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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) EU-hushållens sparande är bland 

det högsta i världen, men merparten hålls 

på bankkonton med korta löptider. Ett ökat 

investeringsinflöde till kapitalmarknaderna 

kan göra det lättare att hantera de 

utmaningar som följer av befolkningens 

åldrande och de låga räntorna. 

(1) EU-hushållens sparande är bland 

det högsta i världen, men merparten hålls 

på bankkonton med korta löptider och låg 

avkastning. Hushållens sparande skiljer 

sig dock avsevärt mellan EU-länderna 

och ihållande olikheter mellan 

medlemsstaterna kan påverka 

investeringar och tillväxt då hushållens 

sparande är en viktig finansieringskälla 

för privata och offentliga investeringar. 

Ett ökat investeringsinflöde till 

kapitalmarknaderna kan göra det lättare att 

hantera de utmaningar som följer av 

befolkningens åldrande, de låga räntorna 

och de låga investeringsnivåerna på lång 

sikt. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) För att säkerställa en rimlig 

levnadsstandard för nuvarande och 

framtida pensionärer bör 

medlemsstaterna ge prioritet åt att 

ytterligare utveckla, stärka och reformera 

den första (offentliga) och andra 

(tjänstepensionsbaserade) pelaren i de 

nationella pensionssystemen. Dessa två 

pelare förblir avgörande för 

åldersinkomsterna och hållbarheten i de 

nationella systemen. PEPP-produkter bör 
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inte ersätta eller underminera den första 

och andra pelarens planer. För att 

konsolidera de finansiella resurser som 

krävs för dessa pelare behöver 

medlemsstaterna också bekämpa 

arbetslöshet samt odeklarerat och 

oförsäkrat arbete. Mot bakgrund av den 

förestående minskningen av den 

förvärvsarbetande befolkningen från ett 

förhållande på 1:4 till 1:2 är ett 

pensionssystem med flera pelare dock 

nödvändigt. En frivillig, långsiktig 

europeisk privat pensionsprodukt kommer 

att fungera som ett komplement för och 

stärker de befintliga pensionssparandena, 

främjar deras tillräcklighet och ökar 

tryggheten för kategorier av personer som 

tidigare har lidit av en brist eller delvis 

lidit av en brist på en tillräcklig trygghet 

såsom kvinnor, unga personer, 

egenföretagare och personer som har 

atypiska eller nya former av 

anställningar. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) År 2015 var 11,3 miljoner 

medborgare i EU-28 i arbetsför ålder (20–

64 år) bosatta i en annan medlemsstat än 

den medlemsstat där de är medborgare 

och 1,3 miljoner medborgare från EU-28 

arbetade i en annan medlemsstat än 

bosättningsmedlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 1c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1c) Ålderspension utgör en betydande 

del av en pensionärs inkomst som 

säkerställer en adekvat levnadsstandard 

och motverkar fattigdom under 

ålderdomen. Pensioner är en nödvändig 

förutsättning för utövandet av de 

grundläggande rättigheter som fastställs i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, bland annat 

artikel 25 om äldres rättigheter, där 

följande anges: ”Unionen erkänner och 

respekterar rätten för äldre att leva ett 

värdigt och oberoende liv och att delta i 

det sociala och kulturella livet” samt 

rättigheterna som fastställs i 

ministerkommitténs rekommendation till 

Europarådets medlemsstater om 

främjandet av äldre personers mänskliga 

rättigheter”1a. 

 __________________ 

 1a Ministerkommitténs rekommendation 

CM/Rec(2014)2 till Europarådets 

medlemsstater om främjandet av äldre 

personers mänskliga rättigheter.  

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 1d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1d) PEPP-produkten syftar till att 

skapa ett ytterligare frivilligt alternativ för 

pensionssparande för unionens 

medborgare och kommer att stärka 

flyttbarheten för medborgarnas 

rättigheter. Det kommer också att 

komplettera de nationella 

pensionssystemen och direktiv 

2014/50/EU. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 1e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1e) Den åldrande befolkningen och de 

sjunkande födelsetalen innebär stora 

demografiska utmaningar för unionen 

som utgör ett hot mot såväl tillräckliga 

pensionsnivåer och hållbarhet som 

generationsöverskridande solidaritet. 

Dessutom riskerar digitaliseringen och 

förändringar på arbetsmarknaden att 

förvärra problemet och innebära ett ökat 

tryck på pensionerna i första och andra 

pelaren. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 1f (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1f) Det kvarstår en pensionsklyfta 

mellan könen i unionen som också 

orsakas av oregelbundna inbetalningar 

till pensionssystemen till följd av avbrott i 

arbetslivet eller i inbetalningarna på 

grund av moderskap eller barnomsorg. 

Pensionen för en pensionerad kvinna 

mellan 65 och 79 år i EU är i genomsnitt 

nästan 40 % lägre än hennes manliga 

motsvarighet. PEPP kan ge dem en extra 

möjlighet att få ihop en tillräcklig 

pension. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 1g (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1g) Enligt Eiopa sparar för 
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närvarande endast 67 miljoner personer, 

eller 27 % av EU:s totala befolkning 

mellan 25-59 år, frivilligt i finansiella 

produkter för ett långsiktigt 

pensionssparande och dessa personer är 

också koncentrerade till ett fåtal 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 1h (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1h) PEPP bör i första hand vara ett 

långsiktigt stödinstrument för att säkra en 

god levnadsstandard efter 

pensioneringen, särskilt för unga 

unionsmedborgare. PEPP kan effektivt 

förbättra förmågan att täcka kostnaderna 

för att upprätthålla den enskilda 

levnadsstandarden efter pensioneringen. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 1i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1i) Unionen står inför en växande 

demografisk utmaning, som så 

småningom kommer att leda till att den 

nuvarande försörjningskvoten på 1:4 

kommer att sjunka till 1:2 år 2060. För 

varje medborgare som fyllt 65 år finns det 

idag fyra personer mellan 15 och 64 år 

och år 2060 kommer det att finnas 2 

personer i denna åldersgrupp för alla 

medborgare över 65 år. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 1j (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1j) PEPP-produkternas flyttbarhet 

kommer att öka intresset för dem, särskilt 

hos unga personer, och bidra till att 

ytterligare underlätta medborgarnas rätt 

att bosätta sig och arbeta i hela unionen. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 1k (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1k) PEPP är en europeisk ram för 

privata pensioner och är särskilt 

nödvändig och användbar för dem som 

inte har rätt till en tillräcklig pension eller 

som vill ha en kompletterande sparplan 

vid sidan av de nationella systemen. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För närvarande hindras en 

fungerande inre marknad för privat 

pensionssparande av den betydande 

fragmenteringen i nationella marknader 

och av privata pensionsprodukters 

begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det 

svårt för enskilda att utöva sina 

grundläggande fri- och rättigheter. Det kan 

t.ex. hindra dem från att ta anställning eller 

pensionera sig i en annan medlemsstat. Att 

befintliga privata pensionsprodukter inte är 

standardiserade gör det dessutom svårare 

för pensionssparinstitut att utnyttja 

etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster. 

(3) För närvarande hindras en 

fungerande inre marknad för privat 

pensionssparande av den betydande 

fragmenteringen i nationella marknader 

och av privata pensionsprodukters 

begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det 

svårt för enskilda att utöva sina 

grundläggande fri- och rättigheter. Det kan 

t.ex. hindra dem från att söka jobb eller ta 

anställning eller pensionera sig i en annan 

medlemsstat. Att befintliga privata 

pensionsprodukter inte är standardiserade 

gör det dessutom svårare för 

pensionssparinstitut att utnyttja 

etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster. 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) På grund av den roll en PEPP-

produkts bidrag förväntas spela i 

uppbyggandet av 

kapitalmarknadsunionen och 

kanaliseringen av kapital mot långsiktiga 

och hållbara investeringar i realekonomin 

måste spararna involveras i processen för 

att de ska bli medvetna om sina 

finansiella och icke-finansiella intressen 

och det ömsesidiga förhållandet mellan 

produktens resultat och miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer. Effektiviteten i 

denna process är beroende av en hög nivå 

av transparens och information och 

spararnas engagemang. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Personer med lägre inkomster och 

de som har tillbringat mindre tid på 

arbetsmarknaden har ett mindre 

finansiellt utrymme att investera i privata 

pensionsprodukter, vilket leder till större 

inkomstklyftor under ålderdomen. Detta 

gäller framför allt kvinnor i allmänhet på 

grund av lönegapet mellan kvinnor och 

män som påverkar dem under hela 

yrkeskarriären och att de tillbringar mer 

tid utanför arbetsmarknaden för att ta på 

sig ett omsorgsansvar utan inkomst eller 

endast med väldigt liten inkomst. 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Utvecklingen av en europeisk 

privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att 

öka valmöjligheterna när det gäller 

pensionssparande och upprätta en EU-

marknad för PEPP-sparinstitut. Den 

kommer även ge hushållen bättre 

möjligheter att uppnå sina mål för tiden 

efter pensionering. 

(10) Utvecklingen av en europeisk 

privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att 

öka valmöjligheterna när det gäller 

pensionssparande och upprätta en EU-

marknad för PEPP-sparinstitut. Den bör 

även ge hushållen bättre, reglerade, säkra, 

socialt ansvarsfulla och hållbara 
möjligheter att uppnå sina mål för tiden 

efter pensionering, med vederbörlig 

hänsyn till deras behov och preferenser. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Med den PEPP-förordning som 

läggs fram här ska inga hinder skapas för 

medlemsstaterna att fortsättningsvis 

kollektivt utforma det fonderade 

pensionssystemet. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Regelverket för PEPP-produkten 

kommer att lägga grunden till en stark 

marknad för rimligt prissatta och frivilliga 

pensionsrelaterade investeringar som kan 

förvaltas på EU-nivå. Genom att 

komplettera befintliga pensionsprodukter 

och pensionsplaner kommer det att bidra 

till att tillgodose behoven hos dem som vill 

(11) Regelverket för PEPP-produkten 

kommer att lägga grunden till en stark 

marknad för rimligt prissatta och frivilliga 

pensionsrelaterade investeringar som kan 

förvaltas på EU-nivå. PEPP kommer att 

bidra till att tillgodose behoven hos dem 

som vill komplettera sitt sparande inför 

pensionen och göra det lättare att hantera 
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komplettera sitt sparande inför pensionen, 

göra det lättare att hantera den 

demografiska utmaningen och erbjuda en 

ny stark källa till privat kapital för 

långsiktiga investeringar. Detta regelverk 

kommer inte att ersätta eller harmonisera 

befintliga nationella individuella 

pensionsplaner. 

den demografiska utmaningen och den 

befintliga pensionsklyftan, genom att 

erbjuda en ny stark källa till privat kapital 

för långsiktiga och hållbara investeringar, 

inbegripet sociala investeringar. Detta 

regelverk kommer inte att ersätta eller 

harmonisera befintliga nationella 

individuella pensionsprodukter eller 

tjänstepensionsplaner. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Ett produktgodkännande utfärdat av 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad 

Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge 

PEPP-sparinstitut tillträde till hela 

unionsmarknaden. 

(14) Ett produktgodkännande utfärdat av 

Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad 

Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge 

PEPP-sparinstitut tillträde till hela 

unionsmarknaden och i samarbete med 

nationella behöriga myndigheter. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Medlemsstaternas utformning och 

reglering av tjänstepensionsinstituten 

skiljer sig i hög grad åt. I en del 

medlemsstater får dessa institut endast 

handha tjänstepensioner, medan de i 

andra medlemsstater får handha 

tjänstepensioner och privata 

pensionssparanden. Detta har inte bara 

lett till att tjänstepensionsinstituten har 

organisatoriska strukturer som skiljer sig 

åt. Tillsynen av dem på nationell nivå 

skiljer sig också. I synnerhet är tillsynen 

av tjänstepensionsinstitut som handhar 

tjänstepensioner och privata 

pensionssparanden bredare än för de 
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tjänstepensionsinstitut som enbart 

handhar tjänstepensioner. För att den 

finansiella stabiliteten inte ska äventyras 

och hänsyn ska tas till skillnaden i den 

organisatoriska strukturen och tillsynen 

bör endast de tjänsteinstitut som enligt 

den nationella lagstiftningen har 

godkänts för att tillhandahålla privata 

pensionsprodukter och åtföljs av adekvat 

tillsyn få tillhandahålla PEPP-produkter. 

Dessutom och för att ytterligare skydda 

den finansiella stabiliteten bör alla 

tillgångar och skulder som hänför sig till 

PEPP-sparinstitutens verksamhet hållas 

fullständigt åtskilda från, förvaltas och 

hanteras skilt från övriga 

tjänstepensionsverksamheter, utan någon 

möjlighet till överföring. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Den gällande skatteordningen för 

PEPP-produkten bör fastställas i 

lagstiftningen i varje medlemsstat där 

PEPP-sparare har gjort inbetalningar. 

PEPP-produkten kommer följaktligen att 

beskattas i varje medlemsstat där PEPP-

spararen har gjort inbetalningar och ske 

proportionerligt i förhållande till 

inbetalningarna som gjorts i respektive 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Livslånga pensioner och 

ytterligare finansiell säkerhet för att täcka 

risker såsom funktionsnedsättning, 
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dödsfall eller långvarig vård är avgörande 

inslag i en övergripande pensionsprodukt. 

Pensionsprodukter bör ge kunden en 

långsiktig, säker och stabil inkomst efter 

pensioneringen. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 20b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20b) Inbetalningsplaner bör åtföljas av 

prognoser som inriktas på värdet av 

tillgångarna, avkastningen på 

investeringarna, beräknad inflation och 

ekonomisk tillväxt. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För att möjliggöra en problemfri 

övergång för PEPP-sparinstitut kommer 

skyldigheten att tillhandahålla PEPP-

produkter med delkonton för varje 

medlemsstat att gälla tre år efter det att 

denna förordning har trätt i kraft. För att 
inte vilseleda konsumenterna bör 

pensionssparinstitut emellertid 

tillhandahålla information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

tillgängliga i samband med lanseringen 

av en PEPP-produkt. 

(21) Pensionssparinstitut bör 

tillhandahålla information om vilka 

nationella delkonton som är omedelbart 

tillgängliga i samband med lanseringen 

av en PEPP-produkt i avtalet. När en 

PEPP-sparare ändrar sin hemvist till en 

annan medlemsstat där PEPP-

sparinstitutet inte erbjuder ett delkonto 

som är tillgängligt direkt ska ett byte av 

PEPP-sparinstitut erbjudas kostnadsfritt. 

PEPP-förmånstagare bör ha möjlighet att 

få PEPP-utbetalningar oberoende av i 

vilken medlemsstat de är bosatta i. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 



 

PE620.734v02-00 14/70 AD\1156684SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) För att underlätta bestämmelserna 

om att öppna nationella delkonton i alla 

medlemsstater bör PEPP-sparinstitut ha 

möjlighet att ingå partnerskap med andra 

PEPP-sparinstitut. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer bör med hänsyn till den 

upprättade pensionsplanens karaktär och 

den administrativa bördan ge potentiella 

PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare 

tydlig och tillräcklig information för att de 

ska kunna fatta beslut inför sin 

pensionering. Av samma skäl bör PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer även 

säkerställa en hög grad av transparens 

under pensionsplanens olika faser, dvs. 

preliminär registrering, medlemskap 

(inbegripet tiden före pensionering) och 

tiden efter pensioneringen. Information bör 

särskilt lämnas om intjänade 

pensionsrättigheter, prognostiserade 

pensionsförmåner, risker och garantier 

samt kostnader. Om de prognostiserade 

pensionsförmånerna grundas på 

ekonomiska scenarier bör informationen 

även omfatta ett extremt men trovärdigt 

negativt scenario. 

(22) PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer bör med hänsyn till den 

upprättade pensionsplanens karaktär och 

den administrativa bördan ge potentiella 

PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare 

tydlig och tillräcklig information för att de 

ska kunna fatta beslut inför sin 

pensionering. Av samma skäl bör PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer även 

säkerställa en hög grad av transparens 

under pensionsplanens olika faser, dvs. 

preliminär registrering, medlemskap 

(inbegripet tiden före pensionering) och 

tiden efter pensioneringen. Information bör 

särskilt lämnas om intjänade 

pensionsrättigheter, prognostiserade 

pensionsförmåner, risker och garantier, 

kostnader samt hänsyn tagen till miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer. De 

prognostiserade pensionsförmånerna ska 

bland annat grundas på ekonomiska 

scenarier, däribland ett negativt scenario. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Innan de ansluter sig till en PEPP-

plan bör potentiella PEPP-sparare få all 

information som de behöver för att kunna 

fatta välgrundade beslut. 

(23) Innan de ansluter sig till en PEPP-

plan bör potentiella PEPP-sparare få all 

information som de behöver för att kunna 

fatta välgrundade beslut genom 

tillhandahållande av rådgivning som 

bedömer deras sparkrav och sparbehov. 

Motivering 

Rådgivningen kan vara ett meningsfullt verktyg som gör konsumenterna medvetna om sina 

val. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att säkerställa optimal 

produkttransparens bör PEPP-utvecklare 

upprätta ett PEPP-faktablad med 

grundläggande information för de PEPP-

produkter som de utvecklar innan 

produkterna får distribueras till PEPP-

sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-

faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet 

bör ersätta, och vara en anpassning av, 

faktabladet för paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter 

för icke-professionella investerare enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1286/201433 som inte skulle 

behöva tillhandahållas för PEPP-produkter. 

(24) För att säkerställa optimal 

produkttransparens bör PEPP-sparinstitut 

upprätta ett PEPP-faktablad med 

grundläggande information för de PEPP-

produkter som de utvecklar innan 

produkterna får distribueras till PEPP-

sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-

faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet 

bör ersätta, och vara en anpassning av, 

faktabladet för paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter 

för icke-professionella investerare enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1286/201433 som inte skulle 

behöva tillhandahållas för PEPP-produkter. 

__________________ __________________ 

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 

november 2014 om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-

professionella investerare (Priip-produkter) 

(EUT L 352, 9.12.2014, s. 1). 

33 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 

november 2014 om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-

professionella investerare (Priip-produkter) 

(EUT L 352, 9.12.2014, s. 1). 
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Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26)  Kalkylatorer för pensionsprodukter 

håller redan på att utvecklas på nationell 

nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så 

användbara som möjligt för konsumenterna 

bör de emellertid omfatta de kostnader och 

avgifter som tas ut av olika PEPP-

utvecklare samt eventuella ytterligare 

kostnader eller avgifter som tas ut av 

förmedlare eller andra aktörer i 

investeringskedjan och som inte redan 

räknats in av PEPP-utvecklare. 

(26) Kalkylatorer för pensionsprodukter 

håller redan på att utvecklas på nationell 

nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så 

användbara som möjligt för konsumenterna 

bör de emellertid omfatta de kostnader och 

avgifter som tas ut av olika PEPP-

sparinstitut samt eventuella ytterligare 

kostnader eller avgifter som tas ut av 

förmedlare eller andra aktörer i 

investeringskedjan och som inte redan 

räknats in av PEPP-sparinstituten. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Investerarna ska ha möjlighet att 

med hjälp av ett verktyg kunna räkna ut 

hur stora förmånsutbetalningarna 

uppskattas bli under 

utbetalningsperioden. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 28a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) Marknadskommunikationen bör 

utnyttja de möjligheter som 

digitaliseringen erbjuder och presentera 

egenskaperna hos PEPP-produkten på ett 

enkelt, lättbegripligt och användarvänligt 

sätt, i full överensstämmelse med artikel 9 

i förordning 1286/2014 (Priips-
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förordningen). 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) PEPP-sparinstitut bör sammanställa 

ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att 

ge dem viktig individuell och allmän 

information om PEPP-planen och för att 

säkerställa fortlöpande information om 

denna plan. Pensionsbeskedet bör vara 

tydligt och fullständigt och innehålla 

relevant och lämplig information för att 

underlätta förståelsen av 

pensionsrättigheter över tiden och inom 

olika pensionsplaner och för att främja 

arbetskraftens rörlighet. 

(29) PEPP-sparinstitut bör sammanställa 

ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att 

ge dem viktig individuell och allmän 

information om PEPP-planen och för att 

säkerställa fortlöpande information om 

denna plan. Pensionsbeskedet bör också 

riktas till PEPP-förmånstagarna efter 

överenskommelse med PEPP-spararen. 

Pensionsbeskedet bör vara tydligt, 

uppdaterat, enkelt och fullständigt och 

innehålla relevant och lämplig information 

för att underlätta förståelsen av 

kompletterande pensionsrättigheter över 

tiden och inom olika pensionsplaner och 

för att främja arbetskraftens rörlighet. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) För att säkerställa ett tillräckligt 

skydd av PEPP-sparares och PEPP-

förmånstagares rättigheter bör PEPP-

sparinstitut även ha möjlighet att välja en 

tillgångsallokering som är anpassad till 

deras pensionsåtagandens art och duration. 

Det krävs därför en effektiv tillsyn och 

investeringsregler som ger PEPP-

sparinstitut det handlingsutrymme de 

behöver för att fatta beslut om den mest 

säkra och effektiva investeringspolicyn 

men som samtidigt ålägger dem att agera 

på ett aktsamt sätt. Tillämpning av 

aktsamhetsprincipen kräver därför en 

(32) För att säkerställa ett tillräckligt 

skydd av PEPP-sparares och PEPP-

förmånstagares rättigheter bör PEPP-

sparinstitut även ha möjlighet att välja en 

tillgångsallokering som är anpassad till 

deras pensionsåtagandens art och duration. 

Det krävs därför en effektiv tillsyn och 

investeringsregler som ger PEPP-

sparinstitut det handlingsutrymme de 

behöver för att fatta beslut om den mest 

säkra och effektiva investeringspolicyn 

men som samtidigt ålägger dem att agera 

på ett aktsamt sätt och i överensstämmelse 

med PEPP-spararens behov och 
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investeringspolicy som är anpassad till det 

enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur. 

preferenser. Tillämpning av 

aktsamhetsprincipen kräver därför en 

investeringspolicy som är anpassad till det 

enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Genom att föreskriva att 

aktsamhetsprincipen ska vara den 

grundläggande principen för 

kapitalinvesteringar och genom att göra det 

möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva 

verksamhet över gränserna uppmuntras en 

omdirigering av sparandet till den privata 

pensionssektorn, vilket bidrar till den 

ekonomiska och sociala utvecklingen. 

(33) Genom att föreskriva att 

aktsamhetsprincipen ska vara den 

grundläggande principen för 

kapitalinvesteringar och genom att göra det 

möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva 

verksamhet över gränserna uppmuntras en 

omdirigering av sparandet till den privata 

pensionssektorn, vilket bidrar till den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

utvecklingen. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) För att fördjupa 

kapitalmarknadsunionen görs en bred 

tolkning av vad som utgör instrument med 

en långsiktig ekonomisk profil. Dessa 

instrument är ej överförbara värdepapper 

och har därför inte tillgång till 

andrahandsmarknaders likviditet. De 

kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket 

begränsar deras säljbarhet och bör tolkas 

som att de inbegriper andelar och 

skuldinstrument i och lån som 

tillhandahålls icke börsnoterade företag. 

Onoterade företag omfattar 

infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade 

tillväxtföretag, fastigheter eller andra 

tillgångar som kan vara lämpliga för 

långsiktiga investeringsändamål. 

(35) För att fördjupa 

kapitalmarknadsunionen görs en bred 

tolkning av vad som utgör instrument med 

en långsiktig ekonomisk profil. Dessa 

instrument är ej överförbara värdepapper 

och har därför inte tillgång till 

andrahandsmarknaders likviditet. De 

kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket 

begränsar deras säljbarhet och bör tolkas 

som att de inbegriper andelar och 

skuldinstrument i och lån som 

tillhandahålls icke börsnoterade företag. 

Onoterade företag omfattar 

infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade 

tillväxtföretag, fastigheter eller andra 

tillgångar som kan vara lämpliga för 

långsiktiga investeringsändamål. 
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Koldioxidsnåla och klimattåliga 

infrastrukturprojekt är ofta onoterade 

tillgångar och är beroende av långfristiga 

krediter för finansiering av projekt. Med 

tanke på att deras pensionsåtaganden är 

långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut 

att avsätta en tillräcklig del av sin 

tillgångsportfölj för hållbara investeringar i 

den reala ekonomin med långsiktigt 

positiva ekonomiska effekter, i synnerhet 

för infrastrukturprojekt och företag. 

Koldioxidsnåla och klimattåliga 

infrastrukturprojekt är ofta onoterade 

tillgångar och är beroende av långfristiga 

krediter för finansiering av projekt. Med 

tanke på att deras pensionsåtaganden är 

långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut 

att avsätta en tillräcklig del av sin 

tillgångsportfölj för hållbara investeringar i 

den reala ekonomin med långsiktigt 

positiva ekonomiska, miljömässiga och 

sociala effekter, i synnerhet för 

infrastrukturprojekt och företag. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med 

Förenta nationernas principer för 

ansvarsfulla investeringar vara en viktig 

del av PEPP-sparinstitutens 

investeringspolicy och 

riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut 

bör uppmuntras att beakta sådana frågor i 

sina investeringsbeslut och ta hänsyn till 

dem i sina riskhanteringssystem. 

(36) Miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med 

Förenta nationernas principer för 

ansvarsfulla investeringar vara en viktig 

del av PEPP-sparinstitutens 

investeringspolicy och 

riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitutet 

bör därför beakta de potentiella miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningskonsekvenserna av 

kapitalinvesteringar. Denna 

riskbedömning bör även göras tillgänglig 

för Eiopa, de behöriga myndigheterna 

och PEPP-sparare. PEPP-sparinstitut bör 

uppmuntras att beakta sådana frågor i sina 

investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i 

sina riskhanteringssystem. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Skäl 36a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36a) Ett av målen med denna 

förordning är att kanalisera kapital mot 
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europeiska långsiktiga investeringar i 

realekonomin. PEPP-sparinstitut bör 

integrera miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer i sina 

investeringsbeslut.  

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Skäl 36b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36b) PEPP-sparinstituten bör 

regelbundet ha ett utbyte med sina kunder 

för att se till att deras angelägenheter och 

preferenser, däribland miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer, är väl 

integrerade i investeringsbesluten. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Skäl 36c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36c) PEPP-sparinstituten bör utarbeta 

en policy för att utesluta investeringar för 

att säkerställa att medlen inte investeras i 

mycket kontroversiella och skadliga 

produkter såsom kolbaserad energi, 

kärnvapen, klusterammunition och 

tobaksproduktion eller används för att 

stödja skadliga beteenden såsom 

allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter eller arbetstagarrättigheter, 

allvarlig miljö- eller klimatskada, 

korruption och skatteflykt. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Skäl 37 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) För att säkerställa att PEPP-

sparinstitut uppfyller sin skyldighet att 

utforma en investeringspolicy som är 

förenlig med aktsamhetsprincipen bör 

PEPP-sparinstitut inte få investera i 

jurisdiktioner som FATF (Financial Action 

Task Force) fastställt vara 

högriskjurisdiktioner eller icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

(37) För att säkerställa att PEPP-

sparinstitut uppfyller sin skyldighet att 

utforma en investeringspolicy som är 

förenlig med aktsamhetsprincipen bör 

PEPP-sparinstitut hindras från att ägna 

sig åt aggressiva strategier för skatteflykt 

och investera i jurisdiktioner som 

fastställts vara högriskjurisdiktioner eller 

icke samarbetsvilliga jurisdiktioner av 
FATF (Financial Action Task Force) och 

kommissionens delegerade förordning om 

högrisktredjeländer med strategiska 

brister samt jurisdiktioner i den 

gemensamma EU-förteckningen över 

tredjeländers jurisdiktioner på 

skatteområdet. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Med tanke på PEPP-produkternas 

långsiktiga pensionsmål bör de 

investeringsalternativ som erbjuds PEPP-

sparare anpassas så att de omfattar faktorer 

som gör det möjligt för investerare att fatta 

ett investeringsbeslut, inbegripet antalet 

investeringsalternativ som de kan välja 

mellan. Efter det första val som görs vid 

tecknandet av en PEPP-produkt bör 

spararen ha möjlighet att ändra detta val 

med rimliga intervaller (vart femte år) för 

att ge pensionssparinstituten tillräcklig 

stabilitet att bedriva en långsiktig 

investeringsstrategi och samtidigt 

säkerställa investerarskydd. 

(38) Med tanke på PEPP-produkternas 

långsiktiga pensionsmål bör de 

investeringsalternativ som erbjuds PEPP-

sparare redovisas tydligt så att de omfattar 

faktorer som gör det möjligt för investerare 

att anpassa sig till sina kunders 

preferenser och långsiktiga behov och 

fatta ett välgrundat investeringsbeslut, 

inbegripet antalet investeringsalternativ 

som de kan välja mellan. Efter det första 

val som görs vid tecknandet av en PEPP-

produkt bör spararen ha möjlighet att ändra 

detta val med rimliga intervaller (vart 

femte år) för att ge pensionssparinstituten 

tillräcklig stabilitet att bedriva en långsiktig 

investeringsstrategi och samtidigt 

säkerställa investerarskydd. 
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Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Skäl 39 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(39) Ickevalsalternativet bör göra det 

möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka 

sitt investerade kapital. PEPP-sparinstitut 

kan dessutom inkludera en mekanism för 

inflationsindexering för att åtminstone 

delvis ta hänsyn till inflationen. 

(39) Det ickevalsalternativ som ska 

erbjudas av varje PEPP-sparinstitut bör 

säkerställa kapitalskydd för PEPP-

spararen genom en kapitalgaranti. PEPP-

sparinstitut bör dessutom inkludera en 

mekanism för inflationsindexering för att ta 

hänsyn till inflationen på bästa möjliga 

sätt. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Skäl 45 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(45) Utan att detta påverkar PEPP-

kunders rätt att väcka talan inför domstol 

bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, 

opartiska, öppna och effektiva förfaranden 

för alternativ tvistlösning upprättas mellan 

PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer 

och PEPP-kunder för att lösa tvister som 

följer av de rättigheter och skyldigheter 

som föreskrivs i denna förordning. 

(45) Utan att detta påverkar PEPP-

kunders rätt att väcka talan inför domstol 

bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, 

opartiska, öppna och effektiva förfaranden 

för alternativ tvistlösning upprättas mellan 

PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer 

och PEPP-kunder, och om tillämpligt 

förmånstagare, för att lösa tvister som 

följer av de rättigheter och skyldigheter 

som föreskrivs i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Skäl 46 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(46) För att upprätta ett effektivt och 

ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer 

införa ett effektivt klagomålsförfarande 

som deras kunder kan använda innan 

(46) För att upprätta ett effektivt och 

ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör 

PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer 

införa ett effektivt klagomålsförfarande 

som deras kunder och PEPP-
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tvister hänskjuts till ett alternativt 

tvistlösningsförfarande eller domstol. 

Klagomålsförfarandet bör ha korta och 

tydligt angivna tidsfrister för PEPP-

sparinstituts och PEPP-distributörers svar 

på klagomål. Alternativa 

tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig 

kapacitet för att på ett lämpligt och 

effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande 

samarbete om tvister som rör rättigheter 

och skyldigheter enligt denna förordning. 

förmånstagare kan använda innan tvister 

hänskjuts till ett alternativt 

tvistlösningsförfarande eller domstol. 

Klagomålsförfarandet bör ha korta och 

tydligt angivna tidsfrister för PEPP-

sparinstituts och PEPP-distributörers svar 

på klagomål. Alternativa 

tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig 

kapacitet för att på ett lämpligt och 

effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande 

samarbete om tvister som rör rättigheter 

och skyldigheter enligt denna förordning. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Skäl 47 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(47) För att PEPP-sparare ska kunna få 

bättre villkor för sina investeringar, och för 

att även stimulera konkurrensen mellan 

PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom 

ett tydligt, snabbt och säkert förfarande 

byta pensionssparinstitut under PEPP-

sparandets intjänande- respektive 

utbetalningsfas. 

(47) För att PEPP-sparare ska kunna få 

bättre villkor för sina investeringar, och för 

att även stimulera konkurrensen mellan 

PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom 

ett tydligt, snabbt, säkert och transparent 

förfarande byta pensionssparinstitut under 

PEPP-sparandets intjänande- respektive 

utbetalningsfas. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Skäl 47 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(47) För att PEPP-sparare ska kunna få 

bättre villkor för sina investeringar, och för 

att även stimulera konkurrensen mellan 

PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom 

ett tydligt, snabbt och säkert förfarande 

byta pensionssparinstitut under PEPP-

sparandets intjänande- respektive 

utbetalningsfas. 

(47) För att PEPP-sparare ska kunna få 

bättre villkor för sina investeringar, och för 

att även stimulera konkurrensen mellan 

PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom 

ett tydligt, snabbt och säkert förfarande 

byta pensionssparinstitut till låg kostnad 

under PEPP-sparandets intjänande- 

respektive utbetalningsfas. 
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Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Skäl 48 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(48) Bytesprocessen bör vara enkel och 

okomplicerad för PEPP-spararen. Det 

mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför 

vara ansvarigt för att inleda och hantera 

denna process för PEPP-spararens räkning. 

PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis 

kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk 

lösning, för att möjliggöra byten. 

(48) Bytesprocessen bör vara enkel och 

okomplicerad för PEPP-spararen. Det 

mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför 

vara ansvarigt för att inleda och hantera 

denna process för PEPP-spararens räkning. 

PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis 

kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk 

lösning, för att möjliggöra byten. Byte ska 

erbjudas utan kostnad vid begränsad 

flyttbarhet, återkallande av godkännande 

och på begäran av PEPP-spararen. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Skäl 55 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(55) Full transparens när det gäller 

kostnader och avgifter som rör 

investeringar i en PEPP-produkt bör 

garanteras. Samma spelregler skulle gälla 

för olika pensionssparinstitut och 

konsumenterna skyddas. Jämförbar 

information skulle finnas tillgänglig om 

olika produkter, vilket skulle stimulera en 

konkurrenskraftig prissättning. 

(55) Full transparens när det gäller 

kostnader och avgifter som rör 

investeringar i en PEPP-produkt bör 

garanteras. Samma spelregler skulle gälla 

för olika pensionssparinstitut och 

konsumenterna skyddas. Jämförbar 

information ska finnas tillgänglig om olika 

produkter, vilket skulle stimulera en 

konkurrenskraftig prissättning. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Skäl 56 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(56) Även om den fortlöpande tillsynen 

av PEPP-sparinstitut ska utövas av 

respektive behöriga nationella myndigheter 

bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-

(56) Även om den fortlöpande tillsynen 

av PEPP-sparinstitut ska utövas av 

respektive behöriga nationella myndigheter 

bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-
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produkter för att garantera en enhetlig 

tillsynsmetod och därmed främja 

pensionsproduktens paneuropeiska 

karaktär. 

produkter för att garantera en konsekvent 

tillämpning av en enhetlig tillsynsmetod 

och därmed främja pensionsproduktens 

paneuropeiska karaktär. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Skäl 67a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (67a) I EU riskerar 14,6 % av 

befolkningen i åldern 65 år eller äldre att 

drabbas av fattigdom. Eftersom 

kapitalinkomster tenderar att 

koncentreras till det övre inkomstskiktet 

kan skatteincitament för privata 

pensioner resultera i effektiva skattesatser 

som är negativa och regressiva. Dessa 

uteblivna skatteintäkter skulle spenderas 

bättre på att förbättra hållbarheten och 

tillräckligheten i pensionssystemen inom 

den första pelaren. Medlemsstaterna bör 

sätta ett tak för och rikta 

skatteincitamenten för privata 

pensionsprodukter, däribland PEPP-

produkter, till specifika grupper med 

begränsad tillgång till andra 

kompletterande pensioner, såsom 

låginkomsttagare, egenföretagare och 

personer som under långa perioder inte 

har betalat in till sin pension. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Skäl 68a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (68a) PEPP är ett nytt kompletterande 

instrument för pensionsplaner för alla 

medborgare i unionen. I nationella 

skattesystem bör PEPP åtnjuta de mest 

gynnsamma skattereglerna som gäller för 
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nationella pensionssparprodukter. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Skäl 69 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(69) Efter lanseringen av PEPP-

produkten uppmuntras medlemsstaterna att 

beakta kommissionens rekommendation 

(EU) 2017/... och utvidga de 

skatteförmåner de beviljar nationella 

privata pensionsprodukter till att även 

omfatta PEPP-produkter. 

(69) Efter lanseringen av PEPP-

produkten uppmuntras medlemsstaterna 

med eftertryck att beakta kommissionens 

rekommendation (EU) 2017/... och utvidga 

de skatteförmåner de beviljar nationella 

privata pensionsprodukter till att även 

omfatta PEPP-produkter. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Skäl 69a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (69a) Medlemsstaterna uppmuntras att 

erbjuda ett lämpligt nationellt regelverk 

för PEPP-produkten. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Skäl 70 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(70) Denna förordning ska utvärderas 

genom en bedömning av 

marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten 

av nya typer av PEPP-produkter, 

utvecklingen på andra områden av 

unionsrätten och medlemsstaternas 

erfarenheter. 

(70) Denna förordning ska utvärderas 

genom en bedömning av 

marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten 

av nya typer av PEPP-produkter, 

utvecklingen på andra områden av 

unionsrätten och medlemsstaternas 

erfarenheter. En sådan bedömning måste 

ta hänsyn till de olika målen och syftena 

med att upprätta en välfungerande PEPP-

marknad, och bör särskilt utvärdera 

huruvida denna förordning har bidragit 



 

AD\1156684SV.docx 27/70 PE620.734v02-00 

 SV 

till utvecklingen av ett pensionssystem 

med flera pelare i medlemsstaterna och 

har lett till att fler europeiska medborgare 

sparar till hållbara och tillräckliga 

pensioner. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Skäl 71 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(71) Denna förordning respekterar 

grundläggande rättigheter och iakttar de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt rätten till skydd av 

personuppgifter, rätt till egendom, 

näringsfrihet, principen om jämställdhet 

mellan män och kvinnor och principen om 

en hög konsumentskyddsnivå. 

(71) Denna förordning bör säkerställa 

att grundläggande rättigheter respekteras 

och iakttar de principer som erkänns 

särskilt i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna, särskilt 

äldres rätt att leva ett värdigt och 

oberoende liv och att delta i det sociala 

och kulturella livet, rätten till skydd av 

personuppgifter, rätt till egendom, 

näringsfrihet, principen om jämställdhet 

mellan män och kvinnor och principen om 

en hög konsumentskyddsnivå. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) grundar sig på ett frivilligt avtal 

mellan en enskild sparare och en enhet, 

a) grundar sig på ett frivilligt och 

kompletterande avtal mellan en enskild 

sparare och en enhet, 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. europeisk privat pensionsprodukt 

(PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt 

2. europeisk privat pensionsprodukt 

(PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt 
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för långsiktigt sparande som erbjuds inom 

ramen för en godkänd PEPP-plan av ett 

reglerat finansiellt företag med tillstånd 

enligt unionsrätten att förvalta kollektiva 

eller enskilda investeringar eller 

besparingar och som en enskild PEPP-

sparare frivilligt tecknar sig för inför sin 

pensionering, utan eller med mycket 

begränsade möjligheter till inlösen. 

för långsiktigt, hållbart och socialt 

ansvarsfullt sparande som erbjuds inom 

ramen för en godkänd PEPP-plan av ett 

reglerat finansiellt företag med tillstånd 

enligt unionsrätten att förvalta kollektiva 

eller enskilda investeringar eller 

besparingar och som en enskild PEPP-

sparare eller en sammanslutning av 

oberoende PEPP-sparare på uppdrag av 

dess medlemmar frivilligt tecknar sig för 

inför sin pensionering, utan eller med 

mycket begränsade möjligheter till inlösen. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) en icke-professionell kund enligt 

definitionen i artikel 4.1.11 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU41, 

a) en icke-professionell kund enligt 

definitionen i artikel 4.1.11 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU41, vilket är en kund som inte 

är en professionell kund, 

__________________ __________________ 

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 

marknader för finansiella instrument och 

om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 

direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 

12.6.2014, s. 349). 

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU av den 15 maj 2014 om 

marknader för finansiella instrument och 

om ändring av direktiv 2002/92/EG och av 

direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 

12.6.2014, s. 349). 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 3 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en oberoende sammanslutning 

som upprättar avtal för PEPP-produkter 

på uppdrag av dess medlemmar, 
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Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 12a. engångsbelopp: fullständig 

betalning av det ackumulerade kapitalet i 

slutet av intjänandefasen. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 19a. PEPP-distributörens 

hemmedlemsstat: den medlemsstat där 

PEPP-distributören har sitt säte. 

Motivering 

Det är viktigt att skapa rättssäkerhet i fråga om vilken nationell behörig myndighet som ska 

ansvara för den fortlöpande övervakningen av PEPP-sparinstituten och PEPP-

distributörerna i gränsöverskridande situationer, framför allt vad gäller regler om 

distribution och informationskrav. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 19b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 19b. PEPP-distributörens 

värdmedlemsstat: en medlemsstat, som 

inte är hemmedlemsstaten, där PEPP-

distributören distribuerar PEPP-

produkter. 

Motivering 

Det är viktigt att skapa rättssäkerhet i fråga om vilken nationell behörig myndighet som ska 

ansvara för den fortlöpande övervakningen av PEPP-sparinstituten och PEPP-
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distributörerna i gränsöverskridande situationer, framför allt vad gäller regler om 

distribution och informationskrav. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

21. kapital: tillskjutet kapital och utfäst 

ej infordrat kapital, beräknat på grundval 

av investerbara belopp efter avdrag av alla 

avgifter och andra kostnader som 

investerarna står för direkt eller indirekt. 

21. kapital: tillskjutet kapital och utfäst 

ej infordrat kapital, beräknat på grundval 

av investerbara belopp före avdrag av alla 

avgifter och andra kostnader som 

investerarna står för direkt eller indirekt. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

24. ickevalsalternativ: 

investeringsstrategi som tillämpas när 

PEPP-spararen inte har gett några 

instruktioner om hur de medel som 

ackumuleras på PEPP-kontot ska 

investeras. riskreduceringstekniker: 

24. ickevalsalternativ: 

investeringsstrategi som tillämpas när 

PEPP-spararen får tillbaka minst kapitalet 

som investerats och som antingen väljs av 

PEPP-spararen eller när PEPP-spararen 

inte har gett några instruktioner om hur de 

medel som ackumuleras på PEPP-kontot 

ska investeras. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 28a. miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer inbegriper 

unionens klimat- och hållbarhetsmål 

såsom de fastställs i Parisavtalet, målen 

för hållbar utveckling, FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga 
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rättigheter och FN:s principer för 

ansvarsfulla investeringar i vilka 

miljöfaktorer omfattas av 

klimatförändringar, utsläpp av 

växthusgaser, resursutarmning (däribland 

misshushållning av vatten och utsläpp) 

och avskogning; de sociala faktorerna 

inbegriper mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden (däribland slaveri och 

barnarbete), lokala samhällen (däribland 

urbefolkningssamhällen), konflikter, 

hälsa och säkerhet, förhållandet till 

arbetstagare och mångfald och 

bolagsstyrningsfaktorerna inbegriper 

chefslöner, mutbrott och korruption, 

politisk lobbying och donationer, 

styrelsemångfald och struktur samt 

skattestrategi. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 28b. biometriska risker: risker kopplade 

till livslängd, invaliditet, långvarig vård 

och dödsfall. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 28c (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 28c. partnerskap avseende delkonton: 

samarbete mellan PEPP-sparinstitut för 

att erbjuda delkonton i olika 

medlemsstater med beaktande av den 

flyttbarhetstjänst som avses i artikel 12. 

Ansvaret i dessa partnerskap ligger alltid 

på det primära sparinstitutet. 
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Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En PEPP-produkt får endast 

utvecklas och distribueras i unionen om 

den har godkänts av Eiopa i enlighet med 

denna förordning. 

1. En PEPP-produkt får endast 

utvecklas och distribueras i unionen om 

den har auktoriserats och fått 

godkännande och certifiering av den 

behöriga tillsynsmyndigheten Eiopa. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Uppgifter om arrangemang 

avseende portföljförvaltning, riskhantering 

och administration vad gäller PEPP-

produkten. 

d) Uppgifter om arrangemang 

avseende portföljförvaltning, riskhantering 

och administration vad gäller PEPP-

produkten, däribland vilken roll miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor spelar i 

investeringsprocessen, samt 

investeringsbeslutens långsiktiga 

konsekvenser och externa effekter. 

Motivering 

Eftersom frågor om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning förväntas påverka långsiktiga 

investeringsbeslut såsom beslut som rör PEPP-produkter, är det lämpligt att offentliggöra 

hur de betraktas i sparinstitutets riskhanteringssystem och betrakta dem som en del av den 

information som krävs för att ansöka om ett godkännande för att erbjuda denna produkt. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led e 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Uppgifter om investeringsstrategier, 

riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-

produkten. 

e) Uppgifter om investeringsstrategier, 

riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-

produkten, däribland införlivandet av 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer och särskilt på 

vilket sätt investeringsstrategin är förenlig 

med unionens klimat- och hållbarhetsmål 

i enlighet med Parisavtalet, målen för 

hållbar utveckling och FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Information om policyn för att 

utesluta investeringar med anknytning till 

svår miljöförstöring, allvarliga 

människorättskränkningar, däribland 

kränkningar av arbetstagares rättigheter 

och vapenproduktion. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Information om eventuella 

partnerskap mellan PEPP-sparinstitut för 

att erbjuda delkonton i olika 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led h 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) En beskrivning av den information 

som ska lämnas till PEPP-sparare, 

inbegripet en beskrivning av 

arrangemangen för att hantera klagomål 

från PEPP-sparare. 

h) En beskrivning av den information 

som ska lämnas till PEPP-sparare och 

PEPP-förmånstagare, inbegripet en 

beskrivning av arrangemangen för att 

hantera klagomål från PEPP-sparare och 

PEPP-förmånstagare. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Sökanden har antagit och godkänt 

en trovärdig policy för att utesluta 

investeringar med anknytning till svår 

miljöförstöring, allvarliga 

människorättskränkningar, däribland 

kränkningar av arbetstagares rättigheter 

och vapenproduktion. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Den föreslagna PEPP-produkten 

integrerar frågor om miljö, 

samhällsansvar och bolagsstyrning i 

investeringspolicyn och riskhanteringen 

på ett effektivt sätt och säkerställer att 

portföljförvaltningen är förenlig med 

unionens klimat- och hållbarhetsmål i 

enlighet med Parisavtalet, målen för 

hållbar utveckling och FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga 

rättigheter. 
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Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innan Eiopa fattar sitt beslut 

avseende ansökan ska samråd äga rum med 

myndighet som är behörig för den sökande. 

2. Innan Eiopa fattar sitt beslut 

avseende ansökan ska samråd äga rum med 

myndighet som är behörig för den sökande 

genom att tillhandahålla en kopia på 

ansökan och all relevant information som 

krävs för samrådet för att kontrollera om 

det finns några invändningar till att 

godkänna ansökan. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Eiopa ska återkalla godkännandet 

av en PEPP-produkt om villkoren för 

godkännandet inte längre uppfylls. 

4. Eiopa ska återkalla godkännandet 

av en PEPP-produkt om villkoren för 

godkännandet inte längre uppfylls. 

Nationella behöriga myndigheter får be 

Eiopa att överväga återkallandet av ett 

PEPP-godkännande om de 

tillhandahåller relevant information som 

motiverar denna begäran. Om 

godkännandet skulle återkallas ska 

PEPP-sparare informeras klart och 

tydligt och ha rätt att byta PEPP-

sparinstitut kostnadsfritt oberoende av 

hur ofta byte får ske enligt artikel 45. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. När ett PEPP-godkännande 
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återkallas ska Eiopa samordna de 

åtgärder som krävs för att skydda PEPP-

spararna som har ett avtal med PEPP-

sparinstitutet vars godkännande har 

återkallats. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eiopa ska föra ett centralt offentligt 

register med uppgifter om varje PEPP-

produkt som godkänts i enlighet med 

denna förordning, det berörda PEPP-

sparinstitutet och den myndighet som är 

behörig för PEPP-sparinstitutet. Registret 

ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk 

form. 

Eiopa ska föra ett centralt offentligt 

register med uppgifter om varje PEPP-

produkt som godkänts i enlighet med 

denna förordning, det berörda PEPP-

sparinstitutet, den myndighet som är 

behörig för PEPP-sparinstitutet, datumet 

för godkännande av PEPP-sparinstitutet 

och antalet tillgängliga nationella 

delkonton. Registret ska vara allmänt 

tillgängligt i elektronisk form och ska 

uppdateras utan dröjsmål om det sker 

några ändringar. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Flyttbarhetsmöjligheten innebär att 

PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den 

PEPP-produkt som de redan har avtalat 

med ett pensionssparinstitut även om de 

skulle byta hemvist genom att flytta till en 

annan medlemsstat. 

1. Flyttbarhetsmöjligheten innebär att 

PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den 

PEPP-produkt som de redan har avtalat 

med ett pensionssparinstitut även om de 

skulle byta hemvist genom att flytta till en 

annan medlemsstat. Kommissionen bör 

undersöka om det går att ta bort 

kostnaden för byte av sparinstitut som ett 

incitament. Under alla omständigheter 

ska kostnaderna vara rimliga och alltid 

kommuniceras vid avtalets ingående. 
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Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om de utnyttjar 

flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare 

rätt att behålla alla fördelar och incitament 

som beviljas av PEPP-sparinstitutet och 

som är knutna till de fortlöpande 

investeringarna i samma PEPP-produkt. 

2. Om de utnyttjar 

flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare 

rätt att behålla alla fördelar och incitament 

som beviljas av PEPP-sparinstitutet och 

som är knutna till de fortlöpande 

investeringarna i samma PEPP-produkt. 

Kostnaden för att använda 

flyttbarhetsmöjligheten bör vara rimlig. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I situationer där en PEPP-sparare byter 

hemvist genom att flytta till en annan 

medlemsstat och det inte erbjuds något 

delkonto av PEPP-sparinstitutet i den 

medlemsstaten ska PEPP-spararen 

kostnadsfritt erbjudas möjligheten att byta 

till en annan leverantör. 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. PEPP-mottagare ska säkerställa 

att förmånstagare kan ta emot PEPP-

utbetalningar oberoende av i vilken 

medlemsstat de är bosatta i. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 
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Artikel 13 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När ett PEPP-

sparinstitutinvesteringeller PEPP-

distributör erbjuder en PEPP-produkt ska 

de ge potentiella PEPP-sparare information 

om vilka nationella delkonton som är 

omedelbart tillgängliga. 

2. När ett PEPP-sparinstitut eller en 

PEPP-distributör erbjuder en PEPP-

produkt ska de ge potentiella PEPP-sparare 

information om vilka nationella delkonton 

som är omedelbart tillgängliga, antingen 

från PEPP-sparinstitutet eller från en 

registrerad partner. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Senast tre år efter denna 

förordnings ikraftträdande ska PEPP-

sparinstitut på begäran erbjuda nationella 

delkonton för alla medlemsstater i alla 

sina PEPP-produkter. 

3. PEPP-spararen och PEPP-

sparinstitutet ska i avtalet förteckna 

tillgängliga delkonton. PEPP-sparinstitut 

ska erbjuda åtminstone de delkonton som 

anges i avtalet. En PEPP-sparare som 

önskar byta hemvist genom att flytta till 

en annan medlemsstat får under alla 

omständigheter utöva sin rätt till rörlighet 

genom att byta PEPP-sparinstitut när det 

nationella delkonto som PEPP-spararen 

önskar öppna varken görs tillgängligt av 

PEPP-sparinstitutet eller av en 

registrerad partner. I dessa fall får inga 

avgifter tas ut från kunderna. 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utan att det påverkar tidsfristen i 

artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitut 

säkerställa att ett nytt delkonto kan öppnas 

på varje individuellt PEPP-konto som 

uppfyller de rättsliga krav och villkor som 

PEPP-sparinstitut ska säkerställa att ett 

nytt delkonto kan öppnas, antingen genom 

överföring eller genom tillägg, på varje 

individuellt PEPP-konto som uppfyller de 

rättsliga krav och villkor som på nationell 



 

AD\1156684SV.docx 39/70 PE620.734v02-00 

 SV 

på nationell nivå fastställts för att PEPP-

produkter ska omfattas av incitament av 

den medlemsstat till vilken PEPP-

spararen flyttar. 

nivå fastställts för att PEPP-produkter ska 

omfattas av incitament av den medlemsstat 

där delkontot ska öppnas. 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 PEPP-sparinstitut får ingå ett 

partnerskap kring delkonton med andra 

PEPP-sparinstitut i syfte att underlätta 

bestämmelserna för att öppna delkonton i 

alla medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tidsfristen i 

artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så 

snart den har informerats om PEPP-

spararens avsikt att utnyttja sin rätt till 

rörlighet mellan medlemsstaterna, 

informera PEPP-spararen om att denne kan 

öppna ett nytt delkonto på sitt individuella 

konto samt om tidsfristen för öppnandet av 

ett sådant delkonto. 

1. PEPP-sparinstitutet ska, så snart 

det har informerats om PEPP-spararens 

avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet 

mellan medlemsstaterna, informera PEPP-

spararen om att denne kan öppna ett nytt 

delkonto på sitt individuella konto samt om 

tidsfristen för öppnandet av ett sådant 

delkonto. 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Relevant information om 

eventuella ändringar av den antagna 

investeringsstrategin eller andra inslag. 

utgår 
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Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. På PEPP-spararens begäran ska 

PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring 

av ackumulerade tillgångar mellan det 

individuella PEPP-kontots olika delkonton, 

så att samtliga tillgångar kan sammanföras 

på ett enda delkonto. 

1. På PEPP-spararens begäran ska 

PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring 

av ackumulerade tillgångar mellan det 

individuella PEPP-kontots olika delkonton, 

så att samtliga tillgångar kan sammanföras 

på ett enda delkonto. Kostnader i samband 

med denna överföring måste ha angetts 

vid tiden för avtalets ingående. 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Information om flyttbarhet till de 

nationella myndigheterna 

Information om flyttbarhet till de behöriga 

myndigheterna 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla 

avtalsbestämmelser som möjliggör 

flyttbarhet till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

1. PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla 

avtalsbestämmelser som möjliggör 

flyttbarhet till Eiopa. 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den information som avses i punkt 

1 ska inom en månad efter det att det nya 

delkontot har öppnats inges elektroniskt till 

en central databas hos den nationella 

tillsynsmyndigheten och minst innehålla 

följande: 

2. Den information som avses i punkt 

1 ska inom en månad efter det att det nya 

delkontot har öppnats inges elektroniskt till 

en central databas hos Eiopa. Eiopa ska 

göra databasen tillgänglig för de 

nationella behöriga myndigheterna, som 

automatiskt ska få information om lokala 

delkonton i händelse av eventuella 

förändringar. Databasen ska minst 

innehålla följande: 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) identifiering av den registrerade 

partnern, i förekommande fall, 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

All dokumentation och information enligt 

detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-

kunder i elektronisk form, förutsatt att 

kunderna har möjlighet att lagra sådan 

information på ett sätt som med tanke på 

informationens syfte innebär att den är 

tillgänglig under tillräckligt lång tid och att 

verktyget möjliggör oförändrad återgivning 

av den lagrade informationen. PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer ska på 

begäran och utan kostnad även 

tillhandahålla denna dokumentation och 

information på ett annat varaktigt medium. 

All dokumentation och information enligt 

detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-

kunder i elektronisk form, förutsatt att 

kunderna har möjlighet att lagra sådan 

information på ett sätt som med tanke på 

informationens syfte innebär att den är 

tillgänglig under tillräckligt lång tid och att 

verktyget möjliggör oförändrad återgivning 

av den lagrade informationen. PEPP-

sparinstitut och PEPP-distributörer ska på 

begäran och utan kostnad även 

tillhandahålla denna dokumentation och 

information på ett annat varaktigt medium, 

även i tryckt form, och i ett tillgängligt 

format, till PEPP-sparare med 
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funktionsnedsättningar samt i en lättläst 

form till PEPP-sparare med dåliga eller 

obefintliga kunskaper om 

finansmarknaderna. 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innan en PEPP-produkt föreslås för 

PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta 

fram ett PEPP-faktablad för den berörda 

produkten i enlighet med kraven i detta 

kapitel och publicera dokumentet på sin 

webbplats. 

1. Innan en PEPP-produkt föreslås för 

PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta 

fram ett PEPP-faktablad med 

förhandsinformation om avtalet före dess 

ingående för den berörda produkten i 

enlighet med kraven i detta kapitel och 

publicera dokumentet på sin webbplats. 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer ska följa artiklarna 5.2 och 6–

18 i förordning (EU) nr 1286/2014. 

2. PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer ska uppfylla kraven i 

artiklarna 5.2 och 6-18 i förordning (EU) 

nr 1286/2014 vid utarbetandet av PEPP-

faktabladet. 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Genom undantag från artikel 8 i 

förordning (EU) nr 1286/2014 och i syfte 

att komplettera de andra ovannämnda 
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bestämmelserna ska PEPP-faktabladet 

 a) utformas på ett begripligt sätt för 

kunden, och ska möjliggöra en rättvis 

jämförelse av produkter; dessutom ska 

produktegenskaperna hos en 

pensionsprodukt vara tydliga, 

 b) vara presenterat och utformat så 

att det är tydligt och lättläst, med 

tillräckligt stora tecken, 

 c) inte vara svårare att läsa ifall 

originalet är utformat i färg men utskrivet 

eller kopierat i svartvitt, 

 d) vara avfattat på de officiella 

språken, eller på ett av de officiella 

språken, använt i den del av 

medlemsstaten där PEPP-produkten 

erbjuds, eller på ett annat språk som 

PEPP-spararen och PEPP-distributören 

har kommit överens om, 

 e) vara kostnadsfritt, 

 f) inte vara vilseledande eller 

innehålla felaktigheter, 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led iii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Uppgifter om pensionsålder. iii) Uppgifter om a) pensionsåldern 

enligt vad PEPP-planen föreslår och b) 

den normala pensionsåldern i den 

medlemsstat vars lag är tillämplig. 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 – led iv 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Allmän information om 

flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet 

information om delkontona. 

iv) Allmän information om 

flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet 

information om delkontona, eventuella 

registrerade partners och utbetalning i 

andra medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Genom undantag från artikel 8 i 

förordning (EU) nr 1286/2014 (Priips-

förordningen) ska PEPP-faktabladet 

presenteras i den ordningsföljd som anges 

i följande punkter: 

 a) Efter titeln PEPP-faktablad överst 

på första sidan följer omedelbart följande: 

 i) Typen av PEPP-produkt, 

 ii) PEPP-produktens namn, 

 iii) PEPP-sparinstitutets namn och 

kontaktuppgifter samt eventuellt 

godkännandenummer av PEPP-

sparinstitutet från den nationella 

behöriga myndighetens sida och 

certifieringen av Eiopa. 

 iv) Namn och kontaktuppgifter till 

den myndighet som ansvarar för PEPP-

sparinstitutet. 

 v) PEPP-faktabladets datum. 

 vi) Uppgifter om godkännande av 

Eiopa enligt artikel 4. 

 vii)  Information om resultaten av 

PEPP-investeringspolicyn i fråga om 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer. 

 viii)  Information om hur tidpunkten 

för pensioneringen kan påverka riskerna 
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och pensionsförmånerna för PEPP-

produkten. 

 ix)  En beskrivning av 

utbetalningsalternativen samt en 

förklaring om att det kan vara lämpligt att 

överväga rådgivning före pensioneringen. 

 b) En förklaring ska följa omedelbart 

efter uppgifterna under PEPP-

faktabladets titel. Den ska ha följande 

lydelse: ”Detta faktablad ger dig basfakta 

om denna PEPP-produkt. Detta är inte 

reklammaterial. Informationen krävs 

enligt lag för att hjälpa dig att förstå 

produktens egenskaper, risker, kostnader, 

möjliga vinster och förluster och för att 

hjälpa dig att jämföra den med andra 

produkter.” 

 c) I ett avsnitt med titeln ”Vad 

innebär produkten?”, utöver den 

information som avses i artikel 23.3 i 

denna [PEPP-förordning], PEPP-

produktens natur och huvuddrag, 

inklusive följande: 

 i)  Allmänna uppgifter om 

flyttbarhetsmöjligheten med lydelsen: ”Vi 

erbjuder en flyttbarhetsmöjlighet till 

följande medlemsstater i Europeiska 

unionen:” samt en uppräkning av 

medlemsstaterna. 

 ii) Allmänna uppgifter om 

bytesmöjligheten med lydelsen: ”Du kan 

byta investeringsalternativ och 

sparinstitut vart femte år. För detta tar vi 

ut en avgift på [x] procent av det kapital 

som du har sparat ihop fram till bytet.” 

 iii) Om PEPP-produkten erbjuder 

försäkringsförmåner under 

intjänandefasen, närmare uppgifter om 

dessa försäkringsförmåner, inbegripet de 

omständigheter som utlöser dem.  

 iv) Tillgänglig information om 

investeringsstrategin i fråga om miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor. 

 v) Den lag som PEPP-avtalet 
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omfattas av, om parterna inte kan välja 

lag, eller, om parterna kan välja tillämplig 

lag, den lag som PEPP-sparinstitutet 

föreslår ska väljas. 

 d) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 

riskerna och vad kan jag få för 

avkastning?”, en kortfattad beskrivning 

av risk- och avkastningsprofilen, med 

följande uppgifter: 

 i) En sammanfattande riskindikator. 

 ii) Kapitalskyddets omfattning 

avseende marknadsrisker i slutet av 

intjänandefasen, angivet i procent av det 

inbetalda kapitalet. 

 iii) I förekommande fall, uppgifter om 

hela utbetalningssumman om PEPP-

spararen når åldrarna 80, 90 och 100 år 

vid tre olika avkastningsscenarier på 1 %, 

2 % och 3 % under utbetalningsfasen, 

inbegripet en genomsnittlig årlig inflation 

på 4 %.  

 iv) Uppgifter om garanterade 

livslånga minimiutbetalningar per månad 

per 10 000 euro inbetalt kapital. 

 v) En kortfattad förklaring om att 

skattelagstiftningen i PEPP-spararens 

hemmedlemsstat kan inverka på den 

faktiska utbetalningen. 

 e) I ett avsnitt med titeln ”Vad 

händer om [namnet på PEPP-

sparinstitutet] inte kan göra några 

utbetalningar?”: en kort beskrivning av 

huruvida förlusten täcks av en 

kompensations- eller garantiordning för 

investerare och, i så fall, vilken ordning 

det rör sig om och vilka risker som täcks 

av ordningen och vilka som inte täcks. 

 f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 

kostnaderna?”: de förväntade direkta och 

indirekta kostnaderna för en investering i 

PEPP-produkten, mätt utifrån de 

sammanlagda investerade tillgångarna 

och angivet i procent för att möjliggöra 

direkta jämförelser. För 

kostnadsangivelsen bör en konstant årlig 
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utveckling av de investerade tillgångarna 

på 2 % antas. 

 g) I ett avsnitt med titeln ”Hur länge 

bör jag behålla investeringsprodukten och 

kan jag ta ut pengar i förtid?”: 

 i) En anvisning om rekommenderad 

innehavstid, på grundval av den tidpunkt 

då pension ska tas ut, samt en eventuellt 

föreskriven minsta innehavstid. 

 ii) Möjligheten att säga upp avtalet i 

förtid samt villkoren för detta inbegripet 

alla tillämpliga kostnader och avgifter. 

 iii) Information om de eventuella 

konsekvenserna av att säga upp avtalet 

före intjänandefasens slut eller den 

rekommenderade innehavstidens slut, 

t.ex. förlust av kapitalskydd eller 

tillkommande villkorade avgifter. 

 h) I ett avsnitt med titeln ”Hur kan 

jag klaga?”: uppgifter om hur och till vem 

en PEPP-sparare kan framföra klagomål 

på produkten eller på hur PEPP-

sparinstitutet eller en person som ger råd 

om eller säljer produkten uppträder. 

 i) I ett avsnitt med titeln ”Övrig 

relevant information”: kortfattade 

uppgifter om ytterligare dokument med 

information som eventuella rapporter om 

PEPP-sparinstitutets solvens och 

finansiella ställning, med undantag för 

marknadsföringsmaterial. 

 j)  Faktabladet måste vara 

lättillgängligt på PEPP-institutets 

webbplats och gå att ladda ned. 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Potentiella PEPP-sparare ska också 

få information om PEPP-planens 

5. Potentiella PEPP-sparare ska också 

få information om PEPP-planens 
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investeringsresultat under åtminstone de 

senaste fem åren, eller, om den inte har 

funnits i fem år, under samtliga år som 

PEPP-planen har funnits, samt information 

om de kostnader som bärs av PEPP-sparare 

och PEPP-förmånstagare. 

investeringsresultat under åtminstone de 

senaste 20 åren, eller, om den inte har 

funnits i 20 år, med uppgifter varje enskilt 

år, under samtliga år som PEPP-planen har 

funnits, samt tydlig information om de 

totala kostnader och avgifter som bärs av 

PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare. 

Om informationen inte kan 

tillhandahållas då PEPP-planen funnits i 

mindre än ett år, bör PEPP-sparare 

åtminstone ha tillgång till uppgifter om 

resultaten för en jämförbar 

investeringsplan. 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer ska följa artiklarna 9-18 i 

förordning (EU) nr 1286/2014. 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Specifikation av krav och behov samt 

tillhandahållande av rådgivning 

Specifikation av krav, behov och 

preferenser samt tillhandahållande av 

rådgivning 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-

sparinstitut eller den PEPP-distributör som 

avses i artikel 19 c i denna förordning på 

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-

sparinstitut eller den PEPP-distributör som 

avses i artikel 19 c i denna förordning på 
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grundval av de uppgifter som erhållits från 

PEPP-spararen specificera kundens 

pensionsrelaterade krav och behov och ge 

PEPP-spararen objektiv information om 

PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att 

PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat 

beslut. 

grundval av de uppgifter som erhållits från 

PEPP-spararen specificera kundens 

pensionsrelaterade krav och behov och 

preferenser, inbegripet preferenser vad 

gäller miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor, och ge PEPP-

spararen objektiv information om PEPP-

produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-

spararen kan fatta ett välgrundat beslut. 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rådgivningen ska syfta till att bedöma en 

PEPP-sparares riskaversion och 

finanskunskaper samt till att sätta PEPP-

spararen i stånd att välja det 

investeringsalternativ som bäst motsvarar 

dennes riskprofil. 

Motivering 

Det är viktigt att ange rådgivningens syfte, särskilt när det gäller utvärderingen av PEPP-

spararens riskprofil. 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 PEPP-spararen ska genom rådgivning 

informeras om produktens huvudsakliga 

egenskaper. 

Motivering 

Information om PEPP-produktens huvudsakliga egenskaper bidrar till förbättrade 

utvärderingar av PEPP-spararens riskprofil. 
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Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om rådgivning ges innan ett visst 

avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ge PEPP-spararen en 

personlig rekommendation som förklarar 

varför en viss PEPP-produkt bäst 

motsvarar PEPP-spararens krav och behov. 

2. Rådgivning ska ges innan ett visst 

avtal ingås. Det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ska ge PEPP-spararen en 

personlig rekommendation som förklarar 

varför en viss PEPP-produkt bäst 

motsvarar PEPP-spararens krav, behov och 

preferenser. PEPP-spararen bör också 

erhålla information om de eventuella 

miljömässiga, sociala och 

styrningsrelaterade följderna av denna 

personanpassade rekommendation. 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det PEPP-sparinstitut eller 

PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ger råd om PEPP-

produkter ska de uppfylla kraven i 

gällande nationella lagar genom vilka 

bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 

2014/65/EU genomförs och i direkt 

tillämplig unionslagstiftning som antas 

enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande 

dessa bestämmelser. 

3. Utan att det påverkar den 

skyldighet som anges i föregående punkt 

ska det PEPP-sparinstitut eller PEPP-

distributör som avses i artikel 19 c i denna 

förordning uppfylla kraven i gällande 

nationella lagar genom vilka 

bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 

2014/65/EU genomförs och i direkt 

tillämplig unionslagstiftning som antas 

enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande 

dessa bestämmelser. 

Justification 

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 
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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. 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 26 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 26 utgår 

Ingående av ett PEPP-avtal utan 

rådgivning 

 

1. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 25.1 får PEPP-

spararen avstå från sin rätt till rådgivning 

vid ingående av ett avtal om 

ickevalsalternativet.  

 

Om PEPP-spararen avstår från sin rätt 

till rådgivning ska de PEPP-sparinstitut 

eller PEPP-distributörer som avses i 

artikel 19 c i denna förordning, när de 

bedriver PEPP-distributionsverksamhet 

be PEPP-spararen eller den potentiella 

PEPP-spararen att lämna upplysningar 

om sin kunskap om och erfarenhet på det 

för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-

produkten relevanta investeringsområdet, 

så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-

distributören kan bedöma om den tänkta 

PEPP-produkten är passande för PEPP-

spararen. 

 

Om de PEPP-sparinstitut eller PEPP-

distributörer som avses i artikel 19 c i 

denna förordning, på grundval av de 

upplysningar som mottas i enlighet med 

första stycketinvesteringanser att 

produkten inte är passande för PEPP-

spararen eller den potentiella PEPP-
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spararen ska PEPP-sparinstitutet eller 

PEPP-distributören varna PEPP-

spararen eller den potentiella PEPP-

spararen därom. Varningen får lämnas i 

standardiserat format. 

Om PEPP-sparare eller potentiella PEPP-

sparare inte lämnar de upplysningar som 

avses i första stycket, eller om de lämnar 

otillräckliga upplysningar om sin kunskap 

och erfarenhet, ska PEPP-sparinstitutet 

eller PEPP-distributören varna dem om 

att de inte kan avgöra om den tänkta 

PEPP-produkten är passande för dem. 

Varningen får lämnas i standardiserat 

format. 

 

2. Om PEPP-spararen avstår från 

rätten till rådgivning i samband med 

ickevalsalternativet får det PEPP-

sparinstitut eller PEPP-distributör som 

avses i artikel 19 c i denna förordning, 

utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 25.1, bedriva PEPP-

distributionsverksamhet utan att behöva 

inhämta de upplysningar eller göra en 

sådan bedömning som avses i punkt 1 i 

denna artikel om samtliga följande villkor 

är uppfyllda: 

 

a) PEPP-distributionsverksamheten 

är knuten till ickevalsalternativet i PEPP-

avtal som endast ger 

investeringsexponering mot finansiella 

instrument som bedöms som icke-

komplexa enligt artikel 25.4 a i direktiv 

2014/65/EU och som inte har en struktur 

som gör det svårt för PEPP-spararen att 

förstå de därmed förbundna riskerna, 

 

b) Distributionen av PEPP-

produkten utförs på initiativ av PEPP-

spararen eller den potentiella PEPP-

spararen. 

 

c) PEPP-spararen eller den 

potentiella PEPP-sparararen har klart 

och tydligt informerats om att PEPP-

sparinstitutet eller PEPP-distributören 

inte behöver bedöma den tillhandahållna 

eller erbjudna PEPP-produktens eller 

PEPP-distributionens ändamålsenlighet 
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och att PEPP-spararen eller den 

potentiella PEPP-spararen därför inte 

åtnjuter det skydd som avses i de relevanta 

uppförandereglerna. En sådan varning 

får lämnas i standardiserat format. 

d) PEPP-sparinstitutet eller PEPP-

distributören uppfyller sina skyldigheter 

enligt de regler som de omfattas av i 

enlighet med detta kapitel avseende 

intressekonflikter när det gäller PEPP-

distributionsverksamhet. 

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 62 för att närmare ange hur de 

PEPP-sparinstitut eller PEPP-

distributörer som avses i artikel 19 c i 

denna förordning ska efterleva 

principerna i denna artikel när de 

bedriver PEPP-distributionsverksamhet, 

inbegripet när det gäller de upplysningar 

som ska inhämtas för bedömningen av 

PEPP-produktens lämplighet för deras 

kunder och kriteriet för att bedöma icke-

komplexa PEPP-avtal i enlighet med 

punkt 2 a i denna artikel. I dessa 

delegerade akter ska följande beaktas: 

 

a)  Arten av den eller de tjänster som 

erbjuds eller tillhandahålls PEPP-

spararen eller den potentiella PEPP-

spararen, med beaktande av 

transaktionernas typ, föremål, storlek och 

frekvens. 

 

b)  Arten av de produkter som erbjuds 

eller tas under övervägande, inklusive 

olika typer av finansiella instrument. 

 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att ta bort PEPP-spararens möjlighet att avsäga sig 

rätten till rådgivning, eftersom rådgivning i alla fall ska ges till PEPP-konsumenter. 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 



 

PE620.734v02-00 54/70 AD\1156684SV.docx 

SV 

Artikel 27 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitut ska sammanställa 

ett koncist och individuellt dokument med 

grundläggande information för varje PEPP-

sparare som tar hänsyn till nationella 

pensionssystems särart och relevant 

nationell social-, arbetsmarknads- och 

skattelagstiftning (”PEPP-

pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-

pensionsbesked” ska ingå i dokumentets 

titel. 

1. PEPP-sparinstitut ska sammanställa 

ett koncist, tydligt och lättbegripligt 

individuellt dokument med grundläggande 

information för varje PEPP-sparare, och 

för PEPP-förmånstagare efter 

överenskommelse med PEPP-spararen, 
som tar hänsyn till nationella 

pensionssystems särart och relevant 

nationell social-, arbetsmarknads- och 

skattelagstiftning (”PEPP-

pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-

pensionsbesked” ska ingå i dokumentets 

titel. 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. PEPP-spararen ska under avtalets 

löptid dessutom hållas informerad om alla 

ändringar avseende 

3. PEPP-spararen och PEPP-

förmånstagarna ska under avtalets löptid 

dessutom hållas informerad om alla 

ändringar avseende 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) information om hur 

investeringspolicyn integrerar miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor. 

d) information om hur 

investeringspolicyn integrerar miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor, inbegripet den roll 

de spelar i investeringsprocessen, samt 

investeringsbeslutens långsiktiga 

inverkan och externa effekter. 
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Motivering 

PEPP-sparare ska informeras om vilka externa effekter deras beslut får för samhället. 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-pensionsbeskedet ska 

åtminstone innehålla följande 

grundläggande information för PEPP-

sparare: 

1. PEPP-pensionsbeskedet ska 

tillhandahållas kostnadsfritt en gång per 

år och ska åtminstone innehålla följande 

grundläggande information för PEPP-

sparare och PEPP-förmånstagare efter 

överenskommelse med PEPP-spararen, 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) PEPP-spararens personuppgifter, 

PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för 

pensionsförmåner, information om 

intjänade rättigheter eller ackumulerat 

kapital, PEPP-spararens eller eventuell 

tredjeparts inbetalningar och information 

om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid 

artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 

2016/2341/EU ska vara tillämplig och 

”medlemmen” avse PEPP-spararen, 

”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-

sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse 

”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande 

företaget” avse eventuell tredjepart vid 

tillämpningen av denna förordning. 

a) PEPP-spararens personuppgifter, 

PEPP-sparinstitutets namn och 

kontaktuppgifter, prognoser för 

pensionsförmåner, angivelse av PEPP-

spararens pensionsplan, information om 

intjänade rättigheter eller ackumulerat 

kapital, PEPP-spararens eller eventuell 

tredjeparts inbetalningar och information 

om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid 

artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 

2016/2341/EU ska vara tillämplig och 

”medlemmen” avse PEPP-spararen, 

”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-

sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse 

”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande 

företaget” avse eventuell tredjepart vid 

tillämpningen av denna förordning. 
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Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) En sammanfattning av 

principerna för PEPP-sparinstitutets 

investeringspolicy som beskrivs närmare i 

den kompletterande informationen i 

enlighet med artikel 29 c i denna 

förordning. 

Motivering 

Den mest relevanta informationen om principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy 

måste anges i PEPP-pensionsbeskedet, medan närmare uppgifter lämnas i den 

kompletterande information som beskrivs i artikel 29. 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led eb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 eb) Information om prognoser för 

pensionsförmåner, baserat på den 

pensionsålder som anges i led b, och en 

ansvarsfriskrivning om att prognoserna 

kan variera jämfört med det slutliga 

värdet på förmåner som faktiskt mottas. 

Dessa förmåner ska åskådliggöras med 

utgångspunkt i ekonomiska scenarion, 

inbegripet den mest gynnsamma 

uppskattningen och en ogynnsam 

uppskattning, med hänsyn till PEPP-

planens särdrag. 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ec (nytt) 



 

AD\1156684SV.docx 57/70 PE620.734v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ec) Information om intjänade 

rättigheter eller ackumulerat kapital med 

beaktande av PEPP-planens särdrag. 

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 – led ed (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ed) Information om vad som sker om 

en PEPP-sparare eller PEPP-

förmånstagare avlider. 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Information som ska lämnas till PEPP-

sparare under tiden före pensionering och 

till PEPP-förmånstagare under 

utbetalningsfasen 

Information som ska lämnas till PEPP-

sparare och PEPP-förmånstagare under 

tiden före pensionering och till PEPP-

förmånstagare under utbetalningsfasen 

 

Ändringsförslag  121 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparare ska få information 

under tiden före pensionering i enlighet 

med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. 

1. PEPP-sparare och PEPP-

förmånstagare ska på begäran från 

PEPP-spararen eller enligt 

domstolsbeslut, få information under tiden 

före pensionering i enlighet med artikel 42 

i direktiv 2016/2341/EU. Denna 

information måste lämnas senast ett år 

före pensionsåldern och innehålla 
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information om den förestående starten 

på utbetalningsfasen och möjliga former 

av utbetalningar. 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Bedöma PEPP-sparinstituts 

bolagsstyrningssystem, den verksamhet de 

bedriver, de värderingsprinciper som 

tillämpas i solvenssammanhang, 

riskexponering och riskhanteringssystem 

samt kapitalstruktur, kapitalbehov och 

kapitalförvaltning. 

a) Bedöma PEPP-sparinstituts 

bolagsstyrningssystem, den verksamhet de 

bedriver, de värderingsprinciper som 

tillämpas i solvenssammanhang, 

riskexponering och riskhanteringssystem, 

inbegripet integrering av miljö-, 

samhällsansvar- och 

bolagsstyrningsrisker, samt 

kapitalstruktur, kapitalbehov och 

kapitalförvaltning. 

 

Ändringsförslag  123 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Att från PEPP-sparinstituten 

erhålla information om miljö-, 

samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfaktorer i enlighet med 

artikel 31a. 

 

Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Inom ramen för 

aktsamhetsprincipen ska PEPP-

sparinstituten beakta 

investeringsbeslutens möjliga långsiktiga 
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konsekvenser när det gäller miljöfaktorer, 

sociala faktorer och 

bolagsstyrningsfaktorer. 

 

Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Det ska vara möjligt att investera i 

derivatinstrument, förutsatt att sådana 

instrument bidrar till att minska 

investeringsriskerna eller underlättar 

effektiv förvaltning av portföljen. Dessa 

instrument ska värderas enligt 

aktsamhetsprincipen, med hänsyn till de 

underliggande tillgångarna, och 

inkluderas i värderingen av PEPP-

sparinstitutets tillgångar. PEPP-

sparinstitut ska även undvika överdriven 

riskexponering mot en och samma 

motpart och mot annan 

derivatverksamhet. 

utgår 

 

Ändringsförslag  126 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Tillgångarna får inte investeras i 

jurisdiktioner som FATF (Financial Action 

Task Force) fastställt vara 

högriskjurisdiktioner eller icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

f) Det är förbjudet att investera i 

jurisdiktioner som FATF (Financial Action 

Task Force) fastställt vara 

högriskjurisdiktioner eller icke 

samarbetsvilliga jurisdiktioner. 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda 

PEPP-sparare högst fem 

investeringsalternativ 

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda 

PEPP-sparare åtminstone PEPP-

ickevalsalternativet och/eller flera 
investeringsalternativ. 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

PEPP-spararen ska välja ett 

investeringsalternativ i samband med att 

PEPP-avtalet ingås. 

PEPP-spararen ska välja ett av flera 

investeringsalternativ i samband med att 

PEPP-avtalet ingås. 

 

Ändringsförslag  129 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-spararen ska ha möjlighet 

att välja ett annat investeringsalternativ 

vart femte år under PEPP-produktens 

intjänandefas. 

1. Villkoren för ändringar av 

investeringsalternativet ska förtecknas i 

PEPP-avtalet. PEPP-spararen ska i alla 

händelser ha möjlighet att välja ett annat 

investeringsalternativ vart femte år under 

PEPP-produktens. 

Motivering 

PEPP-sparare bör kunna byta investeringsalternativ en gång vart femte år eller till och med 

tidigare (om detta är tillåtet enligt deras PEPP-avtal). 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Artikel 37 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 37 Artikel 37 

Ickevalsalternativet Ickevalsalternativet 

1. Ickevalsalternativet ska för PEPP-

spararen säkerställa ett kapitalskydd som 

på grundval av en riskminimeringsteknik 

leder till en säker investeringsstrategi. 

1. PEPP-sparinstitutet ska garantera 

PEPP-spararen enligt ickevalsalternativet 

att det kapital som ackumulerats före 

inledandet av utbetalningsfasen minst ska 

motsvara inbetalda bidrag inklusive alla 

kostnader och avgifter plus kompensation 

för inflation enligt tillämpligt index, men 

inte för en inflationstakt som i genomsnitt 

överstiger 4 %. Ickevalsalternativet ska 

vara en enkel och säker produkt som 

enkelt kan begripas och förvärvas, bl.a. 

via digitala kanaler, i alla medlemsstater. 

2. Kapitalskyddet ska göra det möjligt 

för PEPP-spararen att återkräva investerat 

kapital. 

2. Kapitalskyddet ska erbjuda en 

kapitalgaranti som gör det möjligt för 

PEPP-spararen att återkräva investerat 

kapital, inbegripet avgifter, kostnader och 

kompensation för inflation. 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om PEPP-sparinstitut erbjuder 

andra investeringsalternativ ska minst ett 

av dessa erbjuda PEPP-sparare ett 

kostnadseffektivt investeringsalternativ. 

1. Om PEPP-sparinstitut erbjuder 

andra investeringsalternativ ska alla dessa 

erbjuda PEPP-sparare ett 

ickevalsalternativ. 

 

Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-

produkter med ett alternativ som 

säkerställer täckning av biometriska 

risker. Vid tillämpningen av denna 

PEPP-sparinstitut ska inbegripa en garanti 

för det kapital som investerats för dödsfall 

och permanent invaliditet för PEPP-
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förordning ska ”biometriska risker” avse 

risker kopplade till livslängd, invaliditet 

och dödsfall. 

spararen under intjänandefasen. 

Motivering 

Definition av termen flyttas till artikel 2. 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bytesmöjligheten kan erbjudas av PEPP-

sparinstitut som är etablerade i samma 

medlemsstat (inhemska byten) eller i olika 

medlemsstater (gränsöverskridande 

byten). 

Villkoren för byte av PEPP-sparinstitut ska 

förtecknas i PEPP-avtalet. PEPP-

spararen ska i alla händelser kunna byta 

PEPP-sparinstitut en gång vart femte 

under intjänandet av PEPP-produkten. 

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – punkt 3  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Inom två arbetsdagar från det 

mottagande av godkännandet som avses i 

punkt 2 ska det mottagande PEPP-

sparinstitutet begära att det överförande 

PEPP-sparinstitutet utför följande 

uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens 

godkännande: 

3. Inom fem arbetsdagar från det 

mottagande av den begäran som avses i 

punkt 2 ska det mottagande PEPP-

sparinstitutet begära att det överförande 

PEPP-sparinstitutet utför följande 

uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens 

begäran: 

a) Till det mottagande PEPP-

sparinstitutet - och PEPP-spararen om 

denne uttryckligen begär detta - översända 

en förteckning över de befintliga belopp 

som ska överföras. 

a) Till det mottagande PEPP-

sparinstitutet - och också PEPP-spararen 

om de uttryckligen begär detta - översända 

en förteckning över de befintliga belopp 

som ska överföras. 

b)  Överföra kvarvarande behållning 

till det PEPP-konto som öppnats eller 

innehas hos det mottagande PEPP-

sparinstitutet vid den tidpunkt som anges 

(b) Överföra kvarvarande behållning 

till det PEPP-konto som innehas hos det 

mottagande PEPP-sparinstitutet från den 

tidpunkt som anges av PEPP-spararen. 
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av PEPP-spararen. 

c)  Avsluta PEPP-kontot hos det 

överförande PEPP-sparinstitutet vid den 

tidpunkt som anges av PEPP-spararen. 

c) Avsluta PEPP-kontot hos det 

överförande PEPP-sparinstitutet från den 

tidpunkt som anges av PEPP-spararen. 

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De totala avgifter och kostnader 

som det överförande PEPP-sparinstitutet 

får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta 

ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 

1,5 % av den behållning som ska överföras 

till det mottagande PEPP-sparinstitutet. 

3. De totala avgifter och kostnader 

som det överförande PEPP-sparinstitutet 

får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta 

ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 

0,5 % av den behållning som ska överföras 

till det mottagande PEPP-sparinstitutet. 

Kommissionen ska undersöka om avgiften 

för byte av sparinstitut kan tas bort som 

ett incitament för att främja PEPP-

produkter. 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Eventuella avgifter och kostnader 

som det överförande eller mottagande 

PEPP-sparinstitutet tar ut av PEPP-

spararen för sådana byten som avses i 

artikel 46, förutom de som avses i 

punkterna 1, 2 och 3 i den artikeln, ska 

vara skäliga och motsvara PEPP-

sparinstitutets faktiska kostnader. 

4. De tjänster som tillhandahålls av 

PEPP-sparinstitutet under bytesprocessen 

ska vara kostnadsfria. 

 

Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare 

följande information om möjligheten att 

byta pensionssparinstitut: 

Mottagande PEPP-sparinstitut ska ge 

PEPP-sparare följande information om 

möjligheten att byta pensionssparinstitut: 

 

Ändringsförslag  138 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Sådana villkor får i synnerhet 

omfatta fastställande av pensionsålder, av 

en obligatorisk koppling mellan uppnådd 

pensionsålder och inledning av 

utbetalningsfasen, av en minimiperiod för 

deltagande i en PEPP-plan, av en maximal 

period före uppnådd pensionsålder för 

anslutning till en PEPP-plan, samt villkor 

för förtida uttag under särskilt svåra 

omständigheter. 

2. Sådana villkor ska i synnerhet 

omfatta fastställande av pensionsålder, av 

en obligatorisk koppling mellan uppnådd 

pensionsålder och inledning av 

utbetalningsfasen, av en minimiperiod för 

deltagande i en PEPP-plan, av en maximal 

period före uppnådd pensionsålder för 

anslutning till en PEPP-plan, samt villkor 

för förtida uttag under särskilt svåra 

omständigheter. 

 

Ändringsförslag  139 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. PEPP-sparinstitut får erbjuda 

PEPP-sparare en eller flera av följande 

utbetalningsformer: 

1. PEPP-sparinstitut ska erbjuda 

PEPP-sparare en eller flera av följande 

utbetalningsformer: 

 

Ändringsförslag  140 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Valet av form för utbetalningar 

under utbetalningsfasen ska göras av 

PEPP-spararen i samband med att PEPP-

2. Valet av form för utbetalningar 

under utbetalningsfasen ska göras av 

PEPP-spararen i samband med att PEPP-
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avtalet ingås och det kan därefter i 

tillämpliga fall ändras en gång vart femte 

år under intjänandefasen. 

avtalet ingås och det kan därefter ändras en 

gång vart femte år och under det sista året 

av intjänandefasen. Denna möjlighet till 

ändring bör vara kostnadsfri. 

Motivering 

Under det sista året av intjänandefasen bör kunden ha möjlighet att byta sitt val för 

utbetalningsfasen. 

 

Ändringsförslag  141 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om medlemsstaterna inte har 

infört en obligatorisk koppling mellan den 

tidpunkt då pensionsåldern uppnås och 

inledandet av utbetalningsfasen, ska 

PEPP-sparinstituten erbjuda PEPP-

spararna alternativet att skjuta upp 

inledandet av utbetalningsfasen till en 

tidpunkt efter det att pensionsåldern 

uppnåtts. 

Motivering 

Kunderna bör kunna använda sin PEPP-produkt senare under pensioneringen. 

 

Ändringsförslag  142 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Vad gäller ickevalsalternativet ska 

minst 25 % av utbetalningarna i form av 

livränta vara obligatoriska. 
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Ändringsförslag  143 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Om det totala värdet på de 

tillgångar som ackumulerats på ett PEPP-

konto vid inledandet av utbetalningsfasen 

inte överskrider ett belopp som ska 

fastställas och ses över varje år av 

medlemsstaterna, ska PEPP-spararen ha 

rätt att avsluta PEPP-kontot och få en 

engångsutbetalning. 

Motivering 

Förordningen bör göra det möjligt att avsluta små PEPP-konton genom en 

engångsutbetalning vid pensionering. 

 

Ändringsförslag  144 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den myndighet som är behörig för 

PEPP-sparinstitutet ska fortlöpande 

övervaka efterlevnaden av denna 

förordning. Den ska även ansvara för att 

övervaka uppfyllandet av de krav som 

fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar 

eller bolagsordning och övervaka huruvida 

PEPP-sparinstitutet har tillräckliga 

arrangemang och en tillräcklig organisation 

för att tillhandahålla PEPP-produkter. 

1. Den myndighet som är behörig i 

PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat ska 

fortlöpande övervaka efterlevnaden av 

denna förordning. Den ska även ansvara 

för att övervaka uppfyllandet av de krav 

som fastställs i PEPP-sparinstitutets 

stadgar eller bolagsordning och övervaka 

huruvida PEPP-sparinstitutet har 

tillräckliga arrangemang och en tillräcklig 

organisation för att tillhandahålla PEPP-

produkter. 

 Genom undantag från det första stycket 

ska PEPP-sparinstitutets och PEPP-

distributörens efterlevnad av kapitel IV i 

denna förordning fortlöpande övervakas 

av den behöriga myndigheten i PEPP-

sparinstitutets och PEPP-distributörens 

värdmedlemsstat. 
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Motivering 

Detta ändringsförslag syftar till att skapa rättssäkerhet när det gäller vilken nationell behörig 

myndighet som är ansvarig för den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut och PEPP-

distributörer i gränsöverskridande situationer, i synnerhet avseende distributions- och 

informationskraven i kapitel IV i förordningen. 

 

Ändringsförslag  145 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska göra en utvärdering av 

förordningen fem år efter dess 

ikraftträdande och efter samråd med Eiopa 

lägga fram en rapport med sina viktigaste 

slutsatser till Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. 

Kommissionen ska göra en utvärdering av 

förordningen vart femte år efter dess 

ikraftträdande och efter samråd med Eiopa 

lägga fram en rapport med sina viktigaste 

slutsatser till Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. När kommissionen utarbetar 

rapporten ska den även rådfråga de 

nationella behöriga myndigheterna. 

 

Ändringsförslag  146 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska göra en utvärdering av 

förordningen fem år efter dess 

ikraftträdande och efter samråd med 

Eiopa lägga fram en rapport med sina 

viktigaste slutsatser till 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

 Denna specifika utvärdering ska i 

synnerhet beakta PEPP-produkters 

mervärde för att överbrygga 

pensionsklyftan och mervärdet för 

långsiktiga investeringar. Utvärderingen 

bör närmare bestämt innehålla uppgifter 

som gör det möjligt att kontrollera om 

skapandet av PEPP-marknaden faktiskt 
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har bidragit till att fler européer har 

tillgång till tillräckliga pensioner.  

 

Ändringsförslag  147 

Förslag till förordning 

Artikel 63 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska inrätta en panel med 

relevanta intressenter för att kontinuerligt 

övervaka utvecklingen och 

genomförandet av PEPP-produkten. 

Denna panel ska åtminstone inbegripa 

Eiopa, de nationella 

tillsynsmyndigheterna, branschen och 

konsumentföreträdarna samt oberoende 

experter, inbegripet minst en expert på 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningsfrågor. Panelens 

sekretariat ska vara Eiopa. 
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