και στην 

επιλογή της επένδυσης που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ 

κινδύνου του. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο στόχος των συμβουλών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του αποταμιευτή PEPP. 
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Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την παροχή συμβουλών, ο 

αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται 

σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα το προφίλ κινδύνου του αποταμιευτή PEPP, είναι 

σκόπιμη η πληροφόρηση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του PEPP. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση παροχής 

συμβουλών πριν από τη σύναψη 

συγκεκριμένης σύμβασης, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

παρέχει στον αποταμιευτή PEPP 

εξατομικευμένη σύσταση στην οποία 

εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα 

συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί καλύτερα 

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 

αποταμιευτή PEPP. 

2. Παρέχονται συμβουλές πριν από 

τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. Ο 

πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται 

στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος 

κανονισμού παρέχει στον αποταμιευτή 

PEPP εξατομικευμένη σύσταση στην 

οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 

ένα συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί 

καλύτερα τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και 

τις προτιμήσεις του αποταμιευτή PEPP. Ο 

αποταμιευτής PEPP θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνει πληροφορίες ως προς τις 

πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

σχετικές με τη διακυβέρνηση συνέπειες 

της εν λόγω εξατομικευμένης σύστασης. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την παροχή συμβουλών 

σχετικά με τα PEPP, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα εθνική 

νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους 

κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 25 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και 

με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή 

νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει του 

άρθρου 25 παράγραφος 8 της εν λόγω 

οδηγίας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες. 

3. Με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης που ορίζεται στην 

προηγούμενη παράγραφο, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα εθνική 

νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους 

κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 25 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και 

με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή 

νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει του 

άρθρου 25 παράγραφος 8 της εν λόγω 

οδηγίας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες. 

Αιτιολόγηση 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 26 διαγράφεται 

Σύναψη σύμβασης για PEPP χωρίς 

παροχή συμβουλών 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 

παράγραφος 1, ο αποταμιευτής PEPP 
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δύναται να αποποιηθεί το δικαίωμά του 

για παροχή συμβουλών σε σχέση με τη 

σύναψη σύμβασης για τη βασική 

επενδυτική επιλογή.  

Εάν ο αποταμιευτής PEPP αποποιηθεί το 

δικαίωμά του για παροχή συμβουλών, οι 

πάροχοι ή διανομείς PEPP που ορίζονται 

στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος 

κανονισμού, κατά την άσκηση των 

δραστηριοτήτων διανομής PEPP, ζητούν 

από τον αποταμιευτή PEPP ή τον 

υποψήφιο αποταμιευτή PEPP να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και 

την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα 

σε σχέση με το συγκεκριμένο 

προσφερόμενο ή ζητούμενο PEPP ώστε 

να μπορεί ο πάροχος ή διανομέας PEPP 

να εκτιμήσει κατά πόσον το σκοπούμενο 

PEPP είναι κατάλληλο για τον 

αποταμιευτή PEPP. 

 

Όταν ο πάροχος ή διανομέας PEPP που 

ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του 

παρόντος κανονισμού κρίνει, βάσει των 

πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 

το πρώτο εδάφιο, ότι το προϊόν δεν είναι 

κατάλληλο για τον αποταμιευτή PEPP ή 

τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP, ο 

πάροχος ή διανομέας PEPP οφείλει να 

προειδοποιήσει τον αποταμιευτή PEPP ή 

τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP περί 

τούτου. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να 

παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. 

 

Εάν οι αποταμιευτές PEPP ή οι δυνητικοί 

αποταμιευτές PEPP δεν παράσχουν τις 

αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο 

πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και 

την εμπειρία τους, ή αν παράσχουν 

ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο 

πάροχος ή διανομέας PEPP τους 

προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να 

κρίνει κατά πόσον το σκοπούμενο PEPP 

είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η 

προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 

σε τυποποιημένη μορφή. 

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 

παράγραφος 1, εάν ο αποταμιευτής PEPP 

έχει αποποιηθεί το δικαίωμά του για 
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παροχή συμβουλών σε σχέση με τη 

βασική επενδυτική επιλογή, ο πάροχος ή 

διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 

19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού 

δύναται να ασκήσει δραστηριότητες 

διανομής PEPP χωρίς να απαιτείται να 

λάβει τις πληροφορίες ή να προβεί στη 

διαπίστωση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) οι δραστηριότητες σχετίζονται με 

συμβάσεις PEPP στο πλαίσιο της 

βασικής επενδυτικής επιλογής οι οποίες 

εκθέτουν την επένδυση μόνο σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα που θεωρούνται 

μη σύνθετα βάσει του άρθρου 25 

παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ και δεν περιλαμβάνουν δομή 

η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση των 

συνεπαγόμενων κινδύνων για τον 

αποταμιευτή PEPP· 

 

β) η διανομή του PEPP 

πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας 

του αποταμιευτή PEPP ή του δυνητικού 

αποταμιευτή PEPP· 

 

γ) ο αποταμιευτής PEPP ή ο 

δυνητικός αποταμιευτής PEPP έχει 

ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την άσκηση 

της δραστηριότητας διανομής του PEPP, 

ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP δεν 

υποχρεούται να αξιολογήσει την 

καταλληλότητα του PEPP ή της 

δραστηριότητας διανομής του PEPP που 

παρέχεται ή προσφέρεται και ότι ο 

αποταμιευτής PEPP ή ο δυνητικός 

αποταμιευτής PEPP δεν καλύπτεται από 

την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν 

οι σχετικοί κανόνες επαγγελματικής 

δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή 

μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη 

μορφή· 

 

δ) ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τους ισχύοντες για αυτόν 

κανόνες, σύμφωνα το παρόν κεφάλαιο, 

όσον αφορά τις συγκρούσεις 
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συμφερόντων σε σχέση με 

δραστηριότητες διανομής PEPP. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 62 για τον περαιτέρω 

προσδιορισμό του τρόπου συμμόρφωσης 

των παρόχων ή διανομέων PEPP που 

ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του 

παρόντος κανονισμού με τις αρχές που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο κατά την 

άσκηση δραστηριοτήτων διανομής 

PEPP, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

PEPP για τους πελάτες τους και των 

κριτηρίων για την αξιολόγηση μη 

σύνθετων συμβάσεων που σχετίζονται με 

PEPP για τους σκοπούς της παραγράφου 

2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος 

άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις λαμβάνουν υπόψη: 

 

α)  τη φύση των υπηρεσιών που 

προσφέρονται ή παρέχονται στον 

αποταμιευτή PEPP ή στον υποψήφιο 

αποταμιευτή PEPP, όσον αφορά το είδος, 

το αντικείμενο, τον όγκο και τη 

συχνότητα των συναλλαγών· και 

 

β)  τη φύση των προϊόντων που 

προσφέρονται ή προτείνονται, 

συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 

ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διαγραφή της δυνατότητας του αποταμιευτή PEPP να 

παραιτηθεί από το δικαίωμά του να λαμβάνει συμβουλές, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται σε 

κάθε περίπτωση στους καταναλωτές PEPP. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν 

συνοπτικό εξατομικευμένο έγγραφο το 

οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για 

κάθε αποταμιευτή PEPP λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων και της 

σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής 

και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση 

παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου 

περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών 

PEPP». 

1. Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν 

συνοπτικό, σαφές και εύκολα κατανοητό 

εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο περιέχει 

βασικές πληροφορίες για κάθε 

αποταμιευτή PEPP και για δικαιούχους 

PEPP εφόσον συμφωνεί ο αποταμιευτής 

PEPP, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των εθνικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων και της 

σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής 

και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση 

παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου 

περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών 

PEPP». 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής 

PEPP ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης για τις τροποποιήσεις που 

αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

3. Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής και 

οι δικαιούχοι PEPP ενημερώνονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τις 

τροποποιήσεις που αφορούν τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα 

και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 

επενδυτικής πολιτικής. 

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα 

και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 

επενδυτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων τον 

ρόλο που διαδραματίζουν στην 

επενδυτική διαδικασία, καθώς και τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τις 

εξωτερικότητες των επενδυτικών 
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αποφάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποταμιευτές PEPP πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εξωτερικότητες των 

επενδυτικών τους αποφάσεων στην κοινωνία. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η δήλωση παροχών PEPP 

περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες 

βασικές πληροφορίες για τους 

αποταμιευτές PEPP: 

1. Η δήλωση παροχών PEPP 

παρέχεται δωρεάν κάθε έτος και 

περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες 

βασικές πληροφορίες για τους 

αποταμιευτές PEPP και τους δικαιούχους 

PEPP εφόσον συμφωνεί ο αποταμιευτής 

PEPP: 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα προσωπικά στοιχεία του 

αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία του 

παρόχου PEPP, πληροφορίες σχετικά με 

τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών, 

πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα 

δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις 

καταβληθείσες εισφορές από τον 

αποταμιευτή PEPP ή άλλο τρίτο μέρος και 

πληροφορίες για το επίπεδο 

χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPP, 

για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 39 

παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) 

και η) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως 

«μέλος» νοείται ο αποταμιευτής PEPP, ως 

«ΙΕΣΠ» νοείται ο πάροχος PEPP, ως 

«συνταξιοδοτικό καθεστώς» νοείται το 

καθεστώς PEPP και ως «χρηματοδοτούσα 

α)  τα προσωπικά στοιχεία του 

αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 

PEPP, τον προσδιορισμό του καθεστώτος 

του αποταμιευτή PEPP, πληροφορίες 

σχετικά με τις προβλέψεις 

συνταξιοδοτικών παροχών, πληροφορίες 

σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το 

σωρευμένο κεφάλαιο, τις καταβληθείσες 

εισφορές από τον αποταμιευτή PEPP ή 

άλλο τρίτο μέρος και πληροφορίες για το 

επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος 

PEPP, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 

39 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) 

και η) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως 

«μέλος» νοείται ο αποταμιευτής PEPP, ως 

«ΙΕΣΠ» νοείται ο πάροχος PEPP, ως 
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επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού· 

«συνταξιοδοτικό καθεστώς» νοείται το 

καθεστώς PEPP και ως «χρηματοδοτούσα 

επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού· 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) σύνοψη σχετικά με τις αρχές της 

επενδυτικής πολιτικής του παρόχου 

PEPP, οι οποίες περιγράφονται 

αναλυτικότερα στις συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 29 

στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Οι πλέον συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της επενδυτικής πολιτικής των παρόχων 

PEPP πρέπει να προσδιορίζονται στη δήλωση παροχών PEPP, ενώ περαιτέρω λεπτομέρειες 

πρέπει να αναγράφονται στις συμπληρωματικές πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 29. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) πληροφορίες σχετικά με τις 

προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών 

βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης όπως 

προσδιορίζεται στο στοιχείο β), και 

δήλωση αποποίησης ευθύνης ότι οι 

προβλέψεις αυτές μπορεί να διαφέρουν 

από την τελική αξία των παροχών που θα 

ληφθούν. Αυτές πρέπει να 

καταδεικνύονται με βάση οικονομικά 

σενάρια, μεταξύ των οποίων ένα σενάριο 

βέλτιστης εκτίμησης και ένα δυσμενές 

σενάριο, λαμβανομένης υπόψη της 

ιδιαίτερης φύσης του καθεστώς PEPP. 
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Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) πληροφορίες σχετικά με τα 

σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή 

τα κεφάλαια που έχουν συσσωρευθεί για 

συνταξιοδοτικούς σκοπούς, 

λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης 

φύσης του καθεστώτος PEPP· 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε δ) πληροφορίες σχετικά με το τι 

συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου του 

αποταμιευτή ή του δικαιούχου PEPP. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πληροφορίες που παρέχονται σε 

αποταμιευτές PEPP κατά την 

προσυνταξιοδοτική φάση και σε 

δικαιούχους PEPP κατά τη φάση 

αποσυσσώρευσης 

Πληροφορίες που παρέχονται σε 

αποταμιευτές και δικαιούχους PEPP κατά 

την προσυνταξιοδοτική φάση και σε 

δικαιούχους PEPP κατά τη φάση 

αποσυσσώρευσης 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 



 

PE620.734v02-00 64/77 AD\1156684EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αποταμιευτές PEPP λαμβάνουν 

πληροφορίες κατά την προσυνταξιοδοτική 

φάση σύμφωνα με το άρθρο 42 της 

οδηγίας 2016/2341/ΕΕ. 

1. Οι αποταμιευτές PEPP, καθώς και 

οι δικαιούχοι που ορίζονται από τον 

αποταμιευτή PEPP ή κατόπιν δικαστικής 

απόφασης, λαμβάνουν πληροφορίες κατά 

την προσυνταξιοδοτική φάση σύμφωνα με 

το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ. Οι 

πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 

το αργότερο ένα έτος πριν από την ηλικία 

συνταξιοδότησης και να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη 

έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης και 

τις πιθανές μορφές πληρωμών. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αξιολόγηση του συστήματος 

διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι 

πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, των αρχών αποτίμησης που 

εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, 

των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των 

συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς 

και της κεφαλαιακής τους δομής, των 

αναγκών τους σε κεφάλαια και της 

διαχείρισης του κεφαλαίου τους· 

α) αξιολόγηση του συστήματος 

διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι 

πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, των αρχών αποτίμησης που 

εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, 

των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των 

συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 

των ΠΚΔ κινδύνων, καθώς και της 

κεφαλαιακής τους δομής, των αναγκών 

τους σε κεφάλαια και της διαχείρισης του 

κεφαλαίου τους· 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να αποκτούν από τους παρόχους 

PEPP πληροφορίες για περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και σχετικούς με τη 

διακυβέρνηση παράγοντες, σύμφωνα με 
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το άρθρο 31α· 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στο πλαίσιο του κανόνα της 

«συνετής διαχείρισης», οι πάροχοι PEPP 

λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 

επενδυτικών αποφάσεων σε 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες· 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι 

δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν 

στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή 

διευκολύνουν την αποτελεσματική 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η 

αποτίμηση των εν λόγω μέσων πρέπει να 

γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το 

υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, και τα 

μέσα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται 

στην αποτίμηση του ενεργητικού ενός 

παρόχου PEPP. Οι πάροχοι PEPP 

αποφεύγουν επίσης την υπέρμετρη 

έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει από 

έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο και από 

άλλες πράξεις με παράγωγα· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τα στοιχεία του ενεργητικού δεν 

επενδύονται σε υψηλού κινδύνου και σε 

μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας 

όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα 

χρηματοοικονομικής δράσης· 

στ) απαγορεύονται οι επενδύσεις σε 

υψηλού κινδύνου και σε μη 

συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας 

όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα 

χρηματοοικονομικής δράσης· 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι PEPP προσφέρουν έως 

πέντε επενδυτικές επιλογές στους 

αποταμιευτές PEPP. 

1. Οι πάροχοι PEPP προσφέρουν 

τουλάχιστον το βασικό PEPP και/ή 

διάφορες επενδυτικές επιλογές στους 

αποταμιευτές PEPP. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο αποταμιευτής PEPP προκρίνει μια 

επενδυτική επιλογή με τη σύναψη της 

σύμβασης PEPP. 

Ο αποταμιευτής PEPP προκρίνει μία από 

τις διάφορες επενδυτικές επιλογές με τη 

σύναψη της σύμβασης PEPP. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο αποταμιευτής PEPP έχει 

δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της 

επενδυτικής επιλογής του μία φορά ανά 

πενταετία κατά την φάση συσσώρευσης 

στο PEPP. 

1. Οι όροι τροποποίησης της 

επενδυτικής επιλογής απαριθμούνται στη 

σύμβαση PEPP. Σε κάθε περίπτωση, ο 

αποταμιευτής PEPP έχει δικαίωμα να 

προβαίνει σε τροποποίηση της επενδυτικής 

επιλογής του μία φορά ανά πενταετία κατά 
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την φάση συσσώρευσης στο PEPP. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν επενδυτικές επιλογές 

κάθε πέντε έτη, ή ακόμα και πιο συχνά, εφόσον το επιτρέπει η σύμβαση PEPP τους. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 37 Άρθρο 37 

Βασική επενδυτική επιλογή Βασική επενδυτική επιλογή 

1. Η βασική επενδυτική επιλογή 

διασφαλίζει προστασία κεφαλαίου για τον 
αποταμιευτή PEPP, με βάση τεχνική 

μείωσης κινδύνου η οποία συμβάλλει 

στην ασφάλεια της επενδυτικής 

στρατηγικής. 

1. Ο πάροχος PEPP εγγυάται στον 

αποταμιευτή PEPP στο πλαίσιο της 

βασικής επιλογής ότι το κεφάλαιο που θα 

έχει συσσωρευθεί έως την έναρξη της 

φάσης πληρωμής θα είναι τουλάχιστον 

ίσο με τις καταβληθείσες εισφορές, 

συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του 

κόστους και των χρεώσεων συν την 

αντιστάθμιση για τον πληθωρισμό με 

βάση τον ισχύοντα δείκτη αλλά όχι 

παραπάνω από μέσο ετήσιο ποσοστό 

πληθωρισμού 4%. Η βασική επενδυτική 

επιλογή είναι ένα απλό και ασφαλές 

προϊόν που μπορεί να αποκτηθεί εύκολα, 

μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών διαύλων, 

σε κάθε κράτος μέλος. 

2. Η προστασία κεφαλαίου παρέχει 

στον αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να 

ανακτήσει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει. 

2. Η προστασία κεφαλαίου παρέχει 

εγγύηση κεφαλαίου που επιτρέπει στον 

αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να 

ανακτήσει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει, 

συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, 

του κόστους και αντιστάθμισης του 

πληθωρισμού. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν οι πάροχοι PEPP προσφέρουν 

εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, 

τουλάχιστον μία εξ αυτών αποτελεί μια 

οικονομικά αποδοτική επενδυτική 
επιλογή για τους αποταμιευτές PEPP. 

1. Εάν οι πάροχοι PEPP προσφέρουν 

εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, όλες 

προσφέρουν μια βασική επιλογή για τους 

αποταμιευτές PEPP. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να 

προσφέρουν PEPP με επιλογή η οποία 

εξασφαλίζει την κάλυψη των βιομετρικών 

κινδύνων. Για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, ως βιομετρικοί 

κίνδυνοι ορίζονται οι κίνδυνοι που 

συνδέονται με τη μακροζωία, την 

ανικανότητα και το θάνατο. 

Οι πάροχοι PEPP περιλαμβάνουν εγγύηση 

όσον αφορά το επενδυθέν κεφαλαίο σε 

περίπτωση θανάτου ή μόνιμης αναπηρίας 

του αποταμιευτή PEPP κατά τη διάρκεια 

της φάσης συσσώρευσης. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του όρου μεταφέρεται στο άρθρο 2. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι 

δυνατόν να παρέχεται από παρόχους 
PEPP που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο 

κράτος μέλος (εσωτερική αλλαγή 

λογαριασμού) ή σε διαφορετικά κράτη 

μέλη (διασυνοριακή αλλαγή 

λογαριασμού). 

Οι όροι για την αλλαγή παρόχου PEPP 

απαριθμούνται στη σύμβαση PEPP. Σε 

κάθε περίπτωση, ο αποταμιευτής PEPP 

έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πάροχο 

PEPP μία φορά ανά πενταετία κατά την 

φάση συσσώρευσης του PEPP. 
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Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από 

την παραλαβή της εξουσιοδότησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 

παραλήπτης πάροχος PEPP ζητεί από τον 

μεταφέροντα πάροχο PEPP να εκτελέσει 

τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον 

προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του 

αποταμιευτή PEPP: 

3. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή της αίτησης του 

αποταμιευτή PEPP που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2, ο παραλήπτης πάροχος 

PEPP ζητεί από τον μεταφέροντα πάροχο 

PEPP να εκτελέσει τις ακόλουθες 

ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην 

αίτηση του αποταμιευτή PEPP: 

α) να διαβιβάσει στον παραλήπτη 

πάροχο PEPP και, εάν ζητείται 

συγκεκριμένα από τον αποταμιευτή PEPP 

στην εξουσιοδότηση, στον αποταμιευτή 

PEPP, κατάλογο των υφιστάμενων 

στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν 

λογαριασμό· 

α) να διαβιβάσει στον παραλήπτη 

πάροχο PEPP και επίσης στον 

αποταμιευτή PEPP, όταν αυτό ζητείται 

συγκεκριμένα, κατάλογο των υφιστάμενων 

στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν 

λογαριασμό· 

β)  να μεταφέρει το εναπομένον θετικό 

υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον 

οποίο έχει ανοίξει ή διατηρεί ο 

αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη 

πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που 

ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP· και 

β) να μεταφέρει το εναπομένον θετικό 

υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον 

οποίο έχει διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP 

στον παραλήπτη πάροχο PEPP από την 

ημερομηνία που ορίζεται από τον 

αποταμιευτή PEPP· και 

γ)  να κλείσει τον λογαριασμό PEPP 

που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP 

στον μεταφέροντα πάροχο PEPP κατά την 

ημερομηνία που ορίζεται από τον 

αποταμιευτή PEPP. 

γ) να κλείσει τον λογαριασμό PEPP 

που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP 

στον μεταφέροντα πάροχο PEPP από την 

ημερομηνία που ορίζεται από τον 

αποταμιευτή PEPP. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι συνολικές προμήθειες και 

χρεώσεις που επιβάλλονται από τον 

μεταφέροντα πάροχο PEPP στον 

αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του 

λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον 

μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής 

3. Οι συνολικές προμήθειες και 

χρεώσεις που επιβάλλονται από τον 

μεταφέροντα πάροχο PEPP στον 

αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του 

λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον 

μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής 
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PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

1,5% του θετικού υπολοίπου που 

μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο 

PEPP. 

PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

0,5% του θετικού υπολοίπου που 

μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο 

PEPP. Η Επιτροπή εξετάζει το 

ενδεχόμενο να μη χρεώνεται προμήθεια 

σε περίπτωση αλλαγής παρόχου, ως 

κίνητρο για την προώθηση του προϊόντος 

PEPP. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι προμήθειες και χρεώσεις, αν 

υπάρχουν, που επιβάλλονται από τον 

μεταφέροντα ή τον παραλήπτη πάροχο 

PEPP στον αποταμιευτή PEPP για 

υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του 

άρθρου 46, εκτός των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 

παράγραφοι 1, 2 και 3, είναι λογικές και 

ανάλογες προς τις πραγματικές δαπάνες 

του εκάστοτε παρόχου PEPP. 

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αλλαγής, οι υπηρεσίες που παρέχονται 

από τον παραλήπτη πάροχο PEPP είναι 

δωρεάν. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πάροχοι PEPP παρέχουν στους 

αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες 

πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία 

αλλαγής λογαριασμού: 

Οι παραλήπτες πάροχοι PEPP παρέχουν 

στους αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες 

πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία 

αλλαγής λογαριασμού: 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στους όρους αυτούς μπορεί να 

περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ο 

καθορισμός της ηλικίας συνταξιοδότησης, 

η υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ 

συμπλήρωσης της ηλικίας 

συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης 

αποσυσσώρευσης, η ελάχιστη περίοδο 

ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP, η μέγιστη 

ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα 

ένταξης σε καθεστώς PEPP, καθώς και 

όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία 

συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων 

δυσκολιών. 

2. Στους όρους αυτούς 

περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ο 

καθορισμός της ηλικίας συνταξιοδότησης, 

η υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ 

συμπλήρωσης της ηλικίας 

συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης 

αποσυσσώρευσης, η ελάχιστη περίοδο 

ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP, η μέγιστη 

ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα 

ένταξης σε καθεστώς PEPP, καθώς και 

όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία 

συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων 

δυσκολιών. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να 

διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP μία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές 

πληρωμής: 

1. Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν στους 

αποταμιευτές PEPP μία ή περισσότερες 

από τις ακόλουθες μορφές πληρωμής: 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η επιλογή της μορφής των 

πληρωμών για τη φάση αποσυσσώρευσης 

συγκεκριμενοποιείται από τους 

αποταμιευτές PEPP με τη σύναψη 

σύμβασης για το PEPP και μπορεί να 

τροποποιείται μία φορά ανά πενταετία στη 

διάρκεια της φάσης συσσώρευσης, κατά 

περίπτωση. 

2. Η επιλογή της μορφής των 

πληρωμών για τη φάση αποσυσσώρευσης 

συγκεκριμενοποιείται από τους 

αποταμιευτές PEPP με τη σύναψη 

σύμβασης για το PEPP και μπορεί να 

τροποποιείται μία φορά ανά πενταετία και 

κατά το τελευταίο έτος της φάσης 

συσσώρευσης. Αυτή η δυνατότητα 

αλλαγής θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν. 
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Αιτιολόγηση 

Κατά το τελευταίο έτος της φάσης συσσώρευσης, ο πελάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

αλλάξει την επιλογή του όσον αφορά τη φάση αποσυσσώρευσης. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν 

επιβάλει υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ 

της συμπλήρωσης της ηλικίας 

συνταξιοδότησης και την έναρξη της 

φάσης αποσυσσώρευσης, οι πάροχοι 

PEPP θα παρέχουν στους αποταμιευτές 

PEPP την επιλογή να αναβάλουν την 

έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης έως 

μια ημερομηνία μετά τη συμπλήρωση της 

ηλικίας συνταξιοδότησής τους. 

Αιτιολόγηση 

Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το PEPP τους αργότερα, κατά 

τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Για τη βασική επενδυτική επιλογή, 

είναι υποχρεωτικό ένα ελάχιστο ποσοστό 

ύψους 25 % των πληρωμών υπό μορφή 

ετήσιων προσόδων. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Εάν, κατά την έναρξη της φάσης 

αποσυσσώρευσης, η συνολική αξία των 

στοιχείων ενεργητικού που έχουν 

συσσωρευθεί σε λογαριασμό PEPP δεν 

υπερβαίνει ποσό το οποίο καθορίζεται και 

αναθεωρείται ετησίως από κάθε κράτος 

μέλος, ο αποταμιευτής PEPP έχει το 

δικαίωμα να ρευστοποιήσει τον 

λογαριασμό PEPP και να λάβει εφάπαξ 

ποσό. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να ρευστοποιούνται μικρά PEPP με την 

καταβολή ποσού εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση. 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP 

εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση 

με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης 

υπεύθυνη για την εποπτεία της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στον κανονισμό ή τα 

καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, 

και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων 

και της οργάνωσής του για τις εργασίες 

που καλείται να εκτελέσει κατά την 

παροχή ενός PEPP. 

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους καταγωγής του παρόχου PEPP 

εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση 

με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης 

υπεύθυνη για την εποπτεία της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στον κανονισμό ή τα 

καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, 

και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων 

και της οργάνωσής του για τις εργασίες 

που καλείται να εκτελέσει κατά την 

παροχή ενός PEPP. 

 Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

η συμμόρφωση του παρόχου PEPP και 

του διανομέα PEPP με το κεφάλαιο IV 

του παρόντος κανονισμού εποπτεύονται 

σε μόνιμη βάση από την αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους υποδοχής του 

παρόχου PEPP και του διανομέα PEPP. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με την εθνική αρχή 

που είναι αρμόδια για τη μόνιμη εποπτεία των παρόχων και διανομέων PEPP σε διασυνοριακό 

επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες για τις απαιτήσεις διανομής και πληροφόρησης 

που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος 

κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με 

την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. 

Κάθε πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος 

κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με 

την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. Κατά την εκπόνηση της 

έκθεσης, η Επιτροπή συμβουλεύεται 

επίσης τις εθνικές αρμόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος 

κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με 

την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά 

με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. 

 Η εν λόγω αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την 

προστιθέμενη αξία του PEPP όσον αφορά 

τη μείωση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος και την προστιθέμενη αξία στο 
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πλαίσιο μακροπρόθεσμων επενδύσεων. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση παρέχει 

δεδομένα που επιτρέπουν να 

επαληθεύεται εάν η δημιουργία μιας 

αγοράς PEPP συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην πρόσβαση περισσότερων 

ευρωπαίων πολιτών σε επαρκείς 

συντάξεις.  

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα με 

συναφείς συμφεροντούχους προκειμένου 

να παρακολουθείται διαρκώς η ανάπτυξη 

και η υλοποίηση του PEPP. Η ομάδα 

αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον 

εκπροσώπους από την EIOPA, τις 

εθνικές εποπτικές αρχές, τον κλάδο και 

τις ενώσεις καταναλωτών, καθώς και 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 

συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός 

εμπειρογνώμονα σε ΠΚΔ ζητήματα. Η 

γραμματεία της ομάδας είναι η EIOPA. 
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