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A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I
Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a páneurópai
magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2017)0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,
–

tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2017)0343),

–

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C80219/2017),

–

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

–

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 19-i
véleményére1,

–

tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019.
február 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4)
bekezdésével összhangban,

–

tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és
Szociális Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A80278/2018),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;
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2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen
módosítani kívánja;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

P8_TC1-COD(2017)0143
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került
elfogadásra a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló (EU) 2019/... európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,
rendes jogalkotási eljárás keretében2,
mivel:
(1)

Az uniós háztartások megtakarítási rátája a világon a legmagasabbak között van, de e
megtakarítások nagy részétrövid lejárattal, bankszámlákon tartják. A tőkepiaci
befektetések fokozása segíthet szembenézni az idősödő népesség és az alacsony
kamatok jelentette kihívásokat.
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(2)

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjba vonuló személy jövedelmének egy alapvető részét
képezi, és sok ember esetében a megfelelő nyugdíjszolgáltatástól függ, hogy idős
korban kényelemben vagy szegénységben él-e. Ez az előfeltétele az Európai Unió
Alapjogi Chartájában meghatározott öregségi nyugdíjnak, többek között az idősek
jogairól szóló 25. cikkben megállapított alapvető jogok gyakorlásának, amely cikk
kimondja: „Az Unió elismeri, és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló
élethez, a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”.

(3)

Az Unió számos kihívással néz szembe – ideértve a demográfiai kihívásokat is –,
mivel Európa öregedő kontinens. Emellett a karrierminták, a munkaerőpiac és a
javak elosztása radikális változáson mennek keresztül, nem utolsósorban a digitális
forradalom eredményeképpen.

(4)

Az öregségi nyugdíjak jelentős részét állami rendszerek biztosítják. Annak ellenére,
hogy a nyugdíjrendszerek megszervezése – a Szerződésekben meghatározottaknak
megfelelően – kizárólagos nemzeti hatáskörben van, az Unió egészének stabilitása
szempontjából alapvető fontosságú a nemzeti nyugdíjrendszerek
jövedelemmegfelelősége és pénzügyi fenntarthatósága. Ha több európai
megtakarítást irányítanánk a készpénz és a bankbetétek helyett a hosszú távú
befektetési termékek, például a hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló
önkéntes nyugdíjtermékek felé, a hatás mind az egyének (akik magasabb hozamok
és megfelelőbb nyugdíj előnyeit élveznék), mind a tágabb értelemben vett gazdaság
számára kedvező lenne.

(5)

2015-ben az Unió 11,3 millió munkaképes korú (20–64 éves) polgára az
állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel,
valamint az Unió 1,3 millió polgára a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő
tagállamban dolgozott.

(6)

Egy hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló, hordozható páneurópai
egyéni nyugdíjtermék (a továbbiakban: a PEPP) nagyobb vonzerővel rendelkezik
majd, főleg a fiatalok és az utazó munkavállalók körében, és segít az uniós
polgárok azon joga gyakorlásának további megkönnyítésében, hogy Unió-szerte
bárhol élhessenek és dolgozhassanak.

(7)

Az egyéni nyugdíjak fontos szerepet játszanak a hosszú távú megtakarítók és a
hosszú távú befektetési lehetőségek összekapcsolásában. Az egyéni nyugdíjak
nagyobb, európai piaca támogatni fogja több forrást biztosítását az intézményi
befektetők számára, és a reálgazdaságba való befektetések növelését.

(8)

E rendelet lehetővé teszi egy olyan egyéni nyugdíjtermék létrehozását, amely
hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányul, és amennyire lehetséges
figyelembe veszi az Egyesült Nemzetek által támogatott felelős befektetési elvekben
említett környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, egyszerű, biztonságos,
megfizethető, átlátható, fogyasztóbarát és Unió-szerte hordozható, továbbá
kiegészíti a tagállamokban fennálló rendszereket.

(9)

Az egyéni nyugdíjtermékek belső piaca jelenleg nem működik zökkenőmentesen.
Egyes tagállamokban az egyéni nyugdíjtermékeknek még nincs piaca. Más
tagállamokban rendelkezésre állnak egyéni nyugdíjtermékek, a nemzeti piacok
azonban nagymértékben szétaprózottak. Emiatt az egyéni nyugdíjtermékek csak
korlátozott mértékben hordozhatók. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek
alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik
tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a
meglévő egyéni nyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a
szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás
szabadságának jogával.

(10)

Mivel az egyéni nyugdíjtermékek belső piaca szétaprózott és sokszínű, a PEPP
hatása tagállamonként nagyon eltérő lehet, ahogyan a célközönség is igen sokféle
lehet. Egyes tagállamokban a PEPP-ek azok számára kínálhatnak megoldást, akik
jelenleg nem férnek hozzá megfelelő szolgáltatásokhoz. Más tagállamokban a
PEPP-ek szélesíthetik a fogyasztók választási lehetőségeit, vagy megoldást
kínálhatnak a mobilis polgárok számára. A PEPP-ek azonban – mivel ezek további
kiegészítő egyéni nyugdíjtermékek – nem célozhatják a meglévő nemzeti
nyugdíjrendszerek felváltását.

(11)

A tőkepiaci unió elő fogja segíteni Európában a tőke mobilizálását, és azon
társaságokhoz, többek között kkv-khoz, infrastrukturális és hosszú távú, fenntartható
projektekhez történő irányítását, amelyeknek tőkére van szükségük a növekedéshez
és a munkahelyteremtéshez. A tőkepiaci unió egyik fő célja, hogy az európai
megtakarítások jobb felhasználásával növelje a lakossági befektetők befektetéseit és
a rendelkezésükre álló befektetési lehetőségeket. E célból a PEPP előrelépést fog
jelenteni a tőkepiaci integráció erősítése terén, mivel támogatja a reálgazdaság
hosszú távú finanszírozását, tekintettel arra, hogy a termék hosszú távú nyugdíjelőtakarékosságra irányul, valamint a befektetések fenntarthatóságára.

(12)

A Bizottság 2015. szeptember 30-i cselekvési tervében a tőkepiaci uniórról
bejelentette: „a Bizottság értékelni fogja, hogy létrehozható-e szakpolitikai keret az
egyszerű, hatékony és versenyképes magánnyugdíj-szolgáltatások sikeres európai
piacának létrehozásához, és el fogja dönteni, hogy szükséges-e uniós jogszabály
ennek a piacnak a támogatásához”.

(13)

2016. január 19-i, „A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről
és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb
uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út” című állásfoglalásában1 az Európai
Parlament kiemelte, hogy „elő kell segíteni egy olyan környezet kialakulását, amely
ösztönzi az innovációt a pénzügyi termékek terén, nagyobb sokféleséget és több
előnyt teremtve a reálgazdaság számára, és ösztönzőket biztosítva a befektetésekhez,
és amely hozzájárulhat a megfelelő, biztonságos és fenntartható nyugdíjak
biztosításához az uniós polgárok számára, mint például egy egyszerű, átlátható
kialakítású páneurópai nyugdíjtermék kidolgozása”.

(14)

2016. június 28-i következtetéseiben az Európai Tanács felhívott arra, hogy
„gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozások könnyebben juthassanak
finanszírozáshoz, és támogatni kell a reálgazdaságba történő beruházásokat a
tőkepiaci unió létrehozására vonatkozó terv előmozdítása révén”.

(15)

A Bizottság 2016. szeptember 14-i közleményében a tőkepiaci unióról – A reform
felgyorsítása bejelentette, hogy „megvizsgálja egy egyszerű, hatékony és
versenyképes uniós egyéni nyugdíjbiztosítási termékre vonatkozó javaslat
lehetőségét [...] A vizsgált lehetőségek egyike egy 2017-ben beterjesztendő
jogalkotási javaslat.”
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(16)

A Bizottság 2017. június 8-i közleményében a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv
félidős felülvizsgálatáról bejelentette a következőt: „Jogalkotási javaslat a
páneurópai magánnyugdíjtermékről - 2017. június végéig. Ez megteremti a
páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes magánnyugdíjmegtakarítások biztonságosabb, költséghatékonyabb és átlátható piacának alapjait.
Segít majd kielégíteni a nyugdíj-megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó
személyek igényeit, kezelni a demográfiai kihívást, kiegészíteni a meglévő
nyugdíjtermékeket és -rendszereket, valamint támogatni a magánnyugdíjak
költséghatékonyságát azáltal, hogy jó lehetőségeket kínál a magánnyugdíjak hosszú
távú befektetésére.”

(17)

A ▌PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíj-megtakarítások választékának
bővítéséhez, különösen az utazó munkavállalók számára, és egy uniós piacot hoz
létre a PEPP-szolgáltatók számára. Ez azonban csak az állami nyugdíjrendszereket
kiegészítő rendszer lehet.

(18)

Az önkéntes egyéni nyugdíjtermékekkel kapcsolatos lakossági megtakarítási
döntések megértését és tudatosságát pénzügyi képzéssel lehet támogatni. A
megtakarítók számára ezenkívül tisztességes esélyt kell biztosítani arra, hogy teljes
mértékben megérthessék a PEPP-hez kapcsolódó kockázatokat és e termékek
jellemzőit.

(19)

A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető,
megfizethető és önkéntes nyugdíjjal kapcsolatos befektetések sikeres piacának
alapjait. A meglévő kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és -termékek
kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíj-megtakarításaik megfelelőségét
javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívás kezeléséhez, és
jelentős új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú befektetések céljára. Ez a keret
nem fogja helyettesíteni, és nem fogja harmonizálni a meglévő nemzeti egyéni
nyugdíjtermékeket vagy -rendszereket, és nem lesz hatással a meglévő nemzeti
kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre és -termékekre sem.

(20)

A PEPP egy olyan nem foglalkoztatói egyéni nyugdíjtermék, amire a PEPPmegtakarító a nyugdíjba vonulásra tekintettel önkéntesen szerződést köt. Mivel a
PEPP-nek hosszú távú tőkefelhalmozást kell lehetővé tennie, a tőkéhez való korai
hozzáférés lehetőségét korlátozni kell, és azt szankcionálni lehet.

(21)

E rendelet harmonizálja a PEPP egyes alapvető jellemzőit, amelyek olyan
kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatosak, mint a forgalmazás, a szerződések
minimális tartalma, a befektetési politika, a szolgáltatóváltás vagy a határokon
átnyúló szolgáltatásnyújtás és a hordozhatóság. Ezen alapvető jellemzők
harmonizálása javítja az egyéninyugdíj-szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeit,
valamint hozzájárul a tőkepiaci unió megvalósításához és az egyéni nyugdíjak belső
piacának integrációjához. Mindez egy nagymértékben szabványosított páneurópai
termék létrehozásához vezet, amely minden tagállamban rendelkezésre áll, és a
nyugdíjjogosultságok külföldre történő áthelyezése, valamint a különböző típusú
szolgáltatók közötti szélesebb választási lehetőség – többek között határokon átnyúló
– nyújtása révén, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy maradéktalanul
kihasználják a belső piac biztosította előnyöket. A nyugdíjszolgáltatások határokon
átnyúló nyújtása előtt álló kevesebb akadály miatt a PEPP páneurópai alapon növeli
majd a szolgáltatók közötti versenyt, és a megtakarítók számára kedvező
méretgazdaságossági előnyöket fog jelenteni.

(22)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikke rendeletek vagy
irányelvek formájában egyaránt lehetővé teszi jogi aktusok elfogadását. A jogalkotó
rendelet elfogadását részesítette előnyben, mivel az valamennyi tagállamban
közvetlenül alkalmazandó. Egy rendelet tehát lehetővé tenné a PEPP késedelem
nélküli bevezetését, és hozzájárulna a nyugdíj-megtakarítások és a befektetések
szintjének növelésére irányuló igények gyorsabb kielégítéséhez a tőkepiaci unió
keretei között. Ez a rendelet a PEPP-ek alapvető jellemzőinek harmonizálására
irányul, amely termékekre nem kell külön nemzeti szabályokat alkalmazni, és így ez
esetben a rendelet megfelelőbb eszköznek tűnik, mint az irányelv. Ezzel szemben az
e rendelet hatályán kívül eső jellemzők (például a felhalmozási szakaszra vonatkozó
feltételek) nemzeti szabályok hatálya alá tartoznak.

(23)

E rendeletnek egységes szabályokat kell megállapítania a PEPP-ek nyilvántartásba
vételére, szolgáltatására, forgalmazására és felügyeletére vonatkozóan. A PEPPekre vonatkoznak e rendelet rendelkezései, a vonatkozó ágazati uniós jog, valamint
a megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok.
Ezenkívül alkalmazni kell a tagállamok által az ágazati uniós jog végrehajtása
során elfogadott jogszabályokat is. Amennyiben e rendelet vagy az ágazati uniós
jog nem terjed ki ezekre, a tagállamok vonatkozó jogszabályait kell alkalmazni. A
PEPP-re a PEPP-megtakarító és a PEPP-szolgáltató által kötött szerződés (a
továbbiakban: a PEPP-szerződés) is alkalmazandó. A PEPP-szerződésbe bele kell
foglalni a termék alapvető jellemzőit. Ez a rendelet nem érinti a nemzetközi
magánjogra, különösen a bíróságok joghatóságára és az alkalmazandó jogra
vonatkozó uniós szabályokat. E rendelet nem érinti továbbá a nemzeti szerződéses
jogot, a szociális jogot, a munkajogot és az adójogot sem.

(24)

E rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy a PEPP-szerződésnek meg kell
felelnie valamennyi alkalmazandó szabálynak. A PEPP-szerződésnek ezenkívül
meg kell határoznia a felek jogait és kötelezettségeit, valamint tartalmaznia kell a
termék alapvető jellemzőit. A PEPP-szerződést a PEPP-megtakarítók egy
csoportjának képviselője – mint például a megtakarítók független egyesülete is – is
köthet e csoport nevében eljárva, feltéve, hogy azt e rendeletnek és az
alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően teszi, valamint hogy az ily módon
szerződést kötő PEPP-megtakarítók ugyanazt az információt és tanácsot kapják,
mint azok a PEPP-megtakarítók, akik a PEPP-szerződést vagy közvetlenül egy
PEPP-szolgáltatóval vagy egy PEPP-forgalmazón keresztül kötik.

(25)

A PEPP-szolgáltatók számára egyetlen terméknyilvántartási engedély
kibocsátásával, egységes szabályrendszer alapján hozzáférést kell biztosítani a
teljes uniós piachoz. Annak érdekében, hogy egy PEPP-szolgáltató egy terméket
„PEPP” megjelöléssel hozzon forgalomba, nyilvántartásba vételre irányuló
kérelmet kell benyújtania az illetékes hatóságokhoz. A rendelet nem akadályozza
meg a már meglévő egyéni nyugdíjtermék nyilvántartásba vételét, amennyiben az
megfelel az e rendeletben megállapított feltételeknek. Az illetékes hatóságoknak
határozatot kell hozniuk a nyilvántartásba vételről, ha a kérelmező PEPPszolgáltató minden szükséges információt rendelkezésre bocsátott, és ha megfelelő
intézkedések vannak érvényben e rendelet követelményeinek való megfelelés
érdekében. Azt követően, hogy az illetékes hatóságok határozatot hoztak a
nyilvántartásba vételről, arról értesíteniük kell az (EU) 1094/2010 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott az európai felügyeleti hatóságot
(Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) (a továbbiakban: az
EIOPA) annak érdekében, hogy a PPEP-szolgáltatót és a PPEP-et nyilvántartásba
lehessen venni a központi nyilvános nyilvántartásban. E nyilvántartásba vételnek
az Unió egész területén érvényesnek kell lennie. Az e rendeletben megállapított
egységes követelményeknek való megfelelés hatékony felügyeletének biztosítása
érdekében a nyilvántartásba vételi eljárás során benyújtott információk és
dokumentumok minden későbbi módosításáról – adott esetben – azonnal értesíteni
kell az illetékes hatóságokat és az EIOPA-t.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az
európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság)
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(26)

Az EIOPA-nak központi nyilvános nyilvántartást kell létrehoznia a nyilvántartásba
vett és az Unióban rendelkezésre bocsátható és forgalmazható PEPP-ekre,
valamint a PEPP-szolgáltatókra vonatkozó információk tárolása érdekében, és e
nyilvántartásnak tartalmaznia kell azon tagállamok listáját is, amelyekben a
PEPP-et kínálják. Amennyiben a PEPP-szolgáltatók nem valamely tagállam
területén forgalmaznak PEPP-et, de PEPP-ügyfeleik hordozhatóságának
biztosítása érdekében e tagállam számára egy alszámlát nyithatnak, úgy ennek a
nyilvántartásnak azon tagállamokról is információkat kell tartalmaznia, amelyek
számára a PEPP-szolgáltató alszámlákat kínál.

(27)

Az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tagállami irányelvben1 említett
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények szervezeti felépítésének és
szabályozásának módja tagállamonként jelentős eltéréseket mutat. Ezek az
intézmények egyes tagállamokban csupán foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási
tevékenységeket végezhetnek, másokban pedig – ha a foglalkoztatói nyugellátást
szolgáltató intézmények nem rendelkeznek jogi személyiséggel, akkor közéjük
tartoznak a működtetésükért felelős és a nevükben eljáró felhatalmazott
szervezetek is –, egyaránt jogosultak foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási és
egyéninyugdíj-szolgáltatási tevékenységeket folytatni. Ez nemcsak a foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmények eltérő szervezeti felépítéséhez vezetett, hanem
eltérő nemzeti szintű felügyelethez is. Különösen az olyan foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmények prudenciális felügyelete, amelyek engedéllyel
rendelkeznek foglalkoztatói és egyéninyugdíj-szolgáltatási tevékenységek
folytatására, szélesebb körű, mint a csupán foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási
tevékenységeket folytató intézmények felügyelete.

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről
(HL L 354., 2016.12.23., 37. o).

A pénzügyi stabilitás veszélyeztetésének elkerülése és az eltérő szervezeti felépítés
és szabályozás figyelembevétele érdekében csak azon foglalkoztatói nyugellátást
szolgáltató intézmények számára kell megengedni, hogy PEPP-eket biztosítsanak,
amelyeket arra is felhatalmaztak, hogy felügyelet mellett a nemzeti jog szerint
egyéni nyugdíjtermékeket biztosítsanak. Ezenfelül és a pénzügyi stabilitás további
védelme érdekében a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos üzletág minden eszközét és
kötelezettségét el kell különíteni, és nincs lehetőség arra, hogy ezeket az intézmény
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató egyéb üzletágába helyezzék át. A PEPP-eket
nyújtó foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeknek továbbá mindenkor
meg kell felelniük az (EU) 2016/2341 irányelvben meghatározott vonatkozó
normáknak – amennyiben ezen intézményeket az (EU) 2016/2341 irányelv
összhangban az irányelv átültetése során nyilvántartásba vették vagy
engedélyezték, úgy a tagállamok által megállapított részletesebb befektetési
szabályoknak is –, valamint az irányítási rendszerük rendelkezéseinek. Amint más
PEPP-szolgáltatók esetében is, ha ez a rendelet szigorúbb rendelkezéseket állapít
meg, akkor az ilyen rendelkezések alkalmazandók.
(28)

Az egységes PEPP-útlevél biztosítani fogja a PEPP belső piacának létrehozását.

(29)

A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy általuk és nem általuk
létrehozott PEPP-eket egyaránt forgalmazzanak, feltéve, hogy a vonatkozó ágazati
jognak megfelelően járnak el. A PEPP-szolgáltatókat fel kell jogosítani a nem
általuk létrehozott PEPP-ek forgalmazására. A PEPP-forgalmazók csak olyan
termékeket forgalmazhatnak, amelyek tekintetében a vonatkozó ágazati joggal
összhangban megfelelő ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek.

(30)

A PEPP-szolgáltatóknak vagy a PEPP-forgalmazóknak még a PEPP-szerződés
megkötése előtt tanácsot kell adniuk a leendő PEPP-megtakarítók számára,
figyelembe véve a termék hosszú távú nyugdíjelőtakarékosságra irányuló jellegét, a
PEPP-megtakarító egyéni igényeit és szükségleteit, valamint a korlátozott
visszaválthatóságot. A tanácsadásnak különösen a PEPP-megtakarító
tájékoztatására kell irányulnia a befektetési lehetőségek jellemzőiről, a
tőkevédelem szintjéről és a kifizetések módjairólformáiról.

(31)

A szolgáltatásnyújtás szabadsága, illetve a letelepedés szabadsága alapján a PEPPszolgáltatók szolgáltathatnak, illetve a PEPP-forgalmazók forgalmazhatnak
PEPP-eket a fogadó tagállam területén, miután alszámlát nyitottak e fogadó
tagállam számára. A magas színvonalú szolgáltatás és a hatékony fogyasztóvédelem
biztosítása érdekében a székhely szerinti és a fogadó tagállamnak szorosan együtt
kell működnie az ezen rendeletben meghatározott kötelezettségek végrehajtása terén.
Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók a szolgáltatásnyújtás
szabadsága alapján különböző tagállamokban folytatnak üzleti tevékenységet, a
székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak kell felelniük az e rendeletben
meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért, mivel őket
szorosabb kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz. A székhely szerinti és a fogadó
tagállam illetékes hatóságai közötti méltányos felelősségmegosztás biztosítása
érdekében, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságainak tudomására jut,
hogy a területükön kötelezettségszegés történt, tájékoztatniuk kell erről a székhely
szerinti tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt követően meg kell tennie a
megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó tagállam illetékes hatóságai számára
biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam
illetékes hatóságai nem hozzák meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a
meghozott intézkedések nem elégségesek.

▌
(32)

A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük kell minden olyan eszközzel,
amely szükséges annak biztosításához, hogy a PEPP-szolgáltatók és a PEPPforgalmazók az Unió egész területén szabályszerűen folytassák üzleti
tevékenységüket, függetlenül attól, hogy e tevékenységet a letelepedés szabadsága
vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzik-e. A felügyelet
eredményessége érdekében az illetékes hatóságok által tett minden lépésnek
arányban kell állnia az adott szolgáltató vagy forgalmazó üzleti tevékenységében
rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével▐.

(33)

A PEPP páneurópai dimenziója nemcsak a szolgáltatók szintjén, azok határokon
átnyúló tevékenységének lehetőségei révén biztosítható, hanem a PEPP-megtakarítók
szintjén is, a PEPP hordozhatósága és a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás
révén, hozzájárulva ezáltal az EUMSZ 21. és 45. cikke szerinti szabad mozgáshoz
való jogukat gyakorló személyek egyéninyugdíj-jogosultságainak védelméhez. A
hordozhatóság azt jelenti, hogy egy tlakóhelyét megváltoztató PEPP-megtakarítónak
nem kell PEPP-szolgáltatót váltania; PEPP-szolgáltatót mindemellett akkor is lehet
váltani, ha a megtakarító nem változtatja meg lakóhelyét.

(34)

A PEPP-nek nemzeti alszámlákból kell állnia, amelyek mindegyike rendelkezik
azokkal az egyéninyugdíjtermék-jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a
PEPP-hez való hozzájárulásokra vagy a kifizetésekre ösztönzőket lehessen
alkalmazni, amennyiben ilyen ösztönzők elérhetők azokban a tagállamokban,
amelyek vonatkozásában a PEPP-szolgáltató alszámlát bocsátott rendelkezésre. Az
alszámlát a felhalmozási szakaszban teljesített hozzájárulások és a kifizetési
szakaszban teljesített kifizetések nyilvántartására kell felhasználni annak a
tagállamnak a jogával összhangban, amelyre az alszámlát megnyitották. A PEPPmegtakarító szintjén az első alszámlát a PEPP-szerződés megkötésekor kell
létrehozni.

(35)

Annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltatók számára zökkenőmentes legyen az
átmenet, a legalább két tagállam tekintetében alszámlákat tartalmazó PEPP-ek
nyújtásának kötelezettsége e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három
éven belül alkalmazandó. A PEPP-megtakarítók esetleges megtévesztésének
elkerülése érdekében a PEPP bevezetésekor a PEPP-szolgáltató köteles tájékoztatást
adni arról, mely alszámlák állnak azonnal rendelkezésre. Ha egy PEPP-megtakarító
egy másik tagállamba költözik, és ha az adott tagállam tekintetében nem áll
rendelkezésre alszámla, a PEPP-szolgáltatónak lehetővé kell tennie a PEPPmegtakarító számára, hogy azonnal és díjmentesen egy másik olyan PEPPszolgáltatóra váltson, amely biztosít alszámlát az adott tagállamra vonatkozóan. A
PEPP-megtakarító lakóhelyének megváltoztatása előtt továbbra is folytathatja
hozzájárulását az alszámlához.

(36)

Figyelembe véve a PEPP hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegét
és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és a PEPPforgalmazóknak egyértelmű, könnyen érthető és megfelelő tájékoztatást kell
nyújtaniuk a leendő PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek számára a
nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozataluk támogatása érdekében.
Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók magas szintű
átláthatóságot kötelesek biztosítani a PEPP különböző szakaszaiban, többek között a
szerződés megkötését megelőző szakaszban, a szerződés megkötése során, a
felhalmozási szakaszban (beleértve a nyugdíjba vonulást megelőző szakaszt is) és a
kifizetési szakaszban. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott
nyugdíjjogosultságokról, a PEPP-nyugellátás előrevetített szintjeiről, a
kockázatokról és garanciákról, a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők
integrációjáról, valamint a költségekről. Amennyiben a PEPP-nyugellátás
előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak
tartalmazniuk kell egy legjobb becsült forgatókönyvet és egy kedvezőtlen
forgatókönyvet is, amelynek szélsőségesnek, ugyanakkor valószerűnek kell lennie.

(37)

A PEPP-szerződés megkötését megelőzően ▌a leendő PEPP-megtakarítók számára
biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést
hozhassanak. A PEPP-szerződés megkötése előtt pontosan meg kell határozni a
nyugdíjjal kapcsolatos igényeket és szükségleteket, és tanácsadást kell biztosítani.

(38)

Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP-szolgáltatóknak ki kell
dolgozniuk az általuk létrehozott PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik az adott PEPP-ekPEPPmegtakarítók számára történő forgalmazását. Felelősséget vállalniuk a PEPP-re
vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. A PEPPre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az 1286/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 szerinti, lakossági befektetési
csomagtermékekre és a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó kiemelt
információkat tartalmazó dokumentum helyébe lép és azt módosítja,
következésképpen ezeket a jövőben a PEPP-ekre vonatkozóan már nem kell
rendelkezésre bocsátani. A PEPP-alaptermék tekintetében egy PEPP-re vonatkozó
kiemelt információkat tartalmazó külön dokumentumot kell kidolgozni. Ha a
PEPP-szolgáltató alternatív befektetési lehetőségeket kínál, akkor az alternatív
befektetési lehetőségekre vonatkozóan kiemelt információkat tartalmazó átfogó
dokumentumot kell szolgáltatni, amely más dokumentumokra vonatkozó
hivatkozásokat is tartalmazhat. Ha az alternatív befektetési lehetőségekre
vonatkozóan előírt információ megadására egy külön kiemelt információkat
tartalmazó dokumentumban nincsen mód, akkor minden egyes alternatív
befektetési lehetőség tekintetében egy külön kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumot kell szolgáltatni. Ez azonban csak akkor fordulhat elő, ha az
alternatív befektetési lehetőségekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentum létrehozása nem szolgálná a PEPP-ügyfelek érdekeit. Ezért amikor
az illetékes hatóságok értékelik, hogy a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentum megfelel-e ennek a rendeletnek, adott esetben
biztosítaniuk kell a különböző befektetési lehetőségek optimális
összehasonlíthatóságát, figyelembe véve különösen a magatartáselemzésből
származó naprakész ismereteket annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az
információ megjelenítése okozta bármely kognitív torzítás.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a
lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési
termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL
L 352., 2014.12.9., 1. o.).

(39)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok széles körű
terjesztésének és elérhetőségének biztosítása érdekében e rendeletben elő kell írni a
PEPP-szolgáltató számára, hogy a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentumokat a honlapján tegye közzé. A PEPP-szolgáltatónak közzé
kell tennie a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot
minden egyes olyan tagállam tekintetében, ahol a szolgáltatásnyújtás szabadsága
vagy a letelepedés szabadsága alapján a PEPP-et forgalmazzák, amely
dokumentum az adott tagállam tekintetében tartalmazzza a felhalmozási
szakaszhoz és a kifizetési szakaszhoz kapcsolódó feltételekre vonatkozó konkrét
információkat.

(40)

Nemzeti szinten már folyamatban van az egyéninyugdíjtermék-kalkulátorok
kialakítása. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezek a kalkulátorok a lehető
leghasznosabbak legyenek a fogyasztók számára, tartalmazniuk kell a különböző
PEPP-szolgáltatók által felszámított költségeket és díjakat, valamint a közvetítők
vagy a befektetési lánc más szereplői által felszámított egyéb költségeket és díjakat
is, amelyeket a PEPP-szolgáltatók nem szerepeltetnek az áraikban.

(41)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumában
szerepeltetendő részletes információknak, valamint az információk megjelenítésének
további harmonizációját olyan szabályozástechnikai standardok révén kell
megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban
rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve
a fogyasztók felé irányuló információközlés különböző módjainak hatékonyságával
kapcsolatos tesztelés eredményeit is. A Bizottságot fel kell hatalmazni
szabályozástechnikai standardok elfogadására. A szabályozástechnikai
standardtervezeteket az EIOPA-nak a többi európai felügyeleti hatósággal (a
továbbiakban: az EFH), adott esetben az 1093/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel1 létrehozotteurópai felügyeleti hatósággal (Európai
Bankhatóság) (a továbbiakban: az EBH) és az 1095/2010/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelettel2 létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) (a továbbiakban: az ESMA), valamint az
Európai Központi Bankkal, az illetékes hatóságokkal folytatott konzultációt,
továbbá az e rendeletben előírt fogyasztói és ipari tesztelést követően kell
kidolgoznia, meghatározva a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumban feltüntetendő információk részleteit és megjelenítését, a PEPP-re
vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum felülvizsgálatának
feltételeit, a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelmények teljesítésének feltételeit, a
nyugdíjprognózisokra vonatkozó feltételezések megállapítására vonatkozó
szabályokat, a PEPP-számlaértesítőben szerepeltetendő információk
megjelenítésének részleteit, valamint a kockázatcsökkentési technikák által
teljesítendő minimumkritériumokat.. A szabályozástechnikai standardtervezetek
kidolgozásakor az EIOPA-nak figyelembe kell vennie a PEPP-ek különböző
lehetséges típusait, a PEPP-ek hosszú távú jellegét, a PEPP-megtakarítók
szakértelmét, továbbá a PEPP-ek jellemzőit. A szabályozástechnikai standardok

1

2

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az
európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK
határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az
európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a
716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

tervezetének a Bizottsághoz történő benyújtása előtt valós adatokkal adott esetben
fogyasztói tesztelést és ipari tesztelést kell végezni. A Bizottság ezeket a
szabályozástechnikai standardokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén
kell, hogy elfogadja az EUMSZ 290. cikke értelmében és az (EU)1094/2010
rendelet 10–14. cikkével összhangban. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra is,
hogy az EUMSZ 291. cikke szerinti végrehajtási jogi aktusok révén és az
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban az EIOPA által kidolgozott
végrehajtás-technikai standardokat fogadjon el az együttműködés és az
információcsere részletei tekintetében azon követelményekkel együtt, amelyek ezen
információknak az összehasonlítást lehetővé tevő, standardizált formában való
bemutatásához szükségesek, valamint – a többi EFH-val és az illetékes
hatóságokkal való konzultációt és ipari tesztelést követően – a felügyeleti jelentések
formája tekintetében.
(42)

A PEPP-ekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak
egyértelműen megkülönböztethetőnek és különállónak kell lennie bármely
marketingkommunikációs anyagtól.

(43)

A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell kidolgozniuk
a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-pel ▌kapcsolatos
alapvető személyes és általános adatokat és biztosítják az arra vonatkozó naprakész
tájékoztatást. A PEPP-számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak és
átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell
tartalmaznia, amelyek megkönnyítik a nyugdíjjogosultságok időbeli és a
nyugdíjtermékek közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást. A PEPPszámlaértesítőnek tartalmaznia kell a környezeti, társadalmi és irányítási
tényezőkkel kapcsolatos befektetési politikára vonatkozó kiemelt információkat is,
és meg kell jelölnie, hogy hol és hogyan szerezhetnek be a PEPP-megtakarítók
kiegészítő információkat a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők
integrációjáról. A PEPP-számlaértesítőt évente a PEPP-megtakarítók
rendelkezésére kell bocsátani.

(44)

A PEPP-szolgáltatóknak két hónappal azon időpontok előtt, hogy a PEPPmegtakarítóknak lehetőségük van a folyósítási lehetőségeik módosítására,
tájékoztatniuk kell a PEPP-megtakarítókat a kifizetési szakasz közelgő kezdetéről,
a kifizetések lehetséges módjai és a kifizetések módjai módosításának lehetősége
tekintetében. Amennyiben egynél több alszámlát nyitottak, a PEPP-megtakarítókat
minden egyes alszámla tekintetében tájékoztatni kell a kifizetés lehetséges
kezdetéről.

(45)

A kifizetési szakaszban a PEPP-kedvezményezetteket továbbra is tájékoztatni kell
PEPP-ellátásukról, valamint a kapcsolódó folyósítási lehetőségekről. Ez különösen
fontos, amikor a folyósítási szakaszban a PEPP-kedvezményezettek jelentős szintű
befektetési kockázatot viselnek.

(46)

A PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme
érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs
döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik pontos jellegének és
lejárati szerkezetének, beleértve a hosszú távú időhorizonttal rendelkezőket is. Ezért
hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan
megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPPszolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési
politika mellett döntsenek, teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó
kötelezettségüket, és a PEPP-megtakarítók hosszú távú érdekeit maradéktalanul
szem előtt tartva járjanak el. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért
megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók
ügyfélstruktúrájához igazítsák.

(47)

Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává,
valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló
működést, ösztönzi a megtakarítások egyéninyugdíj-ágazatba történő terelését, és
ezáltal hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Az óvatosság elvének
emellett kifejezetten figyelembe kell vennie a környezeti, társadalmi és irányítási
tényezők által a befektetési folyamatban betöltött szerepet is.

(48)

E rendeletnek megfelelő szintű befektetési szabadságot kell biztosítania a PEPPszolgáltatók számára. A PEPP-szolgáltatók, mint alacsony likviditási kockázatokkal
rendelkező, nagyon hosszú távú befektetők, helyzetükből kifolyólag
hozzájárulhatnak a tőkepiaci unió fejlesztéséhez azáltal, hogy – prudens keretek
között – befektetnek olyan nem likvid eszközökbe, mint például a részvények,
valamint olyan egyéb hosszú távú gazdasági profilú eszközökbe, amelyeket nem
szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) vagy szervezett
kereskedési rendszerben (OTF) értékesítenek. Élvezhetik továbbá a nemzetközi
diverzifikáció előnyeit is. A kötelezettségek devizanemétől eltérő devizanemben
kibocsátott részvényekbe, valamint a hosszú távú gazdasági profilú, nem
szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett
kereskedési rendszerben értékesített egyéb eszközökbe való befektetéseket tehát a
PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek érdekeinek védelme céljából az
óvatosság elvével összhangban nem szabad korlátozni, kivéve, ha ez prudenciális
alapon indokolt.

(49)

A tőkepiaci unió elmélyítésével összefüggésben széles körű annak értelmezése, hogy
mi minősül hosszú távú gazdasági profilú eszköznek. Az ilyen eszközök nem
átruházható értékpapírok, ezért esetükben nem érvényesül a másodlagos piacok
likviditása. Gyakran meghatározott időtartamú kötelezettségvállalást igényelnek,
amelyek korlátozzák piacképességüket, és ide értendők a tőzsdén nem jegyzett
vállalkozásokban fennálló részesedések és hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumok, valamint az ilyen vállalkozásoknak nyújtott hitelek. A tőzsdén nem
jegyzett vállalkozások közé tartoznak az infrastruktúra-projektek, a tőzsdén nem
jegyzett, növekedésre törekvő társaságokba történő befektetések, valamint az
ingatlanba és egyéb, hosszú távú befektetés céljára alkalmas eszközökbe történő
befektetések. Az alacsony széndioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival
szemben ellenállóképes infrastruktúra-projektek gyakran nem jegyzett eszközök, és a
projektfinanszírozáshoz hosszú lejáratú hitelekre támaszkodnak. Kötelezettségeik
hosszú távú jellegére tekintettel a PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy
eszközportfóliójuk elegendő részét a reálgazdaságba irányuló, hosszú távú gazdasági
előnyökkel járó fenntartható befektetésekre, mindenekelőtt infrastukturális
projektekre és vállalkozásokra fordítsák.

(50)

A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók
befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatókat
ösztönözni kell arra, hogy befektetési döntéseik során vizsgálják meg az ilyen
tényezőket, és vegyék figyelembe, hogy azok a meg nem térülő eszközök
kiküszöbölése érdekében miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét. A
környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozó információkat elérhetővé
kell tenni az EIOPA, az illetékes hatóságok és a PEPP-megtakarítók számára.

(51)

A PEPPek szabályozásának egyik célja a biztonságos és költséghatékony, hosszú
távú nyugdíj-előtakarékossági termék létrehozása. Mivel az egyéni
nyugdíjtermékekre vonatkozó befektetések hosszú távra szólnak, különös figyelmet
kell fordítani az eszközallokáció hosszú távú következményeire. Különösen a
környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket kell figyelembe venni. A PEPPmegtakarításokat a környezeti, társadalmi és irányítási – így az éghajlatváltozásról
szóló Párizsi Megállapodásban (Párizsi Megállapodás), az Egyesült Nemzetek
fenntartható fejlesztési céljaiban és az üzleti vállalkozások emberi jogi
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott uniós éghajlatpolitikai és fenntarthatósági célkitűzések között szereplő – tényezők
figyelembevételével kell befektetni.

(52)

Arra vonatkozó kötelezettségük teljesítésének biztosítása érdekében, hogy
befektetési politikájukat az óvatosság elvével összhangban alakítsák ki, meg kell
akadályozni, hogy a PEPP-szolgáltatók az adózási szempontból nem együttműködő
országok és területek európai uniós jegyzékéről szóló, alkalmazandó tanácsi
következtetésekben azonosított, nem együttműködő joghatóságokban, valamint az
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 9. cikke alapján elfogadott,
felhatalmazáson alapuló, alkalmazandó bizottsági rendeletben azonosított kiemelt
kockázatot jelentő, stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országban
fektessenek be.

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a
pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való
felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a
2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73.
o.).

(53)

Tekintettel arra, hogy a PEPP célja hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányul,
úgy kell meghatározni a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátott befektetési
lehetőségek keretét, hogy az magában foglalja azon elemeket, amelyek alapján a
befektetők befektetési döntést tudnak hozni, ideértve a számukra választhatóként
kínált befektetési lehetőségek számát is. Miután a PEPP-megtakarító egy PEPPszerződés megkötésekor meghozta a befektetési lehetőségre vonatkozó első döntést,
lehetővé kell tenni számára, hogy választását a PEPP-szerződés megkötésétől
számított legalább öt év elteltével, illetve későbbi módosítás esetében a befektetési
lehetőség legutolsó módosításától számított legalább öt év elteltével – módosítsa,
így a szolgáltatók számára hosszú távú befektetési stratégiájukhoz kellően stabil
környezetet kínálnak, és ezzel párhuzamosan érvényesül a befektetővédelem is. A
PEPP-szolgáltatók számára azonban lehetővé kell tenni, hogy megengedjék, hogy
a PEPP-megtakarítók gyakrabban módosítsák a kiválasztott befektetési
lehetőséget.

(54)

A PEPP-alapterméknek biztonságosnak kell lennie és alapértelmezett befektetési
lehetőségként kell működnie. A PEPP-alaptermék öltheti vagy kockázatcsökkentési
technika formáját – összhangban azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a PEPPmegtakarító számára a tőke megtérülését –, vagy a befektetett tőkére vonatkozó
garancia formáját. A kockázatcsökkentési technika – összhangban azzal a céllal,
hogy lehetővé tegye a PEPP-megtakarító számára a tőke megtérülését – lehet
konzervatív befektetési stratégia vagy életciklus-alapú stratégia, amely a futamidő
folyamán fokozatosan csökkenti a teljes kockázati kitettséget. Az alapértelmezett
befektetési lehetőség keretében nyújtott garanciáknak legalább a felhalmozási
szakaszban nyújtott hozzájárulásokra kell kiterjedniük az összes díj és illeték
levonása után. A garanciák fedezhetik a díjakat és az illetékeket is, és
kiterjedhetnek az infláció teljes vagy részleges fedezésésére is. A befektetett tőkére
vonatkozó garanciát a kifizetési szakasz kezdetén, és adott esetben a kifizetési
szakasz folyamán kötelező nyújtani.

(55)

A PEPP-megtakarítók számára költséghatékonyságot és elégséges teljesítményt
kell garantálni, ezért a PEPP-alaptermékkel kapcsolatos költségeket és díjakat a
felhalmozott tőke meghatározott százalékára kell korlátozni. Ezt a határértéket a
felhalmozott tőke 1 %-ában kell meghatározni, ugyanakkor azonban helyénvaló
lenne részletesebben meghatározni a szabályozástechnikai standardok révén
figyelembe veendő költségek és díjak típusait annak érdekében, hogy egyenlő
versenyfeltételeket lehessen biztosítani a különböző PEPP-szolgáltatók és a PEPPek sajátos költség- és díjstruktúrával rendelkező különféle típusai között. A
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EIOPA által kidolgozandó ilyen
szabályozástechnikai standardokat fogadjon el. A szabályozástechnikai
standardtervezetek kidolgozása során az EIOPA-nak különösen figyelembe kell
vennie a PEPP-ek hosszú távú jellegét, különböző típusait és az egyedi
jellemzőikból fakadó, költségekkel összefüggő tényezőket annak biztosítása
érdekében, hogy a különböző PEPP-szolgáltatók és termékeik egyenlő
bánásmódban részesüljenek, figyelembe véve ugyanakkor azt is, hogy PEPPalaptermék jellemzője, hogy egy egyszerű, költséghatékony és átlátható termék,
amely hosszú távon elegendő reálbefektetési hozamot biztosít. Ezen túlmenően, a
termék hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegének megőrzése
érdekében gondosan értékelni kell a kifizetések módját, különös tekintettel az
életjáradékokra. E kereten belül annak biztosítása érdekében, hogy a
tőkegaranciát kínáló PEPP-szolgáltatók más szolgáltatókkal azonos feltételeket
élvezzenek, az EIOPA-nak megfelelően figyelembe kell vennie a költségek és díjak
szerkezetét. Továbbá a költségek és díjak százalékos értékeit is rendszeresen felül
kell vizsgálni annak érdekében, hogy a költségek szintjében bekövetkező bármilyen
változás figyelembevétele mellett is folyamatosan biztosított legyen azok
megfelelősége. A Bizottság ezeket a szabályozástechnikai standardokat
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell, hogy elfogadja, az EUMSZ 290.
cikke értelmében és az (EU) 1094/2010 rendelet 10–14. cikkével összhangban.

A költséghatékonyság folyamatos biztosítása és a PEPP-ügyfelek túlságosan nagy
terhet jelentő költségstruktúrákkal szembeni védelme érdekében a Bizottságot fel
kell hatalmazni, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a százalékos érték módosítására vonatkozóan,
figyelemmel a felülvizsgálatairs, különös tekintettel a költségek és díjak tényleges
szintjére és a tényleges szint változásaira, a költségkorlátnak a PEPP-ek
elérhetőségére gyakorolt hatására, valamint a különböző típusú PEPP-eket kínáló
különböző PEPP-szolgáltatók megfelelő piacra jutására.
(56)

Az illetékes hatóságoknak a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek
jogainak védelmére és a PEPP-szolgáltatók stabilitására és megbízhatóságára
vonatkozó elsődleges céljait szem előtt tartva kell gyakorolniuk hatásköreiket.

(57)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény
vagy uniós alternatívbefektetésialap-kezelő, úgy a PEPP-szolgáltatással
kapcsolatos üzletágnak megfelelő eszközök letéti őrzése érdekében letétkezelőt kell
kijelölnie. További biztosítékokra van szükség a letétkezelőként eljáró szervezettel
és funkcióival kapcsolatban, mivel a jelenleg hatályos, a 2011/61/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvben1 a letétkezelőre vonatkozóan meghatározott
szabályok kizárólag a szakmai befektetők számára értékesített alapokra irányulnak
– az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi irányelv2 szerinti hosszú távú,
lakossági befektetők részére értékesített európai befektetési alapok kivételével –, és
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre alkalmazandó ágazati jog
▌nem írja elő minden esetben letétkezelő kijelölését. Annak érdekében, hogy
legyen a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos üzletágnak megfelelő eszközök letéti
őrzésével kapcsolatban a befektetők a legmagasabb szintű védelemben
részesüljenek, e rendelet előírja a PEPP- termékeket kínáló foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmények és uniós alternatívbefektetésialap-kezelők
számára, hogy a letétkezelő kijelölése, feladatai teljesítése és felügyeleti feladatai
tekintetében a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 szabályait
kövessék.

1

2
3

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv,
továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174.,
2011.7.1., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/760 rendelete (2015. április 29.) az
európai hosszú távú befektetési alapokról (HL L 123., 2015.5.19., 98. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV)
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
(HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(58)

A költségek és díjak átláthatóságának és méltányosságának biztosítása
elengedhetetlen a PEPP-megtakarítók bizalmának megszerzéséhez és annak lehetővé
tételéhez, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Ennek megfelelően meg kell
tiltani a nem átlátható árazási módszerek használatát.

(59)

Az e rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében a Bizottságot fel kell
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon
el az EIOPA és az illetékes hatóságok beavatkozási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó feltételek, valamint az EIOPA által annak megállapítása érdekében
alkalmazandó kritériumok és tényezőks meghatározása vonatkozásában, hogy
fennáll-e valamilyen, a PEPP-megtakarító védelmével kapcsolatos jelentős aggály.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő
konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e
konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i
intézményközi megállapodásnak1 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az
Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez
minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői
csoportjainak ülésein.

▌
(60)

A PEPP-ügyfelek bíróság előtti jogorvoslatra vonatkozó jogának sérelme nélkül
könnyen igénybe vehető, megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony
alternatív vitarendezési eljárásokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatók vagy a
PEPP-forgalmazók és a PEPP-ügyfelek közötti olyan viták rendezéséhez, amelyek
tárgyát az e rendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek képezik.

1

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(61)

Egy hatékony és eredményes vitarendezési eljárás kialakítása céljából a PEPPszolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak olyan hatékony panasztételi eljárással
kell rendelkezniük, amelyet ügyfeleik igénybe vehetnek, mielőtt a vita alternatív
vitarendezés során történő rendezésre vagy bíróság elé kerülne. A panasztételi eljárás
keretében rövid és egyértelműen meghatározott határidőket kell megszabni,
amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia kell a
panaszra. Az alternatív vitarendezési fórumoknak elegendő kapacitással kell
rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az e
rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket érintő viták ügyében a határokon
átnyúló együttműködésben.

(62)

Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni,
ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPPmegtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási szakaszban –
egyértelmű, gyors és biztonságos eljárás keretében – egy ugyanabban vagy másik
tagállamban székhellyel rendelkező másik PEPP-szolgáltatóra váltsanak.
Ugyanakkor a PEPP-szolgáltatók nem kötelezhetők arra, hogy a PEPP-ek
tekintetében szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatást nyújtsanak, ha a
megtakarítók számára életjáradék formájában hajtják végre a kifizetéseket.. A
váltás során az átadó PEPP-szolgáltatóknak transzferálniuk kell a megfelelő
összegeket vagy adott esetben a természetbeni eszközöket a PEPP-számláról, és le
kell, hogy zárják azt. A PEPP-megtakarítóknak egy új PEPP-számla
megnyitásához szerződéseket kell kötniük a fogadó PEPP-szolgáltatókkal. Az új
PEPP-számlának a korábbi PEPP-számlával azonos alszámla-szerkezettel kell
rendelkeznie.

(63)

Szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás során a PEPP-megtakarítók csak akkor
választhatják a természetbeni eszközök transzferálását, ha a váltás olyan PEPPszolgáltatók – például befektetési vállalkozások vagy kiegészítő engedéllyel
rendelkező más jogosult szolgáltatók – között történik, amelyek PEPPmegtakarítók portfólióinak kezelésével foglalkoznak. Ebben az esetben a fogadó
szolgáltató írásbeli hozzájárulására van szükség. Kollektív befektetéskezelők
esetében természetbeni eszközök váltására nincsen mód, mivel az eszközöknek az
egyes PEPP-megtakarítók szerinti elkölönítése nem áll fenn.

(64)

A váltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára egyszerűen lebonyolíthatónak kell
lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében és kérésére történő
kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek
lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltásra
irányuló szolgáltatással kapcsolatos eljárás kialakításakor önkéntes alapon további
eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe. Figyelembe véve a
termék páneurópai jellegét, a PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni,
hogy azonnal és díjmentesen váltsanak abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre
alszámla abban a tagállamban, ahová a PEPP-megtakarító elköltözik.

(65)

A váltásra vonatkozó meghatalmazást megelőzően a PEPP-megtakarítót tájékoztatni
kell a váltás lebonyolításához szükséges valamennyi lépésről és költségről annak
érdekében, hogy a PEPP-megtakarító megalapozott döntést hozhasson a
szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatásról.

(66)

A sikeres váltáshoz az átadó PEPP-szolgáltató együttműködésére is szükség van.
Ezért az átadó PEPP-szolgáltatónak meg kell adnia az átvevő PEPP-szolgáltató
számára az ahhoz szükséges információkat, hogy a fizetések áthelyezhetők legyenek
az új PEPP-számlára. Az átadott információnak azonban a váltáshoz szükséges
mértékre kell korlátozódnia.

▌
(67)

A PEPP-megtakarítókat nem érheti a váltási eljárásban részt vevő PEPP-szolgáltatók
valamelyikének hibájából eredő pénzügyi veszteség, beleértve a díj- vagy
kamatfizetési kötelezettséget is. Különösen a PEPP-megtakarítóra nem háríthatók át
azok a pénzügyi veszteségek, amelyek pótlólagos díjak, kamatok és egyéb költségek
megfizetéséből, valamint a váltás késedelmes lebonyolítása miatt felszámított
bírságokból, szankciókból és bármilyen más pénzügyi hátrányból erednek. Mivel a
tőkevédelmet a kifizetési szakasz kezdetén és adott esetben a kifizetési szakasz
folyamán kell biztosítani, az átadó PEPP-szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a
tőkevédelmet vagy a garanciát a váltás pillanatában biztosítsa. A PEPP-szolgáltató
dönthet úgy is, hogy a váltás pillanatában is biztosítja a tőkevédelmet vagy
garanciát nyújt.

(68)

A PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy a váltás előtt
megalapozott döntést hozzanak. Az átvevő PEPP-szolgáltatónak meg kell felelnie
valamennyi forgalmazási és tájékoztatási követelménynek, többek között el kell
készítenie a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot,
tanácsot és megfelelő tájékoztatást kell adnia a váltással kapcsolatos költségekre
vonatkozóan, valamint – ha garanciával védett PEPP váltásáról van szó –
ismertetnie kell a tőkevédelemre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az átadó
PEPP-szolgáltató által alkalmazott váltási költségeket olyan összegre kell
korlátozni, amely nem akadályozza a mobilitást, és semmiképpen nem haladja meg
a transzferálandó megfelelő összegek vagy természetbeni eszközöknek megfelelő
monetáris érték 0,5% -át.

(69)

A PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell, hogy PEPP-szerződés megkötésekor,
valamint új alszámla nyitásakor szabadon dönthessenek arról, hogy a kifizetési
szakaszban milyen kifizetési módot választanak (járadék, egyösszegű kifizetés vagy
egyéb), de lehetőséget kell adni arra is, hogy a kifizetési szakasz kezdete előtt egy
évvel, a kifizetési szakasz kezdetekor és a váltás pillanatában módosíthassák
választásukat, hogy a nyugdíjba vonuláshoz közeledve a kifizetés módját jobban
összehangolhassák igényeikkel. Ha a PEPP-szolgáltató több kifizetési módot is
rendelkezésre bocsát, akkor lehetővé kell tenni a PEPP-megtakarító számára, hogy
a PEPP-számláján nyitott minden egyes alszámlára eltérő kifizetési lehetőséget
válasszon.

(70)

A PEPP-szolgáltatók számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy kifizetések
módjainak széles körét bocsássák a PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E
megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók számára biztosított nagyobb
rugalmasságnak és szélesebb választási lehetőségeknek köszönhetően –
megvalósulhat a PEPP-ek széles körű elterjedésére irányuló cél. E megközelítés
lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy PEPP-jeiket a leginkább költséghatékony
módon alakítsák ki. Összhangban van más uniós politikákkal és politikai
szempontból megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak
annak eldöntéséhez, hogy a kifizetések mely módjait ösztönözzék. A termék hosszú
távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegével összhangban a tagállamok
számára lehetővé kell tenni, hogy az életjáradékok és a lehívásos fizetések további
ösztönzése érdekében intézkedéseket fogadjanak el a kifizetések egyedi módjainak
előnyben részesítésére, például mennyiségi korlátot vezethetnek az egyösszegű
kifizetésekre vonatkozóan.

(71)

A PEPP páneurópai jellegére tekintettel a PEPP-megtakarító védelmét a belső
piacon következetesen magas szinten szükséges biztosítani. Ehhez a jogsértések
elleni hatékony küzdelemre és a fogyasztók megkárosításának megelőzését biztosító
megfelelő eszközökre van szükség. Ezért az EIOPA és az illetékes hatóságok
hatáskörét ki kell egészíteni egy olyan kifejezett mechanizmussal, amely megtiltja
vagy korlátozza bármely olyan PEPP forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy
értékesítését, amely komoly aggályokat vet fel a PEPP-megtakarító védelmével –
többek között a jtermék hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegével,
a pénzügyi piacok megfelelő működésével és integritásával, illetve a pénzügyi
rendszer egészének vagy egy részének stabilitásával – kapcsolatban, az EIOPA-val
folytatott megfelelő koordináció és az EIOPA számára biztosított vészhelyzeti
hatáskör mellett.

Az EIOPA hatásköreinek az 1094/2010/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdésén
kell alapulniuk, biztosítva, hogy az ilyen intervenciós mechanizmusok
alkalmazhatók legyenek abban az esetben, ha a PEPP-megtakarító védelmével –
különösen a PEPP hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegével –
kapcsolatban jelentős aggályok vetődnek fel. A feltételek teljesülése esetén az
illetékes hatóságoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy elővigyázatossági
alapon előírják valamely PEPP tilalmát vagy korlátozását még azt megelőzően,
hogy a terméket a PEPP-megtakarítók számára forgalomba hozták, forgalmazták
vagy értékesítették volna. E hatáskörök nem mentesítik a PEPP-szolgáltatót azon
felelőssége alól, hogy eleget tegyen az e rendelet szerinti összes vonatkozó
követelménynek.
(72)

Garantálni kell a PEPP-be való befektetéshez kapcsolódó költségek és díjak teljes
átláthatóságát. A fogyasztóvédelem biztosításával párhuzamosan egyenlő feltételeket
kell teremteni a szolgáltatók számára. A különböző termékek kapcsán
összehasonlítható információ állna rendelkezésre, ami hozzájárul a versenyképes
árképzéshez.

(73)

Bár a PEPP-szolgáltatók folyamatos felügyelete a megfelelő illetékes ▌ hatóságok
feladata, az EIOPA-nak össze kell hangolnia a felügyeletet a PEPP-ek tekintetében,
hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti módszertan következetes alkalmazását, és
így hozzájáruljon a PEPP-ek páneurópai és hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra
irányuló jellegéhez.

(74)

A fogyasztói jogok megerősítése és a panasztételi eljáráshoz való hozzáférés
megkönnyítése érdekében a PEPP-megtakarítók számára akár egyénileg, akár
együttesen lehetővé kell tenni, hogy panaszukat a lakóhelyük szerinti tagállam
nemzeti illetékes hatóságaihoz nyújtsák be, függetlenül attól, hol történt a
jogsértés.

(75)

Az EIOPA-nak együtt kell működnie az illetékeshatóságokkal, és meg kell
könnyítenie a hatóságok közötti együttműködést és összhangot. Ezzel
összefüggésben az EIOPA-nak együtt kell működnie az illetékes ▌ hatóságokkal a
felügyeleti intézkedések alkalmazására irányuló feladatuk végrehajtása során azáltal,
hogy bizonyítékokat bocsát rendelkezésükre a PEPP-ekhez kapcsolódó
jogsértésekről. Az EIOPA-nak továbbá a határokon átnyúló esetekben kötelező erejű
közvetítést kell folytatnia az illetékes hatóságok közötti nézeteltérések rendezéséhez.

(76)

Annak biztosítása érdekében, hogy a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók
megfeleljenek e rendeletnek, és az Unió egészében hasonló elbánásban
részesüljenek, hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat és
egyéb intézkedéseket kell előírni.

(77)

A Bizottság 2010. december 8-i közleményével összhangban a pénzügyi
szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről, valamint e rendelet
követelményei teljesítésének biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok a
szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak arról, hogy e rendelet
megsértése megfelelő közigazgatási szankciókat és egyéb intézkedéseket vonjon
maga után.

(78)

Jóllehet a tagállamok szabadon állapíthatnak meg közigazgatási és büntetőjogi
szankciókat előíró szabályokat ugyanazon jogsértésekre vonatkozóan, nem írható elő
a számukra, hogy közigazgatási szankciókat előíró szabályokat állapítsanak meg e
rendelet megsértésének azon eseteire, amelyek nemzeti büntetőjoguk hatálya alá
tartoznak. Ha azonban a tagállamok e rendelet megsértésének esetére közigazgatási
szankciók helyett büntetőjogi szankciókat tartanak fenn, az nem csökkentheti, illetve
egyéb módon sem befolyásolhatja az illetékes hatóságok lehetőségét arra, hogy e
rendelet alkalmazásában kellő időben együttműködjenek más tagállamok illetékes
hatóságaival, illetve tőlük kellő időben információkhoz jussanak vagy velük kellő
időben információcserét folytassanak, akár azt követően is, hogy az adott
jogsértéseket büntetőeljárás lefolytatása céljából az illetékes igazságügyi
hatóságokhoz utalták.

(79)

Az illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni olyan pénzbírságok kiszabására,
amelyek kellően magasak a tényleges vagy lehetséges haszon ellensúlyozásához és
még a nagyobb pénzügyi vállalkozások és azok vezetői számára is visszatartó erővel
bírnak.

(80)

Ahhoz, hogy a szankciók alkalmazása az Unióban következetes legyen, az illetékes
hatóságoknak a közigazgatási szankció vagy egyéb intézkedések típusának és a
pénzbírságok szintjének meghatározása során az összes lényeges körülményt
figyelembe kell venniük.

(81)

Annak biztosításához, hogy az illetékes hatóságok jogsértésekről és szankciókról
hozott határozatai nagyobb visszatartó erővel bírjanak, továbbá a fogyasztóvédelem
megerősítése keretében – annak érdekében, hogy a fogyasztók figyelmét felhívják
valamely PEPP e rendeletet megsértő módon történő forgalmazására – az említett
határozatokat közzé kell tenni, ▌kivéve, ha az említett közzététel veszélyezteti a
pénzügyi piacok stabilitását, vagy veszélynek tesz ki egy folyamatban lévő
nyomozást.

(82)

A potenciális jogsértések feltárása céljából az illetékes hatóságoknak rendelkezniük
kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, és hatékony mechanizmusokat kell
létrehozniuk, amelyekkel lehetővé teszik a lehetséges vagy tényleges jogsértések
bejelentését.

(83)

Ez a rendelet nem érinti a bűncselekményekre vonatkozó tagállami jogszabályok
rendelkezéseit.

(84)

A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely kezelésének, így
például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy
továbbításának, vagy a személyes adatok PEPP-szolgáltatók vagy PEPPforgalmazók általi kezelésének összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel1, valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel2. Az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely
cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie az (EU) 2018/1725 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel3.

(85)

A személyes pénzügyi adatok érzékenysége szempontjából rendkívül fontos az erős
adatvédelem. Ezért ajánlatos, hogy az adatvédelmi hatóságok szorosan részt
vegyenek e rendelet végrehajtásában és felügyeletében.

▌
(86)

Az e rendeletben megállapított nyilvántartásba vételi és értesítési eljárás nem
léphet meglévő kiegészítő nemzeti eljárások helyébe a nemzeti szinten
meghatározott előnyök és ösztönzők kihasználása érdekében.

1

2

3

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a
magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201.,
2002.7.31., 37. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a
természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21, 39. o.).

(87)

El kell végezni e rendelet felülvizsgálatát többek között a piaci fejleményeknek,
például új típusú PEPP-ek megjelenésének, valamint az uniós jog egyéb területein
bekövetkezett fejleményeknek az értékelésével. Ennek az értékelésnek figyelembe
kell vennie a jól működő PEPP-piac létrehozásának különböző szándékait és
céljait, és értékelnie kell különösen, hogy e rendelet azt eredményezte-e, hogy több
európai polgár takarít meg a fenntartható és megfelelő nyugdíj érdekében. A
PEPP-szolgáltatók felügyeletére vonatkozó európai minimumszabályok jelentősége
megköveteli a PEPP-szolgáltatók értékelését is az e rendeletnek és az
alkalmazandó ágazati jognak való megfelelés tekintetében.

(88)

E rendelet lehetséges hosszú távú hatásai miatt elengedhetetlen a rendelet
alkalmazásának kezdeti szakaszában szorosan nyomon követni a fejleményeket. Az
értékelés során a Bizottságnak tükröznie kell az EIOPA, az érdekelt felek és a
szakértők észrevételeit is, és ezekről adott esetben jelentést kell benyújtania az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(89)

Ennek a rendeletnek biztosítania kell az alapvető jogok tiszteletben tartását, és szem
előtt kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen
az időseknek a méltó és önálló élethez és a társadalmi és kulturális életben való
részvételhez való jogát, a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a
vállalkozások szabadságához, a férfiak és nők közötti egyenlőséghez való jogot,
valamint a magas szintű fogyasztóvédelem elvét.

(90)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a PEPP-megtakarítók védelmének fokozását és
a PEPP-ekbe vetett bizalmuk erősítését – többek között e termékek határokon
átnyúló forgalmazása esetén is – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani,
az Unió szintjén azonban az intézkedés hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az
Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Tárgy
Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban „páneurópai egyéni
nyugdíjtermék” vagy „PEPP” megjelöléssel forgalmazott egyéni nyugdíjtermékek
nyilvántartásba vétele, létrehozása, forgalmazása és felügyelete tekintetében.
2. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1.

„egyéni nyugdíjtermék”: olyan termék, amely:
a)

egy egyéni megtakarító és egy szervezet közötti, önkéntes alapon kötött
szerződésen alapul és kiegészít valamely kötelező vagy foglalkoztatói
nyugdíjat;

▌

b)

a tőke hosszú távú felhalmozását írja elő azzal a kifejezett céllal, hogy
nyugdíjazáskor jövedelmet biztosítson, és ▌korlátozott lehetőséget biztosít az
az előtti korai hozzáférésre;

▐
c) nem kötelező és nem foglalkoztatói nyugdíjtermék;
2.

„páneurópai egyéni nyugdíjtermék” vagy „PEPP”: a 6. cikk (1) bekezdésével
összhangban PEPP-szerződés alapján jogosult ▌pénzügyi vállalkozás által
szolgáltatott olyan hosszú távú megtakarítási egyéni nyugdíjtermék, amelyre a
nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító vagy a tagjai nevében a PEPPmegtakarítók független szövetsége szerződést kötött, amely nem vagy szigorú
korlátok között lejárat előtt visszaváltható, és amelyet e rendeletnek megfelelően
nyilvántartásba vettek;

3.

„PEPP-megtakarító”: olyan természetes személy, aki valamely PEPP-szolgáltatóval
PEPP-nyugdíjtermékre vonatkozó szerződést kötött;

4.

PEPP-szerződés: a PEPP-megtakarító és a 4. cikkben megállapított feltételeket
teljesítő PEPP-szolgáltató közötti szerződés;

5.

„PEPP-számla”: PEPP-megtakarító vagy PEPP-kedvezményezett nevén lévő
egyéninyugdíj-számla, amelyet olyan ügyletek rögzítésére használnak, amelyek
lehetővé teszik a PEPP-megtakarító számára a nyugdíjcélú megtakarítások
rendszeres befizetését, valamint a PEPP-ellátásnak a PEPP-kedvezményezett
számára történő kifizetését;

6.

„PEPP-kedvezményezett”: a PEPP-ellátásban részesülő természetes személy;

7.

„PEPP-ügyfél”: PEPP-megtakarító, leendő PEPP-megtakarító vagy PEPPkedvezményezett;

8.

„PEPP-forgalmazás”: PEPP-szolgáltatásra vonatkozó szerződések megkötésével
kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel vagy ilyen szerződések megkötésének
előkészítésével kapcsolatos egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések
megkötésével, illetve az ilyen szerződések kezelésében és teljesítésében való
közreműködéssel kapcsolatos tevékenységek, ideértve az információk rendelkezésre
bocsátását egy vagy több PEPP-szerződésről olyan kritériumoknak megfelelően,
amelyeket az ügyfél egy honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül választ
ki, valamint a PEPP rangsorának összeállítását, ideértve az árak és a termékek
összehasonlítását, vagy a PEPP árára vonatkozó kedvezményt, amennyiben az
ügyfélnek lehetősége van a honlapon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül
közvetve vagy közvetlenül PEPP-szerződést kötni;

9.

„PEPP-nyugellátás”: olyan ellátás, amelyet a nyugdíjba vonulás elérésére vagy annak
várható elérésére való hivatkozással fizetnek ki az 58. cikk (1) bekezdésében említett
egyik módon;

10.

„PEPP-ellátás”: olyan PEPP-nyugellátás és egyéb további juttatások, amelyekre a
PEPP-szerződés alapján a PEPP-kedvezményezett jogosult, különös tekintettel a
lejárat előtti visszaváltás szigorúan korlátozott eseteire, vagy ha a PEPP-szerződés
fedezetet nyújt a biometrikus kockázatokra;

11

„felhalmozási szakasz”: azon időszak, amely során az eszközök a PEPP-számlán
halmozódnak, és amely általában a kifizetési szakasz kezdetéig tart;

12.

„kifizetési szakasz”: az az időszak, amelynek során a PEPP-számlán felhalmozott
eszközöket a nyugellátás vagy más jövedelmi igények finanszírozása érdekében
felhasználhatják;

13.

„járadék”: egy adott időszak, például a PEPP-kedvezményezett élettartama vagy
meghatározott számú év során meghatározott időközönként a befektetés ellenében
fizetendő összeg;

14.

„lehívásos fizetés”: azon tetszés szerinti összegek, amelyeket a PEPPkedvezményezett meghatározott mértékig, rendszeres időközönként ▌felvehet;

15.

„PEPP-szolgáltató”: PEPP létrehozására és ezen PEPP forgalmazására engedéllyel
rendelkező, a 6. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozás;

16.

„PEPP-forgalmazó”: a 6. cikk (1) bekezdésében említett olyan pénzügyi vállalkozás,
amely engedéllyel rendelkezik más által létrehozott PEPP-ek forgalmazására,
továbbá befektetési tanácsokat nyújtó befektetési vállalkozás vagy az (EU) 2016/97
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározottak szerinti ▌biztosításközvetítő;

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a
biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).

17.

„tartós adathordozó”: bármely olyan eszköz, amely:
a)

lehetővé teszi a PEPP-ügyfél számára a személyesen neki címzett
információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának
megfelelő ideig történő tárolását; valamint

b)
18.

lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását;

„illetékes hatóságok ▌”: az egyes tagállamok által a PEPP-szolgáltatók vagy adott
esetben a PEPP-forgalmazók felügyeletére vagy az e rendeletben előírt feladatok
ellátására kijelölt nemzeti hatóságok;

19.

„a PEPP-szolgáltató székhely szerinti tagállama”: a 6. cikk (1) bekezdésében említett
vonatkozó jogalkotási aktusban meghatározott, székhely szerinti tagállam;

20.

„a PEPP-forgalmazó székhely szerinti tagállama”:
a)

ha a forgalmazó természetes személy, az a tagállam, ahol a természetes
személy lakóhelye található;

b)

ha a forgalmazó jogi személy, az a tagállam, ahol a jogi személy székhelye
található, vagy amennyiben a forgalmazónak a nemzeti jog szerint nincs
székhelye, az a tagállam, ahol a központi irodája található;

21.

„a PEPP-szolgáltató fogadó tagállama”: a PEPP-szolgáltató székhely szerinti
tagállamától eltérő olyan tagállam, amelyben a PEPP-szolgáltató PEPP-eket
szolgáltat a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a letelepedés szabadsága keretében,
illetve amely számára a PEPP-szolgáltató alszámlát nyitott;

22.

„a PEPP-forgalmazó fogadó tagállama”: a PEPP-forgalmazó székhely szerinti
tagállamától eltérő olyan tagállam, amelyben a PEPP-forgalmazó PEPP-eket
forgalmaz a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a letelepedés szabadsága keretében;

23.

„alszámla”: az egyes PEPP-számlákon belül nyitott olyan nemzeti szakasz, amely
megfelel a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti szinten
rögzített, a PEPP-befektetések tekintetében igénybe vehető esetleges ösztönzők
alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek, ennek
megfelelően egy személy az egyes alszámlák tekintetében PEPP-megtakarító vagy
PEPP-kedvezményezett lehet, a felhalmozási szakaszra és a kifizetési szakaszra
vonatkozó jogi követelményektől függően;

24.

„tőke”: összesített tőke-hozzájárulások ▌, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a
PEPP-megtakarítók által viselt díjak, költségek és kiadások levonása után
befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

25.

„pénzügyi eszközök”: a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I.
mellékletének C szakaszában1 meghatározott eszközök;

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi
eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv
módosításáról (HL L 173, 2014.6.12., 349. o.).

26.

„letétkezelő”: eszközök letéti őrzésével és az alap szabályainak és az alkalmazandó
jognak való megfelelés felügyeletével megbízott intézmény;

27.

„PEPP-alaptermék”: a 45. cikkben megállapított befektetési lehetőség;

28.

„kockázatcsökkentési technikák”: a kockázati kitettség mértékének és/vagy a
kockázat bekövetkezése valószínűségének szisztematikus csökkentésére szolgáló
módszerek;

29.

„biometrikus kockázatok”: halálhoz, megrokkanáshoz és/vagy magas életkor
eléréséhez kapcsolódó kockázatok;

30.

„szolgáltatóváltás”: az 52. cikk (4) bekezdésével összhangban a megfelelő
összegeknek vagy adott esetben a természetbeni eszközöknek a PEPP-megtakarító
kérésére történő transzferálása az egyik ▌PEPP-számláról egy másik ▌PEPPszámlára, a korábbi PEPP-számla lezárásával ▌az 53. cikk (4) bekezdése e)
pontjának sérelme nélkül;

31.

„tanácsadás”: egy vagy több PEPP-szerződésre vonatkozóan ▌a PEPP-szolgáltató
vagy a PEPP-forgalmazó által a PEPP-ügyfélnek adott személyes ajánlás;

32.

„partnerségek”: a PEPP-szolgáltatók közötti együttműködés, hogy a különböző
tagállamok számára alszámlákat kínáljanak, a 19. cikk (2) bekezdésében említett
hordozhatósági szolgáltatással összefüggésben;

33.

„környezeti, társadalmi és irányítási tényezők”: környezeti, társadalmi és irányítási
kérdések, mint például a Párizsi Megállapodásban említett kérdések, az Egyesült
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai, az üzleti vállalkozások emberi jogi
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek és az Egyesült Nemzetek által támogatott
felelős befektetési elvek.
3. cikk
Alkalmazandó szabályok

A PEPP-szolgáltatás nyilvántartásba vételére, létrehozására, forgalmazására és
felügyeletére a következő szabályok alkalmazandók:
a)

e rendelet rendelkezései; valamint

▌
b)

az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben ▌:
i.

a vonatkozó uniós ágazati jog, beleértve a kapcsolódó, felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat;

ii.

a vonatkozó uniós ágazati jog végrehajtása és kifejezetten a PEPP-ekre
vonatkozó intézkedések végrehajtása keretében a tagállamok által elfogadott
törvények;

iii.

egyéb nemzeti törvények, amelyek a PEPP-re alkalmazandók.

4. cikk
PEPP-szerződés
(1)

A PEPP-szerződés megállapítja a 3. cikkben említett alkalmazandó szabályokkal
összhangban a PEPP-re vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

(2)

A PEPP-szerződés különösen a következőket foglalja magában:
a)

a 45. cikkben említett PEPP-alaptermék leírása, beleértve a befektetett tőkére
vonatkozó garanciára vagy a tőkevédelem biztosítására irányuló befektetési
stratégiára vonatkozó információkat;

b)

adott esetben a 42. cikk (2) bekezdésében említett alternatív befektetési
lehetőségek leírása;

c)

a befektetési lehetőség módosításának a 44. cikkben említett feltételei;

d)

amennyiben a PEPP biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezetet is kínál,
e fedezet részletei, ideértve azt is, hogy milyen feltételek esetén jár a fedezet;

e)

a PEPP-nyugellátás leírása, különös tekintettel a kifizetések lehetséges
módjaira és az 59. cikkben említett, a kifizetés módjának megváltoztatásához
való jogra;

f)

a 17–20. cikkben említett hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó feltételek,
beleértve az azokra a tagállamokra vonatkozó információkat, amelyek
tekintetében alszámla áll rendelkezésre;

g)

a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatásra vonatkozó, az 52–55. cikkben
említett feltételek;

h)

adott esetben a költségkategóriákat és a százalékosan és összegszerű
példákkal is kifejezett összes költség;

i)

a 47. cikkben említett, a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállamnak
megfelelő alszámla felhalmozási szakaszára vonatkozó feltételek;

j)

az 57. cikkben említett, a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállamnak
megfelelő alszámla kifizetési szakaszára vonatkozó feltételek;

k)

adott esetben azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén a megszerzett
előnyöket vagy ösztönzőket a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam
számára vissza kell fizetni.

IIA. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
5. cikk
Nyilvántartásba vétel
(1)

Az Unió területén PEPP csak akkor szolgáltatható és forgalmazható, ha azt az
EIOPA által a 13. cikkel összhangban vezetett központi nyilvános nyilvántartásban
nyilvántartásba vették.

(2)

A PEPP nyilvántartásba vétele valamennyi tagállamban érvényes. A nyilvántartásba
vétel feljogosítja a PEPP-szolgáltatót a központi nyilvános nyilvántartásban a 13.
cikkben említettek szerint nyilvántartásba vett PEPP szolgáltatására, illetve a
PEPP-forgalmazót a PEPP forgalmazására.
Az e rendeletnek való megfelelés felügyeletét folyamatosan, a IX. fejezettel
összhangban végzik.

6. cikk
A PEPP nyilvántartásba vétele iránti kérelem
(1)

PEPP nyilvántartásba vételét csak a következő, az uniós jog alapján engedélyezett
vagy nyilvántartásba vett pénzügyi vállalkozások kérhetik:
a)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
engedélyezett hitelintézetek1;

b)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek2 megfelelően
engedélyezett, a 2009/138/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése és II.
melléklete szerinti közvetlen életbiztosítással foglalkozó biztosítók;

c)

az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ▌ foglalkoztatói nyugellátást
szolgáltató intézmények, amelyek a nemzeti jog szerint engedéllyel
rendelkeznek és felügyelet alá tartoznak, hogy egyéni nyugdíjtermékeket is
nyújtsanak. Ebben az esetben a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos üzletág
minden eszközét és kötelezettségét el kell különíteni, és nem állhat
rendelkezésre lehetőség arra, hogy ezeket az intézmény nyugellátást
szolgáltató egyéb üzletágába áthelyezzék.

1

2

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a
hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési
vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a
2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176.,
2013.6.27., 338. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról
(Szolvencia II.) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

d)

a 2014/65/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett azon befektetési
vállalkozások, amelyek portfóliókezelést ▌nyújtanak;

e)

a 2009/65/EK irányelvnek megfelelően engedélyezett befektetési társaságok
vagy alapkezelő társaságok;

f)

a 2011/61/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett uniós
alternatívbefektetésialap-kezelők (a továbbiakban: uniós ABAK).

(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt pénzügyi vállalkozások a PEPP nyilvántartásba
vételére irányuló kérelmet illetékes hatóságaikhoz nyújtják be. A kérelemnek a
következőket kell tartalmaznia:
a)

▌a PEPP-szerződésnek a PEPP-megtakarítók számára javasolt szabványos
szerződési feltételei a 4. cikkben említettek szerint;

b)
▌

a kérelmező kilétére ▌ vonatkozó információk;

c)

a PEPP-pel kapcsolatos portfólió- és kockázatkezelési, valamint igazgatási
eljárásokra vonatkozó információk, beleértve a 19. cikk (2) bekezdésében, a
42. cikk (5) bekezdésében és a 49. cikk (3) bekezdésében említett
megállapodásokat;

▌
d)

adott esetben azon tagállamok listája, amelyekben a kérelmező PEPPszolgáltató forgalmazni kívánja a PEPP-et;

e)

adott esetben a letétkezelő kilétére vonatkozó információk;

f)

a PEPP-re vonatkozó kiemelt információk, a 26. cikkben említettek szerint;

g)

azon tagállamok listája, amelyek számára a kérelmező PEPP-szolgáltató
biztosítani tudja egy alszámla azonnali megnyitását.

(3)

Az illetékes hatóságok a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül
értékelik, hogy a (2) bekezdésben említett kérelem hiánytalan-e.
Az illetékes hatóságok meghatározzák azt a határidőt, ameddig a kérelmezőnek
további információkat kell szolgáltatnia, ha a kérelem hiányos. Miután a kérelmet
hiánytalannak minősítik, az illetékes hatóságok ennek megfelelően értesítik a
kérelmezőt.

(4)

A (3) bekezdés szerinti hiánytalan kérelem benyújtásának időpontjától számított
három hónapon belül az illetékes hatóságok csak abban az esetben hoznak
határozatot a PEPP nyilvántartásba vételéről, ha a kérelmező az (1) bekezdésnek
megfelelően jogosult PEPP-ek biztosítására, és ha a (2) bekezdésben említett, a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemben benyújtott információk és dokumentumok
megfelelnek e rendeletnek.

(5)

Az illetékes hatóságok a PEPP nyilvántartásba vételéről szóló határozat
meghozatalát követő öt munkanapon belül közlik az EIOPA-val a határozatot,
valamint a (2) bekezdés a), b), d), f) és g) pontjában említett információkat és
dokumentumokat, és ennek megfelelően tájékoztatják a kérelmező PEPPszolgáltatót.
Az EIOPA nem felelős, és nem vonható felelősségre illetékes hatóságok
nyilvántartásba vételről szóló határozatáért.
Amennyiben az illetékes hatóságok megtagadják a nyilvántartásba vételt, olyan
indokolással ellátott határozatot bocsátanak ki, amely ellen jogorvoslattal lehet
élni.

(6)

Abban az esetben, ha egy tagállamban az (1) bekezdésben említett pénzügyi
vállalkozás egy adott típusát illetően egynél több illetékes hatóság jogosult eljárni,
az adott tagállam egyetlen illetékes hatóságot jelöl ki az (1) bekezdésben említett
minden egyes pénzügyivállalkozás-típusra, és ez a hatóság felelős a nyilvántartásba
vételi eljárásért és az EIOPA-val való kommunikációért.
A (2) bekezdésben említett kérelemben biztosított dokumentáció és információk
bármely későbbi módosításáról azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
Amennyiben a módosítások a (2) bekezdés a), b), d), f) és g) pontjában említett
információkkal és dokumentumokkal kapcsolatosak, az illetékes hatóságok
indokolatlan késedelem nélkül közlik az EIOPA-val ezeket a módosításokat.
7. cikk
A PEPP nyilvántartásba vétele

(1)

A nyilvántartásba vételről szóló határozat, valamint a 6. cikk (5) bekezdése szerinti
információk és dokumentumok közlésének időpontjától számított öt munkanapon
belül az EIOPA nyilvántartásba veszi a PEPP-et a 13. cikkben említett központi
nyilvános nyilvántartásban, és erről indokolatlan késedelem nélkül értesíti az
illetékes hatóságokat.

(2)

Az (1) bekezdésben említetteknek megfelelően a PEPP nyilvántartásba vételéről
szóló értesítés kézhezvételét követő öt munkanapon belül az illetékes hatóságok
ennek megfelelően tájékoztatják a kérelmező PEPP-szolgáltatót.

(3)

A PEPP a 13. cikkben említett központi nyilvános nyilvántartásban való
nyilvántartásba vételének időpontjától kezdődően a PEPP-szolgáltató biztosíthatja
a PEPP-et, és a PEPP-forgalmazó forgalmazhatja a PEPP-et.
8. cikk
A PEPP nyilvántartásból való törlésének feltételei

(1)

Az illetékes hatóságok határozatot bocsátanak ki a PEPP nyilvántartásból
valótörléséről, amennyiben:
a)

a PEPP-szolgáltató kifejezetten lemond a nyilvántartásba vételről;

b)

a PEPP-szolgáltató a nyilvántartásba vételt hamis nyilatkozatok adásával
vagy egyéb szabálytalan módon szerezte meg;

c)

a PEPP-szolgáltató súlyosan vagy rendszeresen megsértette e rendeletet;
vagy

d)

a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP már nem felel meg a nyilvántartásba
vételre vonatkozó engedély kiállításának alapját képező feltételeknek.

(2)

A PEPP nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozat meghozatalát követő
öt munkanapon belül az illetékes hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
EIOPA-t és a PEPP-szolgáltatót.

(3)

A nyilvántartásból való törlésre vonatkozó határozatról szóló, (2) bekezdésben
említett értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az EIOPA törli a
PEPP-et a nyilvántartásból, és ennek megfelelően értesíti az illetékes hatóságokat.

(4)

A PEPP (3) bekezdésben említettek szerinti nyilvántartásból való törléséről – ezen
belül az annak időpontjáról – szóló értesítés kézhezvételét követő öt munkanapon
belül az illetékes hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják a PEPP-szolgáltatót.

(5)

A PEPP 13. cikkben említett központi nyilvános nyilvántartásból való törlésének
időpontjától kezdődően a PEPP-szolgáltató nem biztosítja, a PEPP-forgalmazó
pedig nem forgalmazza tovább a PEPP-et.

(6)

Amennyiben az EIOPA tájékoztatást kapott az e cikk (1) bekezdésének b) vagy c)
pontjában említett körülmények egyikének fennállásáról, az illetékes hatóságok és
az EIOPA közötti, a 66. cikkben említett együttműködési kötelezettségnek
megfelelően az EIOPA felkéri a PEPP-szolgáltató illetékes hatóságait, hogy
ellenőrizzék e körülmények fennállását, és az illetékes hatóságok benyújtják az
EIOPA-nak megállapításaikat és a kapcsolódó információkat.

(7)

A PEPP nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozat meghozatala előtt az
illetékes hatóságok és az EIOPA minden tőlük telhetőt megtesznek a PEPPmegtakarítók érdekeinek védelme érdekében.
9. cikk
Megjelölés ▌

A „páneurópai egyéni nyugdíjtermék” vagy „PEPP” megjelölés csak akkor használható
valamely egyéni nyugdíjtermék vonatkozásában, ha az EIOPA e rendelettel összhangban
nyilvántartásba vette, hogy az egyéni nyugdíjterméket „PEPP” megjelölés alatt
forgalmazzák.
▌

10. cikk
A PEPP-ek forgalmazása
(1)

A 6. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozások az általuk létrehozott
PEPP-eket forgalmazhatják. Más által létrehozott PEPP-eket is forgalmazhatnak,
feltéve, hogy megfelelnek a vonatkozó ágazati jognak, amelyek értelmében
forgalmazhatnak olyan termékeket, amelyeket nem maguk hoztak létre.

(2)

Az (EU) 2016/97 irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett biztosításközvetítők
és a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott
befektetési tanácsadásra a 2014/65/EU irányelvnek megfelelően engedéllyel
rendelkező befektetési vállalkozások jogosultak más által létrehozott PEPP
forgalmazására.
11. cikk
A különböző típusú szolgáltatókra alkalmazandó prudenciális szabályok

A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók ▌ kötelesek megfelelni e rendeletnek, valamint
a 6. cikk (1) bekezdésében és a 10. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokkal
összhangban rájuk vonatkozó prudenciális szabályoknak.

12. cikk
Nemzeti rendelkezések közzététele
(1)

A 47. cikkben említett felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételeket és a kifizetési
szakasszal kapcsolatos, az 57. cikkben említett feltételeket szabályozó nemzeti
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések szövegét – beleértve adott esetben
a nemzeti szinten meghatározott előnyök és ösztönzők tekintetében alkalmazott
kiegészítő nemzeti pályázati eljárásokra vonatkozó információkat – az illetékes
nemzeti hatóság nyilvánosságra hozza és azokat naprakészen tartja.

(2)

A tagállamok valamennyi illetékes hatósága honlapján fenntart és naprakészen
tart egy az (1) bekezdésben említett szövegekre mutató linket.

(3)

Az (1) bekezdésben említett szövegek közzététele csak tájékoztatási céllal történik,
és nem keletkeztet jogi kötelezettségeket vagy felelősséget az illetékes nemzeti
hatóságok számára.

13. cikk
Központi nyilvános nyilvántartás
(1)

Az EIOPA központi nyilvános nyilvántartást vezet, amelyben azonosítja az e
rendelet alapján nyilvántartásba vett valamennyi PEPP-et, a PEPP nyilvántartási
számát, e PEPP PEPP-szolgáltatóját, a PEPP-szolgáltató illetékes hatóságait, a
PEPP nyilvántartásba vételének napját, azon tagállamok teljes listáját, ahol e
PEPP-et kínálják, valamint azon tagállamok teljes listáját, amelyek
vonatkozásában a PEPP-szolgáltató alszámlát kínál. A nyilvántartást elektronikus
formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, és naprakészen kell tartani.

(2)

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EIOPA-t a 12. cikk (2) bekezdésében
említett linkekről, és ezt az információt naprakészen tartják.

(3)

Az EIOPA a (2) bekezdésben említett linkeket közzéteszi és naprakészen tartja az
(1) bekezdésben említett központi nyilvános nyilvántartásban.

III. FEJEZET
HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A PEPP
HORDOZHATÓSÁGA
I. SZAKASZ
A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ÉS A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA
14. cikk
A szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés szabadságának a PEPP-szolgáltatók és a
PEPP-forgalmazók általi gyakorlása
(1)

A szolgáltatások nyújtásának szabadsága vagy a letelepedés szabadsága alapján a
PEPP-szolgáltatók PEPP-eket nyújthatnak, a PEPP-forgalmazók pedig PEPP-eket
forgalmazhatnak valamely fogadó tagállam területén, amennyiben ezt a 6. cikk (1)
bekezdésének a), b), d) és e) pontjában vagy a 10. cikk (2) bekezdésében említett
uniós jogalkotási aktusok által vagy azok alapján megállapított vonatkozó
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően teszik, illetve azt követően, hogy
bejelentették azon szándékukat, hogy e fogadó tagállam számára alszámlát nyitnak
a 21. cikknek megfelelően.

(2)

A 6. cikk (1) bekezdésének c) és f) pontjában említett PEPP-szolgáltatóknak meg
kell felelniük a 15. cikkben meghatározott szabályoknak.

15. cikk
A szolgáltatásnyújtás szabadságának a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények
és az uniós ABAK általi gyakorlása
(1)

Azok a 6. cikk (1) bekezdésének c) és f) pontjában említett PEPP-szolgáltatók,
amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján első alkalommal szándékoznak
PEPP-eket biztosítani a fogadó tagállam területén belül a PEPP-megtakarítók
számára, illetve azt követően, hogy bejelentették azt a szándékukat, hogy e fogadó
tagállam számára a 21. cikknek megfelelően alszámlát nyitnak, a következő
információkat közlik a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságaival:
a)

a PEPP-szolgáltató neve és címe;

b)

az a tagállam, amelyben a PEPP-szolgáltató PEPP-eket szándékozik nyújtani
vagy forgalmazni a PEPP-megtakarítók számára.

(2)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az információt a kézhezvételtől
számított 10 munkanapon belül továbbítják a fogadó tagállamnak, annak
megerősítésével együtt, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett PEPP-szolgáltató
megfelel a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Az
információt közlik a fogadó tagállam illetékes hatóságaival, kivéve, ha a székhely
szerinti tagállam illetékes hatóságainak okuk van kételkedni a PEPPszolgáltatással vagy a PEPP-szolgáltató 6. cikk (1) bekezdésének c) és f) pontjában
említett pénzügyi helyzetével kapcsolatos igazgatási struktúra megfelelőségében.

Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megtagadják, hogy az
információkat közöljék a fogadó tagállam illetékes hatóságaival, az érintett PEPPszolgáltatót az összes információ és dokumentum kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatják az ilyen megtagadás indokairól. Az elutasítás vagy a
válasz elmulasztása esetén a PEPP-szolgáltató a székhelye szerinti tagállam
bíróságaihoz fordulhat jogorvoslatért.
(3)

A fogadó tagállam illetékes hatóságai 10 munkanapon belül visszaigazolják a (1)
bekezdésben említett információk kézhezvételét. A székhely szerinti tagállam
illetékes hatóságai ezt követően tájékoztatják a PEPP-szolgáltatót arról, hogy a
fogadó tagállam illetékes hatóságai megkapták az információt, és hogy a PEPPszolgáltató az adott tagállamban megkezdheti a PEPP-szolgáltatás nyújtását a
PEPP-megtakarítók számára.

(4)

A kézhezvétel (3) bekezdésben említett visszaigazolása hiányában a székhely
szerinti tagállam illetékes hatóságai a (2) bekezdésben említett információk
továbbítását követő 10 munkanapon belül tájékoztatják a PEPP-szolgáltatót arról,
hogy a PEPP-szolgáltató megkezdheti a szolgáltatást az adott fogadó tagállamban.

(5)

Amennyiben változás következik be az (1) bekezdésben említett információkban, a
PEPP-szolgáltató legalább egy hónappal a változás végrehajtása előtt értesíti a
változásról a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait. A székhely szerinti
tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb, de legkésőbb az értesítés
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják a fogadó tagállam
illetékes hatóságait a változásról.

(6)

Ezen eljárás alkalmazásában a fogadó tagállamok a fogadó tagállam illetékes
hatóságaira ruházott hatáskörök gyakorlása céljából más, a 2. cikk 18. pontjában
említettektől eltérő illetékes hatóságokat is kijelölhetnek. A tagállamok
tájékoztatják a Bizottságot és az EIOPA-t, feltüntetve bármely feladatmegosztást.
16. cikk
A fogadó tagállam illetékes hatóságainak hatáskörei

(1)

Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai okkal feltételezik, hogy a
tagállam területén PEPP-et forgalmaznak, vagy alszámlát nyitottak az adott
tagállam számára a 3. cikkben említett alkalmazandó szabályokból eredő bármely
kötelezettség megsértésével, megállapításaikat a PEPP-szolgáltató vagy a PEPPforgalmazó székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai elé terjesztik.

(2)

Az (1) bekezdés értelmében kapott információk értékelését követően a székhely
szerinti tagállam illetékes hatóságai adott esetben haladéktalanul meghozzák a
megfelelő intézkedéseket a helyzet orvoslása érdekében. Minden ilyen meghozott
intézkedésről tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait.

(3)

Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által hozott
intézkedések nem bizonyulnak megfelelőnek vagy hiányoznak, és a PEPPszolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó továbbra is oly módon forgalmazza a PEPPeket, hogy az egyértelműen hátrányos a fogadó tagállam PEPP-megtakarítók
érdekeire vagy az adott tagállamban az egyéni nyugdíjtermékek piacának rendes
működésére nézve, a fogadó tagállam illetékes hatóságai – a székhely szerinti
tagállam illetékes hatóságainak tájékoztatását követően – megfelelő intézkedéseket
hozhatnak a további szabálytalanságok megelőzésére, beleértve – amennyiben ez
feltétlenül szükséges – a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó abban való
megakadályozását, hogy a székhely szerinti tagállamok területén folytassa a PEPPek forgalmazását.
Emellett a székhely szerinti vagy a fogadó tagállam illetékes hatóságai
továbbíthatják az ügyet az EIOPA-nak és a segítségét kérhetik az 1094/2010/EU
rendelet 19. cikke alapján.

(4)

Az (1)–(3) bekezdés nem érinti a fogadó tagállam arra vonatkozó hatáskörét, hogy
megfelelő és megkülönböztetésmentes intézkedéseket hozzon a területén elkövetett
szabálytalanságok megelőzése vagy szankcionálása érdekében olyan helyzetekben,
amikor a fogyasztók jogainak a fogadó tagállamban történő védelméhez az
azonnali lépés megtétele feltétlenül szükséges, és amennyiben a székhely szerinti
tagállam egyenértékű intézkedései nem megfelelőek vagy hiányoznak, illetve olyan
esetekben, amikor a szabálytalanságok ellentétesek a közjó védelmét szolgáló
nemzeti jogi rendelkezésekkel. Ilyen helyzetekben a fogadó tagállamnak lehetősége
van arra, hogy megakadályozza a PEPP-szolgáltatót vagy a PEPP-forgalmazót
abban, hogy a területén új ügyleteket hajtson végre.

(5)

A fogadó tagállam illetékes hatóságai által e cikk alapján elfogadott intézkedéseket
megfelelő indokolással ellátott dokumentumban közölni kell a PEPP-szolgáltatóval
vagy a PEPP-forgalmazóval, és erről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell
a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait.

II. SZAKASZ
HORDOZHATÓSÁG
17. cikk
Hordozhatósági szolgáltatás
(1)

A PEPP-megtakarítók jogosultak arra, hogy lakóhelyük egy másik tagállamba való
áthelyezését követően hordozhatósági szolgáltatást vegyenek igénybe, amely jogot
biztosít számukra arra, hogy továbbra is hozzájáruljanak meglévő PEPPszámlájukhoz.

(2)

A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak
megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, a PEPP-jeikbe való folyamatos
befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt.
18. cikk
A hordozhatósági szolgáltatás nyújtása

(1)

A PEPP-szolgáltatók biztosítják, hogy a 17. cikkben említett hordozhatósági
szolgáltatás a náluk PEPP-számlát vezető, a szolgáltatás igénybevételét kérő PEPPmegtakarítók rendelkezésére álljon.

(2)

A PEPP-re vonatkozó ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó
tájékoztatja a leendő PEPP-megtakarítót a hordozhatósági szolgáltatásról, valamint
arról, hogy mely alszámlák állnak azonnal rendelkezésre.

(3)

E rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három éven belül minden egyes
PEPP-szolgáltatónak legalább két tagállam vonatkozásában nemzeti alszámlákat kell
kínálnia a PEPP-szolgáltatóhoz intézett kérelemre.
19. cikk
A PEPP alszámlái

(1)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató a 17. cikkben foglaltakkal összhangban
hordozhatósági szolgáltatást nyújt a PEPP-megtakarítók számára, a PEPPszolgáltatók biztosítják, hogy amennyiben új alszámlát nyitnak az egyes PEPPszámlákon belül, az megfelel a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam által
a PEPP-re vonatkozóan a 47. és az 57. cikkben említettek szerint nemzeti szinten
meghatározott jogi követelményeknek és feltételeknek. A PEPP-számlán
végrehajtott összes ügyletet feltüntetik egy megfelelő alszámlán. Az alszámlára
teljesített hozzájárulásokra és az alszámlához való hozzáférésre külön szerződési
feltételek vonatkozhatnak.

(2)

Az alkalmazandó ágazati jog sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatók az (1)
bekezdésben említett követelményeknek való megfelelést egy másik nyilvántartásba
vett PEPP-szolgáltatóval (a továbbiakban: a partner) való partnerség
létrehozásával is biztosíthatják.
A partner által ellátandó feladatok körére tekintettel a partnernek alkalmasnak és
képesnek kell lennie arra, hogy ellássa az átruházott feladatokat. A PEPPszolgáltató írásbeli megállapodást köt a partnerrel. A megállapodás a törvény
alapján érvényesíthető, és egyértelműen meghatározza a PEPP-szolgáltató és a
partner jogait és kötelességeit. A megállapodásnak meg kell felelnie a 6. cikk (1)
bekezdésének értelmében a PEPP-szolgáltatóra és a partnerre alkalmazandó uniós
jog által vagy alapján létrehozott, a felhatalmazásra és kiszervezésre vonatkozó
szabályoknak és eljárásoknak. E megállapodás ellenére a PEPP-szolgáltató
továbbra is egyedül felelős az e rendelet szerinti feladataiért.

20. cikk
Új alszámla megnyitása
(1)

Azt követően, hogy tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító lakóhelyének másik
tagállamba való áthelyezéséről, a PEPP-szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a
PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján új alszámlát nyithat, valamint közli
vele az alszámla megnyitására rendelkezésre álló időkeretet.
Ebben az esetben a PEPP-szolgáltató díjmentesen a PEPP-megtakarító
rendelkezésére bocsátja a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumot, amely tartalmazza a 28. cikk (3) bekezdésének g) pontjában
említett, a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállamnak megfelelő
alszámlára vonatkozó egyedi követelményeket.
Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre új alszámla, a PEPP-szolgáltató
tájékoztatja a PEPP-megtakarítót a díjmentes és azonnali váltás jogáról,
valamint arról a lehetőségről, hogy az utolsó alszámlán továbbra is
megtakarításokat helyezzen el.

(2)

Ha a PEPP-megtakarító élni kíván az alszámla megnyitásának lehetőségével, a
PEPP-megtakarító a következőkről tájékoztatja a PEPP-szolgáltatót:
a)

a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam;

b)

az az időpont, amelytől a hozzájárulásokat az új alszámlára kell irányítani;

c)

▌a PEPP egyéb feltételeire vonatkozó releváns információk.

(3)

A PEPP-megtakarító továbbra is fizetheti hozzájárulásait a legutóbb megnyitott
alszámlára.

(4)

A PEPP-szolgáltató felajánlja, hogy a PEPP-megtakarító részére személyre szabott
ajánlást fogalmaz meg, amelyben választ ad arra a kérdésre, hogy egy új alszámla
megnyitása a PEPP-megtakarító PEPP-számláján belül és az új alszámlához való
hozzájárulás kedvezőbb lenne-e, mint a legutóbb megnyitott alszámlához való
hozzájárulás folytatása.

(5)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató nem képes biztosítani a PEPP-megtakarító új
lakóhelye szerinti tagállamának megfelelő új alszámla megnyitását, a PEPPmegtakarítónak választása szerint képesnek kell lennie arra, hogy
a)

az 52. cikk (3) bekezdésében foglalt, a váltás gyakoriságára vonatkozó
követelmények sérelme nélkül azonnal és díjmentesen PEPP-szolgáltatót
váltson; vagy

b)
(6)

továbbra is fizesse hozzájárulásait a legutóbb megnyitott alszámlára.

Az új alszámlát az alkalmazandó szerződési joggal összhangban, a PEPPmegtakarító és a PEPP-szolgáltató között ▌ meglévő PEPP-szerződés szerződés
módosításával kell megnyitni. A megnyitás napját a szerződésben kell meghatározni
▌.

▌

21. cikk
A hordozhatóságra vonatkozó információknak az illetékes hatóságok számára való
rendelkezésre bocsátása
(1)

Az a PEPP-szolgáltató, amely első alkalommal kíván új alszámlát nyitni fogadó
tagállam számára, értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait.

(2)

A PEPP-szolgáltató az értesítésbe belefoglalja a következő információkat és
dokumentumokat:
a)

a 4. cikkben említett PEPP-szerződés szabványos szerződési feltételei,
beleértve az új alszámla mellékletét is;

b)

a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, amely
tartalmazza a 28. cikk (3) bekezdésének g) pontjával összhangban az új
alszámlának megfelelő alszámlára vonatkozó egyedi követelményeket;

c)

a 36. cikkben említett PEPP-számlaértesítő;

d)

adott esetben a 19. cikk (2) bekezdésében említett szerződéses
megállapodásokra vonatkozó információk.

(3)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a benyújtott
dokumentáció hiánytalan-e, és azt a hiánytalan dokumentáció kézhezvételét követő
10 munkanapon belül továbbítják a fogadó tagállam illetékes hatóságainak.

(4)

A fogadó tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul visszaigazolják a (2)
bekezdésben említett információk és dokumentumok kézhezvételét.

(5)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt követően tájékoztatják a PEPPszolgáltatót arról, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai megkapták az
információt, valamint hogy a PEPP-szolgáltató megnyithatja az alszámlát az adott
tagállam számára.
A (4) bekezdésben említett átvételi elismervény hiányában a székhely szerinti
tagállam illetékes hatóságai a (3) bekezdésben említett dokumentáció továbbítását
követő 10 munkanapon belül tájékoztatják a PEPP-szolgáltatót arról, hogy
megnyithatja az alszámlát az adott tagállam számára.

(6)

Amennyiben változás következik be az (2) bekezdésben említett információkban
vagy dokumentumokban, a PEPP-szolgáltató legalább egy hónappal a változás
végrehajtása előtt értesíti a változásról a székhely szerinti tagállam illetékes
hatóságait. A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb,
de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják
a fogadó tagállam illetékes hatóságait a változásról.

IV. FEJEZET
A FORGALMAZÁSRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
I. SZAKASZ
Általános rendelkezések
22. cikk
Általános elv
Forgalmazási tevékenysége során a PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó minden esetben a
PEPP-ügyfél érdekeinek megfelelően, becsületes, tisztességes és szakszerű módon jár el.
23. cikk
A különböző típusú PEPP-szolgáltatókra és PEPP-forgalmazókra alkalmazandó forgalmazási
szabályok
(1)

A PEPP forgalmazása tekintetében a különböző típusú PEPP-szolgáltatók és PEPPforgalmazók kötelesek megfelelni a következő szabályoknak:
a)

az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett biztosítók és az e
rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett biztosításközvetítők kötelesek
megfelelni az (EU) 2016/97 irányelv V. és VI. fejezetében– az irányelv 20.,
23. és 25. cikke és 30. cikke (3) bekezdésének kivételével – a biztosítási alapú
befektetési termékek forgalmazására vonatkozóan meghatározott szabályokat
átültető, alkalmazandó nemzeti jognak, az említett termékek forgalmazására
vonatkozó, az említett szabályok alapján elfogadott, közvetlenül alkalmazandó
uniós jognak, valamint e rendeletnek, a 34. cikk (4) bekezdésének kivételével;

b)

az e rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett befektetési vállalkozások
kötelesek megfelelni a pénzügyi eszközök forgalmazására és értékesítésére
vonatkozóan a 2014/65/EU irányelv 16. cikke (3) bekezdésének első
albekezdésében, 23., 24. és 25. cikkében– a 24. cikk (2) bekezdésének,
valamint a 25. cikk (3) és (4) bekezdésének kivételével – meghatározott
szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jognak, az említett szabályok
alapján elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós jognak, valamint e
rendeletnek, a 34. cikk (4) bekezdésének kivételével;

c)

valamennyi egyéb PEPP-szolgáltató és PEPP-forgalmazó köteles megfelelni a
pénzügyi eszközök forgalmazására és értékesítésére vonatkozóan a
2014/65/EU irányelv 16. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében, 23., 24.
és 25. cikkében– a 24. cikk (2) bekezdésének, valamint a 25. cikk (2), (3) és
(4) bekezdésének kivételével – meghatározott szabályokat átültető,
alkalmazandó nemzeti jognak, valamint az említett rendelkezések és e
rendelet alapján esetlegesen elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós
jognak.

(2)

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabályokat csak annyiban kell
alkalmazni, amennyiben az (EU) 2016/97 irányelv V. és VI. fejezetében
meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jog nem ír elő szigorúbb
rendelkezéseket.

▌

24. cikk
Elektronikus forgalmazás és egyéb tartós adathordozók
A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak az e fejezet szerinti valamennyi
dokumentumot és információt elektronikus úton, díjmentesen kell eljuttatniuk a PEPPügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is
hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint
hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását.
A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak kérésre díjmentesen biztosítaniuk kell
ezeket a dokumentumokat és információkat más tartós adathordozón, például papíralapon is.
A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak tájékoztatniuk kell a PEPP-ügyfeleket
azon jogukról, hogy e dokumentumok egy példányát valamely más tartós adathordozón,
többek között papíralapon díjmentesen kikérhetik.
25. cikk
Termékfelügyeleti és irányítási követelmények
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak eljárásokat kell fenntartaniuk, működtetniük és
felülvizsgálniuk az egyes PEPP-ek forgalmazás előtti jóváhagyására és a meglévő
PEPP-ek jelentős kiigazítására vonatkozóan.
A termék jóváhagyási folyamatának a PEPP-ek jellegéhez mérten arányosnak és
megfelelőnek kell lennie.

A termék jóváhagyási folyamata során meg kell határozni minden egyes PEPP
azonosított célpiacát, biztosítani kell, hogy az adott azonosított célpiac valamennyi
releváns kockázatának értékelése megtörténjen, és hogy a tervezett értékesítési
stratégia az azonosított célpiacnak megfelelő legyen, valamint észszerű lépéseket kell
tenni annak biztosítására, hogy a PEPP az azonosított célpiacon kerüljön
értékesítésre.
A PEPP-szolgáltatónak ismernie kell az általa kínált PEPP-eket, és rendszeresen felül
kell vizsgálnia azokat, figyelembe véve minden olyan eseményt, amely lényegesen
befolyásolhatja az azonosított célpiac potenciális kockázatát, legalább annak
felmérése érdekében, hogy a termék továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac
igényeinek, és hogy a tervezett értékesítési stratégia továbbra is megfelelő-e.
A PEPP-szolgáltatóknak a PEPP-forgalmazók rendelkezésére kell bocsátaniuk a
PEPP-re és a termék jóváhagyási folyamatára vonatkozó minden releváns
információt, beleértve a PEPP azonosított célpiacának meghatározását is.
A PEPP-forgalmazóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az ötödik
albekezdésben említett információk megszerzésére, valamint az egyes PEPP-ek
jellemzőinek és azonosított célpiacainak megértésére.
(2)

Az e cikkben említett szabályok, folyamatok és intézkedések nem sérthetik az ezen
rendelet szerinti vagy az ezen rendelet értelmében alkalmazandó összes egyéb
követelményt, beleértve a közzétételre, az alkalmasságra vagy megfelelőségre, az
összeférhetetlenség azonosítására és kezelésére, ▌az ösztönzőkre, valamint a
környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozóakat is.

II. SZAKASZ
SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS
26. cikk
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
(1)

A PEPP-szolgáltatónak – azt megelőzően, hogy a PEPP-et a PEPP-megtakarítóknak
kínálná – az e szakaszban meghatározott követelményekkel összhangban ki kell
dolgoznia az adott PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumot, és azt közzé kell tennie a honlapján.

(2)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak minősül. A dokumentumnak pontosnak,
helytállónak és egyértelműnek kell lennie, és nem lehet megtévesztő. Tartalmaznia
kell a kiemelt információkat, és összhangban kell állnia valamennyi kötelező erejű
szerződéses dokumentummal, az ajánlati dokumentumok vonatkozó részeivel és a
PEPP-re vonatkozó feltételekkel.

(3)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önálló, a
marketinganyagoktól egyértelműen elkülöníthető dokumentumnak kell lennie.
Nem tartalmazhat marketinganyagokra való kereszthivatkozásokat. Tartalmazhat
kereszthivatkozásokat más dokumentumokra, beleértve adott esetben a prospektust,
de csak akkor, ha a hivatkozás olyan információkra vonatkozik, amelyeknek e
rendelet értelmében szerepelniük kell a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentumban.
A PEPP-alaptermék esetében különálló, a PEPP-re vonatkozó kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumot kell kidolgozni.

(4)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató többféle alternatív befektetési lehetőséget kínál a
PEPP-megtakarító számára úgy, hogy a 28. cikk (3) bekezdésében előírt
valamennyi információ minden egyes mögöttes befektetési lehetőségre
vonatkozóan nem foglalható bele egyetlen, tömör, önálló, a PEPP-re vonatkozó
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumba, a PEPP-szolgáltatónak a
következők valamelyikét kell kidolgoznia:
a)

az egyes alternatív befektetési lehetőségek esetében különálló, a PEPP-re
vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum;

b)

általános, a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentum, amely legalább általános leírással szolgál az alternatív
befektetési lehetőségekről, és megjelöli, hogy hol és hogyan lehet megtalálni
a mögöttes befektetési lehetőségek alapjául szolgáló befektetési termékekre
vonatkozó részletesebb, szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

(5)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a 24.
cikkel összhangban rövid, tömören megfogalmazott dokumentumként kell
kidolgozni. A dokumentumnak:
a)

könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, jól olvasható méretű
karakterek használatával kell készülnie;

b)

azokra a kiemelt információkra kell összpontosítania, amelyekre a PEPPmegtakarítóknak szükségük van;

c)

egyértelmű megfogalmazással, valamint olyan nyelvezettel és stílusban kell
készülnie, amely megkönnyíti a közölt információk megértését, mindenekelőtt
világos, tömör és érthető nyelvezettel.

(6)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum csak akkor
készülhet színesben, ha a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentum érthetősége fekete-fehér nyomtatásban vagy fénymásolva sem
csökken.

(7)

A PEPP-szolgáltatónak vagy csoportjának vállalati márkajelzése vagy logója csak
akkor szerepelhet a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumban, ha nem vonja el a figyelmet a dokumentumban foglalt
információktól, és nem takarja el a szöveget.

(8)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellett a
PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak meg kell adniuk a leendő PEPPmegtakarítóknak a PEPP-szolgáltató ▌pénzügyi helyzetéről és többek között
fizetőképességéről szóló, nyilvánosan hozzáférhető jelentésekre vonatkozó
hivatkozásokat, és lehetővé kell tenniük, hogy a leendő PEPP-megtakarítók
könnyen hozzáférjenek ehhez az információhoz▌.

(9)

A leendő PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani továbbá a PEPPmegtakarító befektetési lehetőségének múltbeli teljesítményére vonatkozó, legalább
tíz évre – vagy amennyiben a PEPP tíz évnél rövidebb ideje működik, a PEPP
működésének valamennyi évére – visszatekintő információkat. A múltbeli
teljesítményre vonatkozó tájékoztatás mellett fel kell tüntetni „A múltbeli
teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a jövőbeli teljesítményre nézve”
figyelmeztetést.

27. cikk
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nyelve
(1)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a
tagállamnak a PEPP forgalmazásának helye szerinti részében használt hivatalos
nyelveken vagy azok egyikén vagy pedig az e tagállam illetékes hatóságai által
elfogadott egyéb nyelven kell megfogalmazni, illetve – amennyiben ettől eltérő
nyelven készült – le kell fordítani e nyelvek egyikére.
A fordításnak hűen és pontosan kell visszaadnia az PEPP-re vonatkozó kiemelt
információkat tartalmazó eredeti dokumentum tartalmát.

(2)

Ha valamely tagállamban a PEPP forgalomba hozatala az említett tagállam egy
vagy több hivatalos nyelvén megfogalmazott marketinganyagok révén történik,
akkor a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot
legalább az említett hivatalos nyelveken el kell készíteni.

(3)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kérésre
megfelelő formátumban hozzáférhetővé kell tenni a látássérült PEPPmegtakarítók számára.

28. cikk
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalma
(1)

A „PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” címet
szembetűnően, a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentum első oldalának tetején kell feltüntetni.
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a (2) és a
(3) bekezdésben megállapított sorrendben kell összeállítani.

(2)

Magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni közvetlenül a cím alatt. Ennek szövege
a következő:
„Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a páneurópai egyéni nyugdíjtermékre
(PEPP) vonatkozó kiemelt információkról. Ez nem marketinganyag. Az
információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e
termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges
nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint e PEPP más PEPP-ekkel
való összehasonlításában.”

(3)

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak
tartalmaznia kell a következő információkat:
a)

a dokumentum elején: a PEPP neve, annak feltüntetése, hogy PEPPalaptermék-e vagy sem, a PEPP-szolgáltató kiléte és elérhetőségei, a PEPPszolgáltató tekintetében illetékes hatóságokkal kapcsolatos információk, a
PEPP nyilvántartási száma a központi nyilvános nyilvántartásában és a
dokumentum kelte;

b)

a következő nyilatkozat: „Az e dokumentumban ismertetett nyugdíjtermék
hosszú távú termék, amely korlátok között visszaváltható és nem bármikor
megszüntethető.”;

c)

a „Milyen termékről van szó?” című szakaszban a PEPP jellege és fő
jellemzői, ideértve a következőket:
i.

a hosszú távú célok és az elérésükhöz használt eszközök, különösen az,
hogy a célokat a mögöttes befektetési eszközöknek való közvetlen vagy
közvetett kitettség révén érik-e el, beleértve a mögöttes eszközök vagy
referenciaértékek leírását, azoknak a piacoknak a részletes leírását,
amelyeken a PEPP-szolgáltató befektetéseket eszközöl, továbbá a
hozam meghatározási módjának ismertetése;

ii.

azon PEPP-megtakarító típusának ismertetése, aki részére a PEPP-et
forgalomba kívánják hozni, különös tekintettel a PEPP-megtakarító
veszteségviselési képességére és a befektetési időtávra;

iii.

arra vonatkozó nyilatkozat, hogy:
a

PEPP-alaptermék

tőkegaranciát

nyújt-e,

vagy

a

kockázatcsökkentési technika formáját ölti-e, összhangban azzal a
céllal, hogy lehetővé tegye a PEPP-megtakarító számára a tőke
megtérülését, vagy
adott esetben bármely alternatív befektetési lehetőség nyújt-e
garanciát vagy kockázatcsökkentési technikát, és ha igen, milyen
mértékben;

iv.

a PEPP-nyugellátás leírása, különös tekintettel a kifizetések lehetséges
módjaira és az 59. cikk (1) bekezdésében említett, a kifizetések
módjának módosításához való jogra;

v.

amennyiben a PEPP biometrikus kockázatot fedez: a fedezett
kockázatok és a biztosítási ellátások részletezése, ideértve azokat a
körülményeket, amelyek között ezen ellátások igénybe vehetők;

vi.

tájékoztatás a hordozhatósági szolgáltatásról, ideértve a hivatkozást a
13. cikkben említett központi nyilvános nyilvántartásra, amely
tartalmazza a felhalmozási szakasz és a kifizetési szakasz tekintetében a
tagállamok által a 47. és az 57. cikkel összhangban meghatározott
feltételekre vonatkozó információkat;

vii.

nyilatkozat a PEPP-hez történő korai hozzáférésből eredő, a PEPPmegtakarítót érő következményekről, ideértve az összes alkalmazandó
díjakat, szankciókat, valamint a tőkevédelem és az egyéb lehetséges
előnyök és ösztönzők lehetséges elvesztését;

viii. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy milyen következményekkel jár a
PEPP-megtakarítóra nézve, ha nem fizeti a PEPP-hozzájárulásokat;
ix.

tájékoztatás a rendelkezésre álló alszámlákról és a PEPP-megtakarító
20. cikk (5) bekezdésében említett jogairól;

x.

tájékoztatás a PEPP-megtakarító váltáshoz való jogáról és azon
jogáról, hogy az 56. cikkben említettek szerint tájékoztatást kapjon a
szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatásról;

xi.

a 44. cikkben említett, választott befektetési lehetőség módosításának
feltételei;

xii.

amennyiben rendelkezésre áll, tájékoztatás a PEPP-szolgáltató
befektetéseinek környezeti, társadalmi és irányítási tényezők
tekintetében elért teljesítményéről;

xiii. a PEPP-szerződésre alkalmazandó jog, amennyiben a felek nem
választhatják meg szabadon az alkalmazandó jogot, vagy amennyiben a
felek azt szabadon választhatják meg, az a jog, amelynek választását a
PEPP-szolgáltató javasolja;
xiv. adott esetben az, hogy fennáll-e gondolkodási időszak vagy felmondási
idő a PEPP-megtakarító számára;
d)

a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című
szakaszban a kockázat/nyereség profil rövid leírása, beleértve a következő
elemeket:
i.

összesített kockázati mutató, kiegészítve e mutató magyarázó leírásával,
annak főbb korlátai, valamint azoknak a kockázatoknak a magyarázó
leírása, amelyek lényegesek a PEPP szempontjából, de amelyeket az
összesített kockázati mutató nem vesz megfelelően figyelembe;

ii.

a befektetett tőkén elszenvedhető maximális veszteség, többek között a
következőkre vonatkozó információk:
a PEPP-megtakarító elveszítheti-e az összes befektetett tőkét, vagy
a

PEPP-megtakarító

kötelezettségvállalások

viseli-e
vagy

a

további

kötelezettségek

pénzügyi

felmerülésének

kockázatát;
iii.

a megfelelő teljesítménnyel kapcsolatos forgatókönyvek, és hogy azok
milyen feltételezéseken alapulnak;

iv.

adott esetben a PEPP-megtakarítók által elérhető hozamok feltételei,
illetve a kifizetés szerződésbe foglalt korlátai;

v.

arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a PEPP-megtakarító lakóhelye
szerinti tagállam adóügyi jogszabályai befolyásolhatják a tényleges
kifizetést;

e)

a „Mi történik, ha a [PEPP-szolgáltató neve] nem tud fizetni?” című
szakaszban rövid tájékoztatás arról, hogy az ebből eredő veszteséget fedezi-e
valamilyen befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer, és ha igen, akkor
melyik ez a rendszer, mi a garanciavállaló neve, és mely kockázatok
tekintetében nyújt garanciát a rendszer, és mely kockázatok tekintetében
nem;

f)

a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatás a PEPP-be
történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a PEPP-megtakarítónál
felmerülő közvetlen és közvetett, egyszeri és ismétlődő költségekről, e
költségek összesített mutatóin keresztül bemutatva, továbbá, az
összehasonlíthatóság érdekében, az összegszerű példákkal és százalékosan is
kifejezett összes költség, ismertetve ezzel az összes költségnek a befektetésre
gyakorolt összesített hatását.
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban
egyértelműen jelezni kell, hogy a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPPforgalmazónak részletes tájékoztatást kell adnia minden olyan forgalmazási
költségről, amelyet az előbbiek szerint részletezett költségek még nem
tartalmaznak, hogy a PEPP-megtakarító átláthassa ezen összesített
költségeknek a befektetés hozamára gyakorolt kumulatív hatását;

g)

a „Milyen egyedi követelmények vonatkoznak a(z) [lakóhelyem szerinti
tagállambeli] alszámlára?” című szakaszban:
i.

„A befizetési időszakra vonatkozó követelmények” alszakaszban:
a felhalmozási szakaszra vonatkozó, a PEPP-megtakarító lakóhelye
szerinti tagállam által a 47. cikkel összhangban meghatározott
feltételek leírása;

ii.

„A kifizetési időszakra vonatkozó követelmények” alszakaszban:
a kifizetési szakaszra vonatkozó, a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti
tagállam által az 57. cikkel összhangban meghatározott feltételek
leírása;

h)

a „Hogyan tehetek panaszt?” című szakaszban: tájékoztatás arról, hogy a
PEPP-megtakarító hogyan és kinél tehet panaszt a PEPP-pel, illetve a
PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó magatartásával kapcsolatban.

(4)

Amennyiben a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó
dokumentumot elektronikus formában bocsátják rendelkezésre, meg kell engedni a
(3) bekezdésben előírt információk rétegekbe rendezését, aminek eredményeként a
tájékoztatás részleteket tartalmazó elemeit előugró ablakok vagy a kísérő
rétegekhez vezető linkek segítségével lehet bemutatni. Ez esetben lehetővé kell
tenni a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
egyetlen dokumentumként történő kinyomtatását.

(5)

E cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA a többi EFH-val folytatott
konzultációt, valamint a fogyasztói tesztelés és az ipari tesztelés lefolytatását
követően kidolgozza a következőket meghatározó szabályozástechnikai
standardtervezeteket:
a)

a (3) bekezdésben említett egyes információelemek ismertetésének részletei és
tartalma, ideértve a dokumentum formáját és hosszát;

b)

a (3) bekezdés d) pontjának i. és iv. alpontjában említett kockázat és nyereség
bemutatását alátámasztó módszertan;

c)

a (3) bekezdés f) pontjában említett költségek kiszámítására vonatkozó
módszertan, ideértve az összesített mutatók meghatározását is;

d)

amennyiben a tájékoztatást elektronikus formátumban nyújtják, az
információkat rétegezve, azon információk, amelyeket az első rétegben kell
szerepeltetni, és azon információk, amelyek a további rétegekben nyújthatók.

A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az EIOPA-nak
figyelembe kell vennie a PEPP-ek különböző lehetséges típusait, a PEPP-ek
hosszú távú jellegét, a PEPP-megtakarítók kompetenciáit, továbbá a PEPP-ek
jellemzőit, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók
választhassanak a PEPP különböző befektetési lehetőségei közül, ideértve azokat
az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni,
vagy a választás a későbbiekben módosítható.
Az EIOPA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket ... [12 hónappal e
rendelet hatálybalépésének időpontja után]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.

29. cikk
Marketinganyagok
A PEPP-pel kapcsolatos konkrét információkat tartalmazó marketinganyagok nem
tartalmazhatnak olyan nyilatkozatot, amely ellentmond a PEPP-re vonatkozó kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumban szereplő információknak, vagy csökkenti a
PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A
marketinganyagokban fel kell tüntetni, hogy rendelkezésre áll a PEPP-re vonatkozó
kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, és tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy e
dokumentum hogyan és hol szerezhető be, ideértve a PEPP-szolgáltató honlapját is.
30. cikk
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum felülvizsgálata
(1)

A PEPP-szolgáltatónak legalább évente felül kell vizsgálnia a PEPP-re vonatkozó
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és a
felülvizsgálat alapján szükségesnek mutatkozó pontokon haladéktalanul
módosítania kell a dokumentumot. A felülvizsgált változatot haladéktalanul közzé
kell tenni.

(2)

E cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA a többi EFH-val folytatott
konzultációt, valamint a fogyasztói tesztelés és az ipari tesztelés lefolytatását
követően kidolgozza az azt meghatározó szabályozástechnikai standardtervezeteket,
hogy a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot
milyen feltételek mellett kell felülvizsgálni és átdolgozni.
Az EIOPA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [12 hónappal e
rendelet hatálybalépése után]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.

31. cikk
A polgári jogi felelősség
(1)

A PEPP-szolgáltató kizárólag a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentum alapján – ideértve annak valamely fordítását is – nem
tartozik polgári jogi felelősséggel, kivéve, ha az megtévesztő, nem pontos, vagy nem
áll összhangban a kötelező erejű, szerződéskötést megelőző és szerződéses
dokumentumok vonatkozó részeivel vagy a 28. cikkben megállapított
követelményekkel.

(2)

Amennyiben valamely PEPP-megtakarító bizonyítja, hogy veszteség érte abból
fakadóan, hogy az (1) bekezdésben említett körülmények között valamely PEPP-re
vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra támaszkodott, amikor
olyan PEPP-szerződést kötött, amelyhez az említett PEPP-re vonatkozó kiemelt
információkat tartalmazó dokumentum készült, a nemzeti joggal összhangban
kártérítést követelhet az általa elszenvedett veszteségre vonatkozóan a PEPPszolgáltatótól.

(3)

A (2) bekezdésben említett, de meg nem határozott fogalmakat – mint például a
„veszteség” vagy a „kártérítés” fogalmát – a nemzetközi magánjog vonatkozó
szabályai által meghatározott alkalmazandó nemzeti joggal összhangban kell
értelmezni és alkalmazni.

(4)

Ez a cikk nem zárja ki további polgári jogi kártérítési igényeknek a nemzeti joggal
összhangban történő érvényesítését.

(5)

Az e cikk szerinti kötelezettségek nem korlátozhatók és nem szüntethetők meg
szerződéses kikötésekkel.

32. cikk
Biometrikus kockázatokat fedező PEPP-szerződések
Amennyiben a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
valamely biometrikus kockázatokat fedező PEPP-szerződésre vonatkozik, a PEPPszolgáltató e szakasz szerinti kötelezettségei csak a PEPP-megtakarítóval szemben állnak
fenn.
33. cikk
A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre
bocsátása
(1)

A PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak a PEPP-pel kapcsolatos
tanácsadáskor vagy annak értékesítésre való felkínálásakor a leendő PEPPmegtakarítók rendelkezésére kell bocsátania a 26. cikkel összhangban kidolgozott
valamennyi, PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot,
jóval az előtt, hogy bármely PEPP-szerződés kötelezővé válna a PEPPmegtakarítók számára, vagy az adott PEPP-szerződésre vonatkozó ajánlatot
megkapnák.

(2)

A PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó úgy is eleget tehet az (1) bekezdés
szerinti követelményeknek, hogy a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat
tartalmazó dokumentumot olyan természetes személy rendelkezésére bocsátja, aki
írásbeli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a PEPP-megtakarító nevében
befektetési döntéseket hozzon az adott írásbeli felhatalmazás értelmében megkötött
ügyletekre vonatkozóan.

(3)

E cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az EIOPA adott esetben a
többi EFH-val folytatott konzultációt követően szabályozástechnikai
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben meghatározza a PEPP-re vonatkozó
kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésére bocsátására
vonatkozóan az (1) bekezdésben megállapított követelménynek való megfelelés
feltételeit.
Az EIOPA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [12 hónappal e
rendelet hatálybalépése után]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.

▌
III. SZAKASZ
TANÁCSADÁS ▌
34. cikk
Igények és szükségletek meghatározása és tanácsadás
(1)

A PEPP-▌szerződés megkötését megelőzően a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPPforgalmazónak – a leendő PEPP-megtakarítótól kért és kapott információk alapján –
pontosan meg kell határoznia a leendő PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő
igényeit és szükségleteit, ideértve egy járadékokat kínáló termék esetleges
szükségességét, és érthető módon objektív információkkal látja el a leendő PEPPmegtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni.
A javasolt PEPP-szerződésnek összhangban kell lennie a PEPP-megtakarító
nyugdíjra vonatkozó igényeivel és szükségleteivel, figyelembe véve a már
felhalmozott nyugdíjjogosultságait.

(2)

A PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak a PEPP-szerződés megkötése
előtt tanácsot kell adnia a leendő PEPP-megtakarítónak, személyre szabott
ajánlást megfogalmazva a leendő PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy
egy bizonyos PEPP – ideértve adott esetben valamely konkrét befektetési
lehetőséget is – miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek és
szükségleteinek.

A PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak emellett a leendő PEPPmegtakarító számára az ajánlott termékre vonatkozóan személyre szabott
nyugdíjprognózist is biztosítania kell a kifizetési szakasz legkorábbi kezdő
időpontja alapján, azzal a felelősségkizáró nyilatkozattal, hogy e prognózisok
eltérhetnek a kapott PEPP-ellátás végső értékétől. Amennyiben a
nyugdíjprognózisok gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az információknak
tartalmazniuk kell egy legjobb becsült forgatókönyvet és egy kedvezőtlen
forgatókönyvet, figyelembe véve a PEPP-szerződés sajátos jellegét.
(3)

Amennyiben a PEPP-alapterméket legalább a tőkére vonatkozó garancia nélkül
kínálják, a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak – egy olyan
kockázatcsökkentési technika alapján, amely összhangban áll azzal a céllal, hogy
lehetővé tegye a PEPP-megtakarító számára a tőke megtérülését – egyértelműen
felvilágosítást kell adnia a tőkegarancián alapuló PEPP-ek létezéséről, a PEPPalaptermék ajánlásának indokairól, valamint egyértelműen ki kell mutatnia
minden olyan további kockázatot, amely a tőkegarancián alapuló PEPP-hez képest
ez utóbbi PEPP-alaptermékekkel járhat. E magyarázatot írásos formában kell
megtenni.

(4)

Az e rendelet 23. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett PEPP-szolgáltatónak
vagy PEPP-forgalmazónak a ▌tanácsadás során meg kell kérnie a leendő PEPPmegtakarítót, hogy adja meg a felkínált vagy kért PEPP szempontjából releváns
befektetési területen szerzett ismereteire és tapasztalataira, valamint az adott
személy pénzügyi helyzetére, beleértve a veszteségviselési képességét is, valamint
befektetési céljaira, beleértve a kockázattűrésétis, vonatkozó információkat annak
érdekében, hogy a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó a leendő PEPPmegtakarító számára alkalmas és különösen kockázattűrésével és veszteségviselési
képességeivel összhangban álló PEPP-eket ajánlhasson.

▌
(5)

A PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó felelősségét nem csökkentheti, hogy
a tanácsadásra teljes egészében vagy részben automatizált vagy félig automatizált
rendszeren keresztül kerül sor.

(6)

A szigorúbb ágazati jog sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatónak és a PEPPforgalmazónak biztosítania és az illetékes hatóságok kérésére igazolnia kell, hogy a
PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személyek birtokában vannak az
e rendelet szerinti kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és
szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik az ismeretek és a szakértelem
értékeléséhez használt kritériumokat.

▌
IV. SZAKASZ
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS
35. cikk
Általános rendelkezések
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak a kiemelt információkat tartalmazó tömör, személyre
szabott dokumentumot kell kidolgozniuk, amelyet a felhalmozási szakaszban
valamennyi PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátaniuk, figyelembe véve a
nemzeti nyugdíjrendszerek és bármely vonatkozó jog, többek között a nemzeti
szociális, munka- és adójog egyedi sajátosságait (a továbbiakban: PEPPszámlaértesítő és intézményi tájékoztató). A dokumentum címének tartalmaznia kell
a „PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató” szavakat.

(2)

Jól láthatóan kell feltüntetni, hogy a PEPP-számlaértesítőben és intézményi
tájékoztatóban szereplő információk pontosan milyen dátumra vonatkoznak.

(3)

A PEPP-számlaértesítőben és intézményi tájékoztatóban foglalt információknak
pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük.

(4)

A PEPP-szolgáltatónak a PEPP-számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót évente
minden PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátania.

(5)

A PEPP-számlaértesítőben és intézményi tájékoztatóban szereplő információkban
az előző értesítőhöz képest bekövetkező valamennyi lényeges változást
egyértelműen jelezni kell.

(6)

A PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató mellett a PEPP-megtakarítót a
szerződés időtartama alatt haladéktalanul tájékoztatni kell a következő
információkat érintő minden változásról:
a)

a szerződési feltételek, ideértve az általános és különös szerződési feltételeket;

b)

a PEPP-szolgáltató neve, társasági formája, központi irodájának és adott
esetben a szerződést megkötő fióktelepének címe;

▌
c)

arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe
a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket.
36. cikk
A PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató

(1)

A PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató legalább a következő kiemelt
információkat tartalmazza:
a)

a PEPP-megtakarító személyes adatai és az a legkorábbi időpont, amikor a
kifizetési szakasz bármely alszámla esetében megkezdődhet;

b)

a PEPP-szolgáltató neve és kapcsolattartási címe, valamint a PEPPszerződés azonosítója;

c)

a PEPP-szolgáltató engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének helye
szerinti tagállam és az illetékes hatóságok neve;

d)

az a) pontban említett időponton alapuló nyugdíjprognózisra vonatkozó
információk, valamint egy felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy e
prognózisok eltérhetnek a folyósítandó PEPP-ellátás végső értékétől.
Amennyiben a nyugdíjprognózisok gazdasági forgatókönyveken alapulnak,
az információknak tartalmazniuk kell egy legjobb becsült forgatókönyvet és
egy kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe véve a PEPP-szerződés sajátos
jellegét;

e)

a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által az előző 12 hónapban a
PEPP-számla szerint befizetett hozzájárulásra vonatkozó információ;

f)

a PEPP-megtakarítónál az elmúlt 12 hónapban felmerült közvetlen és
közvetett költségek lebontása, megjelölve az igazgatási költségeket, az
eszközök letéti őrzésének költségeit, a portfólióügyletekhez kapcsolódó
költségeket és egyéb költségeket, valamint a költségek végső PEPP-ellátásra
gyakorolt hatásának becslését; e költségeket pénzösszegben és az előző 12
hónap során befizetett hozzájárulások százalékában is meg kell adni;

g)

adott esetben a garancia vagy a 46. cikkben említett kockázatcsökkentési
technikák jellege és mechanizmusa;

h)

adott esetben a PEPP-megtakarító által az előző 12 hónap során befizetett
hozzájárulásoknak megfelelő egységek száma és értéke;

i)

a 35. cikkben említett értesítő keltekor a PEPP-megtakarító PEPP-számláján
lévő teljes összeg;

j)

információ a PEPP-megtakarító befektetési lehetőségének múltbeli
teljesítményéről, legalább tíz évre – vagy amennyiben a PEPP tíz évnél
rövidebb ideje működik, a PEPP működésének valamennyi évére –
visszatekintve. A múltbeli teljesítményre vonatkozó tájékoztatás mellett fel
kell tüntetni „A múltbeli teljesítmény nem szolgál megbízható jelzésként a
jövőbeli teljesítményre nézve” figyelmeztetést;

k)

az egynél több alszámlával rendelkező PEPP-számlák esetében az
információkat a PEPP-számlaértesítőben és intézményi tájékoztatóban
minden alszámlára vonatkozóan le kell bontani;

l)

összegző tájékoztatás a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel
kapcsolatos befektetési politikáról.

(2)

Az EIOPA az Európai Központi Bankkal és az illetékes hatóságokkal konzultálva
szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek szabályokat
állapítanak meg az e cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 34. cikk (2)
bekezdésében említett nyugdíjprognózisokra vonatkozó feltételezések tekintetében.
Ezeket a szabályokat kötelesek alkalmazni a PEPP-szolgáltatók adott esetben a
nominális befektetési hozamok éves rátájának, az infláció éves rátájának és a
bérek jövőbeli alakulásának megállapítása során.
Az EIOPA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket … [12 hónappal e
rendelet hatálybalépése után]-ig benyújtja a Bizottságnak. A Bizottság
felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben említett
szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadása révén.
37. cikk
Kiegészítő információk

(1)

A PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan
lehet hozzájutni a kiegészítő információkhoz, beleértve a következőket:
a)

▌további gyakorlati információk a PEPP-megtakarító jogairól és
lehetőségeiről, többek között a befektetésekkel, a kifizetési szakasszal, a
szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatással és a hordozhatósági
szolgáltatással kapcsolatban;

b)

a PEPP-szolgáltató nyilvánosan hozzáférhető éves beszámolója és éves
jelentései;

c)

a PEPP-szolgáltató befektetési politikájának elveire vonatkozó írásbeli
nyilatkozat, amely tartalmazza legalább a befektetési kockázat mérésére
vonatkozó módszerekkel kapcsolatos információkat, az alkalmazott
kockázatkezelési eljárásokat, valamint a PEPP-kötelezettségek jellegét és
futamidejét tekintetbe vevő stratégiai eszközallokációt, továbbá azt, hogy a
befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és
irányítási tényezőket;

d)

adott esetben információk arról, hogy a járadék formájában kifejezett
összegekhez milyen feltételezéseket használtak fel a járadék rátáját, a PEPPszolgáltató típusát és a járadék időtartamát illetően;

e)

a PEPP-ellátás szintje a 36. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett
időpont előtti visszaváltás esetén.

▌

(2)

A 36. cikk és e cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA a többi EFHval folytatott konzultációt, valamint fogyasztói tesztelés és ipari tesztelés
lefolytatását követően szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki,
amelyekben meghatározza a 36. cikkben és az e cikkben említett információk
bemutatásának részleteit. A 36. cikk (1) bekezdésének j) pontjában említett, a
múltbeli teljesítményre vonatkozó információ ismertetése során figyelembe kell
venni a befektetési lehetőségek közötti eltéréseket, különösen, ha a PEPPmegtakarító viseli a befektetési kockázatot, ha a befektetési lehetőség az életkortól
függ, és ha a termék futamidő-kiigazítást foglal magában.
Az EIOPA ... [e rendelet hatálybalépésének időpontját követő 12 hónapon belül]-ig
benyújtja a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.

(3)

A 34. cikk (2) bekezdésének és a 36. cikk (1) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül
a nemzeti termékekkel való összehasonlíthatóság érdekében a tagállamok
előírhatják a PEPP-szolgáltatók számára, hogy további nyugdíjprognózisokat
bocsássanak a PEPP-megtakarítók rendelkezésére, azzal, hogy a feltételezések
meghatározásának szabályait az adott tagállamoknak kell meghatározniuk.

38. cikk
A nyugdíjba vonulást megelőző szakaszban a PEPP-megtakarítóknak és a kifizetési
szakaszban a PEPP-kedvezményezetteknek nyújtandó információk
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak a PEPP-számlaértesítő és intézményi tájékoztató mellett
az 59. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett időpont előtt két hónappal,
illetve a PEPP-megtakarító kérésére az egyes PEPP-megtakarítókat tájékoztatniuk
kell a kifizetési időszak közelgő kezdetéről, a kifizetések lehetséges módjairól és a
PEPP-megtakarító azon lehetőségéről, hogy az 59. cikk (1) bekezdésével
összhangban módosítsa a kifizetések módját.

(2)

A kifizetési szakaszban a PEPP-szolgáltatóknak évente tájékoztatniuk kell a PEPPkedvezményezetteket az esedékes PEPP-ellátásról és a megfelelő kifizetési módról.
Amennyiben a PEPP-megtakarító a kifizetési szakaszban továbbra is fizet
hozzájárulást vagy befektetési kockázatot visel, a PEPP-szolgáltatónak továbbra is
a rendelkezésére kell bocsátania a releváns információkat tartalmazó PEPPszámlaértesítőt és intézményi tájékoztatót.
39. cikk
A PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek kérésére nyújtandó ▌információk

A PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek vagy képviselőik kérésére a PEPPszolgáltatónak rendelkezésre kell bocsátania a 37. cikk (1) bekezdésében említett kiegészítő
információkat, valamint a 36. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett prognózisok
elkészítéséhez használt feltételezésekre vonatkozó kiegészítő információkat.

V. SZAKASZ
ADATSZOLGÁLTATÁS A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK
40. cikk
Általános rendelkezések
(1)

A PEPP-szolgáltatók a vonatkozó ágazati jog értelmében előírt információk mellett
benyújtják az illetékes hatóságaiknak a felügyelet céljából szükséges információkat.
Ezeknek a kiegészítő információknak adott esetben tartalmazniuk kell azokat az
információkat, amelyek a felügyeleti felülvizsgálati eljárás során elvégzendő
következő tevékenységekhez szükségesek:
a)

a PEPP-szolgáltatók által alkalmazott irányítási rendszer, az általuk folytatott
üzleti tevékenység, a fizetőképességgel kapcsolatban alkalmazott értékelési
elvek, a vállalt kockázatok és a kockázatkezelési rendszerek, valamint a
tőkestruktúra, tőkeigény és tőkekezelés értékelése;

b)

a felügyeleti jogok gyakorlásából és a felügyeleti kötelezettségek teljesítéséből
eredő megfelelő döntések meghozatala.

(2)

Az illetékes hatóságok a nemzeti jog értelmében rájuk ruházott hatáskörökön túl a
következő hatáskörökkel rendelkeznek:
a)

az (1) bekezdésben említett azon információk jellegének, körének és
formátumának meghatározása, amelyeket a PEPP-szolgáltatóknak előre
meghatározott időszakonként, előre meghatározott események
bekövetkeztekor vagy a PEPP-szolgáltató helyzetére vonatkozó vizsgálatok
során kell benyújtaniuk;

b)

a PEPP-szolgáltatók által kötött szerződésekre vagy harmadik felekkel kötött
szerződésekre vonatkozó információk megszerzése a PEPP-szolgáltatóktól;
valamint

c)

információkérés külső szakértőktől, például könyvvizsgálóktól és
biztosításmatematikusoktól.

(3)

Az (1) és a (2) bekezdésben említett információk a következőket tartalmazzák:
a)

minőségi vagy mennyiségi elemek, illetve ezek megfelelő kombinációja;

b)

múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli elemek, illetve ezek megfelelő kombinációja;

c)

belső vagy külső forrásokból származó információk, illetve ezek megfelelő
kombinációja.

(4)

Az (1) és a (2) bekezdésben említett információk megfelelnek a következő
követelményeknek:
a)

összhangban vannak az érintett PEPP-szolgáltató üzleti tevékenységének
jellegével, nagyságrendjével és összetettségével, valamint különösen az abban
rejlő kockázatokkal;

b)

hozzáférhetőek, minden lényeges szempont tekintetében hiánytalanok,
összehasonlíthatóak és tartósan következetesek;

c)
(5)

relevánsak, megbízhatók és érthetőek.

A PEPP-szolgáltatók évente benyújtják az illetékes hatóságoknak a következő
információkat:
a)

azon tagállamok, amelyek tekintetében a PEPP-szolgáltató alszámlákat
kínál;

b)

a 20. cikk (1) bekezdésével összhangban azon PEPP-megtakarítóktól
beérkezett értesítések száma, akik másik tagállamba helyezték át
lakóhelyüket;

c)

az alszámlák nyitására irányuló kérelmek száma, és a 20. cikk (2)
bekezdésével összhangban megnyitott alszámlák száma;

d)

a PEPP-megtakarítók váltás iránti kérelmeinek száma és a 20. cikk (5)
bekezdésének a) pontjával összhangban végrehajtott tényleges transzferek
száma;

e)

a PEPP-megtakarítók váltás iránti kérelmeinek száma és az 52. cikk (3)
bekezdésével összhangban végrehajtott tényleges transzferek száma.

Az illetékes hatóságok továbbítják az információkat az EIOPA-nak.

(6)

A PEPP-szolgáltatóknak megfelelő rendszerekkel és struktúrákkal kell rendelkezniük
az (1)–(5) bekezdésben megállapított követelmények teljesítéséhez, valamint a
PEPP-szolgáltató irányító, felügyelő vagy igazgatási testülete által jóváhagyott
írásban rögzített szabályzattal a benyújtott információ folyamatos megfelelőségének
biztosításához.

(7)

Az EIOPA kérésére és az e rendelet által ráruházott feladatok ellátása érdekében az
illetékes hatóságok hozzáférést biztosítanak a PEPP-szolgáltatók által megadott
információkhoz.

(8)

Amennyiben a PEPP-hozzájárulások és a PEPP-ellátás előnyökre vagy
ösztönzőkre jogosítanak, a PEPP-szolgáltatónak adott esetben a vonatkozó nemzeti
joggal összhangban be kell nyújtania az illetékes nemzeti hatóságnak az e
hozzájárulásokkal és ellátással kapcsolatban megszerzett ezen előnyök és ösztönzők
biztosításához vagy visszaköveteléséhez szükséges valamennyi információt.

(9)

A Bizottság a 72. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad
el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza az e cikk (1)–(5)
bekezdésében említett kiegészítő információkat a felügyeleti jelentések megfelelő
mértékű konvergenciájának biztosítása érdekében.
Az EIOPA a többi EFH-val és az illetékes hatóságokkal folytatott konzultációt és az
ipari tesztelést követően végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki a
felügyeleti adatszolgáltatás formátumának meghatározására.
Az EIOPA ... [e rendelet hatálybalépésének időpontját követő 12 hónapon belül]-ig
benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.
A Bizottság felhatalmazást kap a második albekezdésben említett végrehajtástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő
elfogadására.

V. FEJEZET
FELHALMOZÁSI SZAKASZ
I. SZAKASZ
A PEPP-SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK
41. cikk
Befektetési szabályok
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak a PEPP-nek megfelelő eszközöket az óvatosság elvével
összhangban és különösen a következő szabályoknak megfelelően kell befektetniük:
a)

az eszközöket összességében a PEPP-megtakarítók hosszú távú érdekeinek
legmegfelelőbb módon kell befektetni. Esetleges összeférhetetlenség esetén a
PEPP-szolgáltatónak, illetve a portfólióját kezelő szervezetnek kell
gondoskodnia arról, hogy a befektetéseket kizárólag a PEPP-megtakarítók
érdekében valósítsák meg;

b)

az óvatosság elve keretében a PEPP-szolgáltatóknak figyelembe kell venniük
a befektetési döntésekhez kapcsolódó kockázatokat és a döntések környezeti,
társadalmi és irányítási tényezőkre gyakorolt lehetséges hosszú távú hatását;

c)

az eszközöket olyan módon kell befektetni, hogy biztosítva legyen a portfólió
egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége;

d)

az eszközöket túlnyomórészt szabályozott piacokon kell befektetni. Az olyan
eszközökbe való befektetéseket, amelyek nem forgalmazhatók szabályozott
piacokon, prudenciális szinteken kell tartani;

e)

származtatott eszközökbe való befektetésre csak annyiban van lehetőség,
amennyiben ezek az eszközök hozzájárulnak a befektetési kockázatok
csökkenéséhez, vagy megkönnyítik a hatékony portfóliókezelést. Ezeket az
eszközöket prudens alapon kell értékelni, a mögöttes eszköz
figyelembevételével, és be kell vonni a PEPP-szolgáltató eszközeinek
értékelésébe. A PEPP-szolgáltatóknak továbbá kerülniük kell az egyetlen
ellenérdekű félnél és egyéb származtatott műveleteknél vállalt túlzott
kockázatnak való kitettséget;

f)

az eszközöket megfelelően diverzifikálni kell oly módon, hogy elkerülhető
legyen a valamely adott eszközbe, kibocsátóba vagy üzleti csoportba történő
túlzott befektetés révén kialakuló egyoldalú kitettség, illetve a kockázat
felhalmozódása a portfólió egészében. Azonos kibocsátó vagy ugyanahhoz a
csoporthoz tartozó kibocsátók által kibocsátott eszközökbe való befektetés nem
teheti ki a PEPP-szolgáltatót túlzott kockázati koncentrációnak;

g)

az eszközök nem fektethetők be ▌ az adózási szempontból nem együttműködő
országok és területek jegyzékéről szóló, alkalmazandó tanácsi
következtetésekben azonosított, nem együttműködő országokban és
területeken, valamint az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikke alapján elfogadott,
alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben azonosított
kiemelt kockázatot jelentő, stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik
országokban;

h)

a PEPP-szolgáltató sem magát, sem a PEPP-nek megfelelő eszközöket nem
teheti ki túlzott tőkeáttételből és túlzott lejárati transzformációból eredő
kockázatoknak.

(2)

Az (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott szabályok csak olyan mértékben
alkalmazandók, amennyiben a PEPP-szolgáltatóra alkalmazandó vonatkozó ágazati
jog nem ír elő szigorúbb rendelkezést.

II. SZAKASZ
A PEPP-MEGTAKARÍTÓKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK
42. cikk
Általános rendelkezések
(1)

A PEPP-szolgáltatók legfeljebb hat befektetési lehetőséget kínálhatnak a PEPPmegtakarítóknak.

(2)

A befektetési lehetőségeknek tartalmazniuk kell a PEPP-alapterméket, és
tartalmazhatnak alternatív befektetési lehetőségeket.

(3)

A PEPP-szolgáltatóknak valamennyi befektetési lehetőséget a PEPP-megtakarítók
számára kellő védelmet biztosító garancia vagy kockázatcsökkentési technika
alapján kell kialakítaniuk.

(4)

A garanciák nyújtására a PEPP-szolgáltatóra alkalmazandó vonatkozó ágazati jog
előírásait kell alkalmazni.

(5)

A 6. cikk (1) bekezdésének c), d), e) és f) pontjában említett PEPP-szolgáltatók
garanciát magában foglaló PEPP-et csak olyan hitelintézetekkel vagy biztosítókkal
együttműködésben kínálhatnak, amelyek a rájuk alkalmazandó ágazati jog szerint
nyújthatnak ilyen garanciákat. Ezen intézmények vagy vállalkozások
kizárólagosan felelnek a garanciáért.

43. cikk
A befektetési lehetőség PEPP-megtakarító általi kiválasztása
A vonatkozó információk és tanácsok kézhezvétele után a PEPP-megtakarító a PEPPszerződés megkötésekor egyet választ a befektetési lehetőségek közül.
44. cikk
A kiválasztott befektetési lehetőség módosításának feltételei
(1)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató alternatív befektetési lehetőségeket kínál, a PEPPmegtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a PEPP-szerződés
megkötésétől számított legalább öt év elteltével, illetve későbbi módosítások
esetében a befektetési lehetőség legutolsó módosításától számított legalább öt év
elteltével – a PEPP-ben történő felhalmozás során – ▌másik befektetési lehetőséget
válasszon. A PEPP-szolgáltató lehetővé teheti a PEPP-megtakarító számára, hogy
gyakrabban módosítsa a választott befektetési lehetőséget.

(2)

A befektetési lehetőség módosítása a PEPP-megtakarító számára díjmentes.

45. cikk
A PEPP-alaptermék
(1)

A PEPP-alapterméknek biztonságos terméknek kell lennie, amely alapértelmezett
befektetési lehetőségként működik. A PEPP-alapterméket a PEPP-szolgáltatónak a
tőkére vonatkozó, a kifizetési szakasz kezdetén és adott esetben a kifizetési szakasz
alatt esedékes garancia vagy azon céllal összhangban álló kockázatcsökkentési
technika alapján kell kialakítania, hogy lehetővé tegye a PEPP-megtakarító
számára, hogy a tőkét visszakapja.

(2)

A PEPP-alaptermékhez kapcsolódó költségek és díjak nem haladhatják meg az
évente felhalmozott tőke 1%-át.

(3)

A különböző PEPP-szolgáltatók és a különböző PEPP-típusok közötti egyenlő
versenyfeltételek biztosítása érdekében az EIOPA-nak – adott esetben a többi
EFH-val folytatott konzultációt követően – szabályozástechnikai
standardtervezeteket kell kidolgoznia, amelyekben meghatározza a (2) bekezdésben
említett költségek és díjak típusait.

A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az EIOPA-nak
figyelembe kell vennie a PEPP-ek különböző lehetséges típusait, a PEPP-ek
hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegét és a PEPP-ek különböző
lehetséges jellemzőit, különösen a hosszú távú járadékok vagy éves lehívások
formájában nyújtott kifizetéseket, legalább a PEPP-megtakarító átlagos várható
élettartamának megfelelő életkorig. Az EIOPA-nak értékelnie kell továbbá a
tőkevédelem sajátos jellegét, különös tekintettel a tőkegaranciára. Az EIOPA az
említett szabályozástechnikai standardtervezeteket ... [12 hónappal e rendelet
hatálybalépésének időpontja után]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.
(4)

A Bizottság az EIOPA-val és adott esetben a többi EFH-val folytatott konzultációt
követően a rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számítva kétévente
felülvizsgálja a (2) bekezdésben említett százalékos érték megfelelőségét. A
Bizottság figyelembe veszi különösen a költségek és díjak tényleges szintjét és
annak változásait, illetve a PEPP-ek rendelkezésre állására gyakorolt hatást.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e felülvizsgálatok nyomán a 72. cikkel
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2)
bekezdésében említett százalékos érték módosítása céljából, a megfelelő piaci
hozzáférés PEPP-szolgáltatók számára való biztosítása érdekében.

46. cikk
Kockázatcsökkentési technikák
(1)

A kockázatcsökkentési technikák alkalmazásának biztosítania kell, hogy a PEPPre vonatkozó befektetési stratégiát úgy alakítsák ki, hogy a PEPP-ből stabil és
megfelelő egyéni jövőbeli nyugdíjjövedelmet halmozzanak fel, és biztosítsák a
PEPP-megtakarítók valamennyi generációjával szembeni méltányos bánásmódot.
Minden kockázatcsökkentési technikának – függetlenül attól, hogy a PEPPalaptermék vagy az alternatív befektetési lehetőségek szerint alkalmazzák-e –,
megbízhatónak, stabilnak és a megfelelő befektetési lehetőség kockázati profiljával
összhangban állónak kell lennie.

(2)

Az alkalmazandó kockázatcsökkentési technikák többek között a következő
rendelkezéseket foglalhatják magukban:
a)

a befektetési keret fokozatos kiigazítására vonatkozó rendelkezések, amelyek
a fennmaradó időtartamnak megfelelően csökkentik a befektetések pénzügyi
kockázatait a csoportok számára (életciklus-stratégia);

b)

a hozzájárulásokból vagy a befektetési hozamokból származó tartalékokat
megállapító rendelkezések, amelyeket a PEPP-megtakarítók számára
tisztességes és átlátható módon kell elkülöníteni a befektetési veszteségek
csökkentése érdekében; vagy

c)

a befektetési veszteségek elleni védelmet szolgáló megfelelő garanciák
alkalmazására vonatkozó rendelkezések.

(3)

E cikk következetes alkalmazásának biztosítása érdekében az EIOPA a többi EFHval folytatott konzultációt követően és az ipari tesztelések elvégzését követően
szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben meghatározza a
kockázatcsökkentési technikák által teljesítendő minimumkritériumokat,
figyelembe véve PEPP-ek különböző típusait és azok egyedi jellemzőit, valamint a
különböző típusú PEPP-szolgáltatókat és a prudenciális rendszerük közötti
különbségeket.
Az EIOPA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket ... [12 hónappal e
rendelet hatálybalépésének időpontja után]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap e rendelet kiegészítésére az első albekezdésben
említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14.
cikkével összhangban történő elfogadása révén.

III. SZAKASZ
A FELHALMOZÁSI SZAKASZ EGYÉB VONATKOZÁSAI
47. cikk
A felhalmozási szakaszhoz kapcsolódó feltételek
(1)

Ha e rendelet nem rendelkezik másként, a nemzeti alszámlák felhalmozási
szakaszához kapcsolódó feltételeket a tagállamok határozzák meg.

(2)

E feltételek magukban foglalhatják mindenekelőtt a felhalmozási szakasz kezdetére
vonatkozó korhatárokat, a felhalmozási szakasz minimális időtartamát, a
hozzájárulások maximális és minimális összegét és azok folyamatosságát▌.
VI. FEJEZET
BEFEKTETŐVÉDELEM
48. cikk
Letétkezelő

(1)

▌A 6. cikk (1) bekezdésének c), e) és f) pontjában említett PEPP-szolgáltatóknak ki
kell nevezniük egy vagy több letétkezelőt a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos üzleti
eszközök letéti őrzésére és a felügyeleti feladatokra.

(2)

A letétkezelő kinevezése és az eszközök letéti őrzésével és a letétkezelő
felelősségével, valamint a letétkezelő felügyeleti kötelezettségeivel kapcsolatos
feladatainak végrehajtása tekintetében a 2009/65/EK irányelv IV. fejezete
alkalmazandó.

▌

49. cikk
Biometrikus kockázatok fedezése
(1)

A PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-eket, amelyek opcionálisan biztosítják
a biometrikus kockázatok fedezését is.

(2)

A biometrikus kockázatok fedezésére a PEPP-szolgáltatóra alkalmazandó
vonatkozó ágazati jog előírásait kell alkalmazni. A biometrikus kockázatok fedezete
alszámlánként eltérhet.

(3)

A 6. cikk (1) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontjában említett PEPP-szolgáltatók
PEPP-eket a biometrikus kockázatok fedezetét biztosító lehetőséggel is
kínálhatnak. Ez esetben a fedezetet csak olyan hitelintézetekkel vagy biztosítókkal
együttműködésben biztosíthatják, amelyek a rájuk alkalmazandó ágazati jog
szerint ilyen kockázatokat fedezhetnek. A biometrikus kockázatok fedezéséért teljes
mértékben a biztosítónak kell felelnie.

50. cikk
Panaszkezelés
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak megfelelő és hatékony
eljárásokat kell bevezetniük és alkalmazniuk a PEPP-ügyfelek által az e rendelet
szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel összefüggően benyújtott panaszok
rendezésére.

(2)

Ezeket az eljárásokat minden olyan tagállamban alkalmazni kell, amelyben a PEPPszolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó szolgáltatásokat nyújt, és azoknak elérhetőknek
kell lenniük az érintett tagállam PEPP-ügyfél által választott hivatalos nyelvén,
illetve egy másik nyelven, amennyiben arról a PEPP-szolgáltató vagy a PEPPforgalmazó és a PEPP-ügyfél megállapodott.

(3)

A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak meg kell tenniük minden
lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy ▌vagy elektronikus úton, vagy a 24.
cikkel összhangban más tartós médium felhasználásával választ adjanak a PEPPügyfél által benyújtott panaszra. A válaszban – megfelelő időkereten belül, de
legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – ki kell térni a
panaszban foglalt valamennyi pontra. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz
a PEPP-szolgáltatón vagy a PEPP-forgalmazón kívül álló okokból nem válaszolható
meg 15 munkanapon belül, a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó köteles
ideiglenes választ küldeni, világosan feltüntetve a késedelem okait és meghatározva a
PEPP-ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. A végső válasz kézhezvételének
határideje semmilyen esetben sem haladhatja meg a 35 munkanapot.

(4)

A PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak tájékoztatnia kell a PEPPügyfelet legalább egy olyan alternatív vitarendezési fórumról, amely a PEPP-ügyfél e
rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit érintő jogviták kezelése tekintetében
illetékes.

(5)

A (1) bekezdésben említett, az eljárásra vonatkozó információkat világos és érthető
módon, valamint könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni a PEPP-szolgáltató
vagy a PEPP-forgalmazó honlapján, a fióktelep helyiségeiben, valamint így kell
belefoglalni a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó és a PEPP-ügyfél között
létrejött szerződés általános szerződési feltételeibe. A tájékoztatásban meg kell
határozni, hogyan érhetők el további információk az érintett alternatív vitarendezési
fórumról és annak igénybevételéről.

(6)

Az illetékes hatóságoknak olyan eljárásokat kell kialakítaniuk, amelyek révén a
PEPP-ügyfelek és más érdekelt felek – beleértve a fogyasztói szervezeteket is –
panaszt nyújthatnak be az illetékes hatóságokhoz a PEPP-szolgáltatók vagy a PEPPforgalmazók e rendelet rendelkezéseit állítólagosan sértő magatartása miatt. A
panaszt minden esetben meg kell válaszolni.

(7)

Több tagállamot érintő esetekben a panaszos dönthet úgy, hogy panaszát a
lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságain keresztül nyújtja be, függetlenül
attól, hogy a jogsértés hol történt.

51. cikk
Bíróságon kívüli jogorvoslat
(1)

A PEPP-ügyfelek és a PEPP-szolgáltatók vagy a PEPP-forgalmazók közötti, az e
rendeletből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő jogviták rendezéséhez a
2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 összhangban, megfelelő,
független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell
kialakítani, adott esetben igénybe véve a meglévő illetékes testületeket. Az ilyen
alternatív vitarendezési eljárások alkalmazandók azokra a PEPP-szolgáltatókra vagy
PEPP-forgalmazókra, amelyekkel szemben az eljárást megindították, és a megfelelő
vitarendezési fórum hatáskörének ki kell terjednie ezekre a PEPP-szolgáltatókra vagy
PEPP-forgalmazókra.

(2)

Az (1) bekezdésben említett testületeknek hatékonyan együtt kell működniük az e
rendeletből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, határokon átnyúló jogviták
rendezése érdekében.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói
jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

VII. FEJEZET
PEPP-SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI VÁLTÁS
52. cikk
A szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás lehetőségének biztosítása
(1)

A PEPP-szolgáltatóknak szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatást kell nyújtaniuk,
amely során a PEPP-ügyfél kérésére a (4) bekezdéssel összhangban a megfelelő
összegeket vagy adott esetben természetbeni eszközöket transzferálják az átadó
PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számláról az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott,
ugyanazon alszámlákat tartalmazó, új PEPP-számlára, és a korábbi PEPP-számlát
lezárják.
Szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás igénybevételekor az átadó PEPPszolgáltatónak a korábbi PEPP-számla valamennyi alszámlájához kapcsolódó
összes információt át kell adnia az átvevő PEPP-szolgáltató részére, ideértve a
jelentéstételi követelményeket is. Az átvevő PEPP-szolgáltatónak ezeket az
információkat nyilván kell tartania a megfelelő alszámlákon.
A PEPP-megtakarító kérheti az azonos tagállamban székhellyel rendelkező PEPPszolgáltatók közötti (belföldi váltás) vagy eltérő tagállamban székhellyel rendelkező
szolgáltatók közötti (határokon átnyúló váltás) váltást. A PEPP-megtakarítónak
jogában áll, hogy a felhalmozási szakaszban és a kifizetési szakaszban szolgáltatót
váltson.

(2)

Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a PEPP-megtakarítók számára életjáradék
formájában teljesítik a kifizetéseket, akkor a PEPP-szolgáltatókat nem lehet arra
kötelezni, hogy a PEPP-ekre szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatást nyújtsanak.

(3)

A PEPP-megtakarító legalább öt évvel a PEPP-szerződés megkötését követően,
későbbi váltás esetén pedig a legutolsó váltás után öt évvel válthat PEPPszolgáltatót, a 20. cikk (5) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül. A PEPPszolgáltató lehetővé teheti a PEPP-megtakarító számára, hogy gyakrabban váltson
PEPP-szolgáltatót.

(4)

Amennyiben a váltásra a PEPP-megtakarítók számára egyéni portfóliókezelést
végző PEPP-szolgáltatók között kerül sor, a PEPP-megtakarítók megválaszthatják,
hogy természetbeni eszközöket vagy megfelelő összegeket transzferálnak. Minden
más esetben csak a megfelelő összegek transzferálása engedélyezett.
Amennyiben a PEPP-megtakarító természetbeni eszközök transzferálását kéri, az
átvevő PEPP-szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges.

53. cikk
A szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás
(1)

Azt követően, hogy a PEPP-megtakarító az 56. cikkben meghatározott, a PEPPszolgáltatóktól kapott információk alapján megalapozott döntést hozott, a
szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatást a PEPP-megtakarító kérésére az átvevő
PEPP-szolgáltatónak kell kezdeményeznie. ▌

(2)

▌A PEPP-megtakarító kérelmét ▌a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás
kezdeményezésének helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén vagy a
felek megállapodása szerinti bármely más nyelven kell elkészíteni. A kérelemben a
PEPP-megtakarítónak:
a)

▌külön hozzájárulást kell adnia a (4) bekezdésben említett egyes feladatok
átadó PEPP-szolgáltató általi elvégzéséhez, valamint az (5) bekezdésben
említett egyes feladatok átvevő PEPP-szolgáltató általi elvégzéséhez;

b)

az átvevő PEPP-szolgáltatóval való megegyezés alapján pontosan meg kell
határoznia azt az időpontot, amikortól a befizetést az átvevő PEPPszolgáltatónál nyitott PEPP-számlára kell teljesíteni.
Ezen időpont előtt a (4) bekezdés értelmében az átadó PEPP-szolgáltató által
átadott dokumentumok az átvevő PEPP-szolgáltató általi kézhezvételét
követően legalább két hétnek el kell telnie.

A tagállamok előírhatják, hogy a PEPP-megtakarító a kérelmét írásban adja meg,
valamint hogy az elfogadott kérelemből egy példányt át kelljen adni a PEPPmegtakarítónak.
(3)

A (2) bekezdésben említett kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül
az átvevő PEPP-szolgáltató felkéri az átadó PEPP-szolgáltatót a (4) bekezdésben
említett feladatok végrehajtására.

(4)

Az átvevő PEPP-szolgáltató kérelmének kézhezvételét követően az átadó PEPPszolgáltató ▌:
a)

öt munkanapon belül megküldi a legutolsó PEPP-számlaértesítő és
intézményi tájékoztató kelte és a kérelem kelte közötti időszakra vonatkozó
PEPP-számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót a PEPP-megtakarítónak és
az átvevő PEPP-szolgáltatónak;

b)

öt munkanapon belül megküldi az 52. cikk (4) bekezdésében említettek
szerinti természetbeni eszközök transzferálása esetén a meglévő,
transzferálandó eszközök listáját az átvevő PEPP-szolgáltatónak;

c)

a PEPP-megtakarító a (2) bekezdés b) pontjában említett kérelemben
meghatározott időponttól nem fogadja el a PEPP-számlára beérkező
összegeket;

d)

az 52. cikk (4) bekezdésével összhangban a megfelelő összegeket vagy adott
esetben a természetbeni eszközöket a PEPP-megtakarító által a kérelemben
meghatározott időpontban transzferálja a PEPP-számláról az átvevő PEPPszolgáltatónál nyitott új PEPP-számlára;

e)

a PEPP-számlát a PEPP-megtakarító által megjelölt időpontban lezárja,
amennyiben a PEPP-megtakarítónak nincs további fennálló kötelezettsége▌.
Az átadó PEPP-szolgáltató azonnal tájékoztatja a PEPP-megtakarítót,
amennyiben a PEPP-megtakarító számlájának lezárását fennálló
kötelezettségek akadályozzák.

(5)

Az ▌átvevő PEPP-szolgáltató ▌a kérelemben foglaltak szerint, illetve annyiban,
amennyiben az átadó PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-megtakarító által megadott
információk számára ezt lehetővé teszik, ▌megteszi a szükséges előkészületeket a
beérkező befizetések befogadásához, és a PEPP-megtakarító által a kérelemben
megjelölt időponttól befogadja a befizetéseket.

54. cikk
A szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak és költségek
(1)

A PEPP-megtakarító számára díjmentes hozzáférést kell biztosítani az átadó PEPPszolgáltató vagy az átvevő PEPP-szolgáltató által tárolt személyes adataihoz.

(2)

Az átadó PEPP-szolgáltató az 53. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti, az átvevő
PEPP-szolgáltató által kért információkat úgy bocsátja rendelkezésre, hogy azokért
nem számít fel díjat a PEPP-megtakarítónak vagy az átvevő PEPP-szolgáltatónak.

(3)

Az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPPmegtakarító felé felszámított teljes díjnak és költségnek a PEPP-szolgáltatónál
ténylegesen felmerült adminisztrációs költségek összegére kell korlátozódnia, és
nem haladhatja meg az átvevő PEPP-szolgáltatónak transzferálandó megfelelő
összegek vagy természetbeni eszközök pénzbeli értékének 0,5 %-át.
A tagállamok a díjak és a költségek első albekezdésben említett százalékos
arányára vonatkozóan alacsonyabb százalékot is meghatározhatnak, illetve eltérő
százalékot írhatnak elő, amennyiben a PEPP-szolgáltató a PEPP-megtakarítók
számára az 52. cikk (3) bekezdésében meghatározottnál gyakoribb PEPPszolgáltatók közötti váltást tesz lehetővé.
Az átadó PEPP-szolgáltató nem számíthat fel további díjakat vagy költségeket az
átvevő PEPP-szolgáltatónak.

(4)

▌Az átvevő PEPP-szolgáltató csak a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás
tényleges adminisztrációs és ügyleti költségeit számíthatja fel.

55. cikk
A PEPP-megtakarítók pénzügyi veszteségekkel szembeni védelme
(1)

Az érintett PEPP-szolgáltató haladéktalanul megtéríti a PEPP-megtakarító azon
pénzügyi veszteségét – ideértve a díjakat, költségeket és kamatokat is –, amely
közvetlenül amiatt merült fel, hogy a váltási eljárásban részt vevő PEPP-szolgáltató
nem teljesítette az 53. cikk szerinti kötelezettségeit.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti felelősség nem alkalmazandó olyan rendkívüli és előre nem
látható körülmények esetén, amelyek az ezen körülményekre hivatkozó PEPPszolgáltatón kívüli okokból merültek fel, és amelyeknek a következményei minden
ellenkező irányú erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlenek lettek volna, vagy abban az
esetben, ha a PEPP-szolgáltatót uniós vagy nemzeti jogban meghatározott egyéb jogi
kötelezettségek terhelik,.

(3)

Az (1) bekezdés szerinti felelősséget a nemzeti szinten alkalmazandó jogi
követelményekkel összhangban kell megállapítani.

(4)

A PEPP-megtakarító viseli a PEPP-számlán tartott eszközöknek az átadó PEPPszolgáltatótól az átvevő PEPP-szolgáltatóhoz az 52. cikk (4) bekezdésében említettek
szerinti transzferálása céljából történő természetbeni visszaváltásához kapcsolódó
▌pénzügyi veszteség kockázatát.

(5)

Az átadó PEPP-szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a váltás pillanatában is
biztosítsa a tőkevédelmet vagy garanciát nyújtson.

56. cikk
A szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatásra vonatkozó információk
(1)

A PEPP-szolgáltatók a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátják a
szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatásra vonatkozó következő információkat annak
lehetővé tétele érdekében, hogy a PEPP-megtakarító megalapozott döntést hozzon:
a)

az átadó és az átvevő PEPP-szolgáltató szerepe a váltási eljárás egyes
lépéseiben, az 53. cikkben meghatározottak szerint;

b)

az egyes lépések végrehajtására rendelkezésre álló határidő;

c)

a váltási eljárásért felszámított díjak;

d)

a váltás lehetséges következményei, különösen a tőkevédelemre vagy a
garanciára, valamint a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatással
kapcsolatos egyéb információk;

e)

adott esetben tájékoztatás a természetbeni eszközök transzferálásának
lehetőségéről.

Az átvevő PEPP-szolgáltatónak meg kell felelnie a IV. fejezetben foglalt
követelményeknek.
Az átvevő PEPP-szolgáltatónak adott esetben tájékoztatnia kell a PEPPmegtakarítót bármely garanciarendszer – többek között betétbiztosítási rendszer,
befektetőkártalanítási rendszer vagy biztosítási garanciarendszer – létezéséről,
amelynek hatálya az adott PEPP-megtakarítóra kiterjed.
(2)

Az e cikk (1) bekezdésében említett információkat ▌elérhetővé kell tenni a PEPPszolgáltató honlapján. Az információkat a 24. cikk követelményeivel összhangban
kérésre a PEPP-megtakarítók részére is rendelkezésre kell bocsátani.

VIII. FEJEZET
KIFIZETÉSI SZAKASZ
57. cikk
A kifizetési szakaszhoz kapcsolódó feltételek
(1)

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a kifizetési szakaszhoz és a
nemzeti alszámlák kifizetéseihez kapcsolódó feltételeket a tagállamok határozzák
meg▌.

(2)

E feltételek közé tartozhat különösen a következők meghatározása: a kifizetési
szakasz kezdetére vonatkozó alsó korhatár, ▌ a PEPP-hez való csatlakozásra
vonatkozó nyugdíjkorhatárt megelőző maximális időtartam kezdete, valamint a
kifizetési szakasz kezdetére vonatkozó alsó korhatár elérése előtti visszaváltásra
vonatkozó feltételek, különösen rendkívüli nehézségek esetén.
58. cikk
A kifizetések módja

(1)

A PEPP-szolgáltatóknak a következő egy vagy több kifizetési módot kell
biztosítaniuk a PEPP-megtakarítók számára:
a)

járadék;

b)

egyösszegű kifizetés;

c)

lehívásos fizetés;

d)

a fenti módok kombinációi.

(2)

A PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szerződés megkötésekor, valamint új alszámla
nyitásának kérelmezésekor ki kell választaniuk a kifizetési szakaszban teljesítendő
kifizetés módját▌. A kifizetések módja alszámlánként különbözhet.

(3)

E cikk (1) bekezdésének, illetve az 57. vagy az 59. cikk sérelme nélkül a tagállamok
intézkedéseket fogadhatnak el bizonyos kifizetési módok előnyben részesítése
érdekében. Ezen intézkedések magukban foglalhatják az egyösszegű kifizetések
mennyiségi korlátozását az e cikk (1) bekezdésében említett egyéb kifizetési módok
ösztönzése céljából. E mennyiségi korlátozások csak az azon tagállamokhoz
kapcsolódó PEPP-alszámlákon felhalmozott tőkének megfelelő kifizetésekre
alkalmazandók, amelyek nemzeti joga az egyösszegű kifizetésekre mennyiségi
korlátozásokat ír elő.

(4)

A tagállamok meghatározhatnak olyan feltételeket, amelyek teljesülése esetén
vissza kell nekik fizetni az általuk biztosított kedvezményeket és ösztönzőket.

59. cikk
A kifizetések módjának módosításai
(1)

Amennyiben a PEPP-szolgáltató különböző kifizetési módokat kínál, a PEPPmegtakarító számára minden egyes alszámlára vonatkozóan lehetőséget kell
nyújtani a kifizetések módjának módosítására:
a)

egy évvel a kifizetési szakasz kezdete előtt;

b)

a kifizetési szakasz kezdetén;

c)

a váltás pillanatában.

A kifizetés módjának módosítása a PEPP-megtakarító számára díjmentes.
(2)

A PEPP-megtakarító kifizetési mód módosítására vonatkozó kérelmének
kézhezvételét követően a PEPP-szolgáltatónak egyértelmű és érthető formában
tájékoztatnia kell a PEPP-megtakarítót az ilyen módosítás által a PEPPmegtakarítóra vagy a PEPP-kedvezményezettre gyakorolt pénzügyi vonzatairól,
különösen a PEPP-megtakarító PEPP-jének meglévő alszámláira esetlegesen
alkalmazandó nemzeti ösztönzőkre kifejtett hatásairól.

60. cikk
Nyugdíjtervezés és a kifizetésekkel kapcsolatos tanácsadás
(1)

A PEPP-alaptermék esetében a kifizetési szakasz kezdetén a PEPP-szolgáltatónak
a PEPP-alszámlákon felhalmozott tőke fenntartható használatára vonatkozó
egyéni nyugdíjtervezést kell kínálnia, figyelembe véve legalább a következőket:
a)

a PEPP-alszámlákon felhalmozott tőke értéke;

b)

az egyéb felhalmozott nyugdíjjogosultságok teljes összege; és

c)

a PEPP-megtakarító hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló igényei
és szükségletei.

(2)

Az (1) bekezdésben említett nyugdíjtervezésnek személyes ajánlást kell magában
foglalnia a PEPP-megtakarító számára a kifizetések optimális módjára
vonatkozóan, kivéve, ha a kifizetéseknek csak egyetlen módja biztosított. Ha az
egyösszegű kifizetés nem áll összhangban a PEPP-megtakarító nyugdíjjal
kapcsolatos szükségleteivel, a tanácsadást ezirányú figyelmeztetéssel kell
kiegészíteni.

IX. FEJEZET
FELÜGYELET
61. cikk
Az illetékes hatóságok általi felügyelet és az EIOPA általi nyomon követés
(1)

A PEPP-szolgáltató illetékes hatóságai folyamatosan, a vonatkozó ágazati
felügyeleti rendszerrel és normákkal összhangban felügyelik az e rendeletnek való
megfelelést. Felelősek továbbá a PEPP-szolgáltató alapszabályában vagy létesítő
okiratában meghatározott kötelezettségek teljesítésének, valamint a PEPP-szolgáltató
intézkedései és szervezete PEPP nyújtása során végrehajtandó feladatok
szempontjából való megfelelőségének felügyeletéért.

(2)

Az EIOPA és az illetékes hatóságok nyomon követik a nyújtott vagy forgalmazott,
egyéni nyugdíjtermékeket annak ellenőrzéséhez, hogy e termékek csak akkor
használják a PEPP-megjelölést vagy sugallják azt, hogy az ilyen termékek PEPP-ek,
ha ▌azokat e rendelet szerint nyilvántartásba vették.

▌
62. cikk
Az illetékes hatóságok hatásköre
Minden egyes tagállam biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az e rendelet
szerinti feladataik ellátásához szükséges valamennyi felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel.

63. cikk
Az illetékes hatóságok termékkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörei
(1)

Az illetékes hatóságok a következő feltételek mellett megtilthatják vagy
korlátozhatják valamely PEPP forgalomba hozatalát vagy forgalmazását:
a)

az illetékes hatóságok meggyőződése szerint alapos okkal feltételezhető, hogy
a PEPP jelentős vagy ismételt aggályokat vet fel a megtakarítók védelme
tekintetében, vagy kockázatot jelent a pénzügyi piacok szabályos működésére
és integritására vagy legalább egy tagállam pénzügyi rendszere egészének
vagy egy részének stabilitására;

b)

a lépés arányosnak tekinthető, mivel figyelembe veszi az azonosított
kockázatok jellegét, az érintett PEPP-megtakarítók jártasságát, valamint azt,
hogy a lépés valószínűleg milyen hatást gyakorol a PEPP-szerződést megkötő
PEPP-megtakarítókra;

c)

az illetékes hatóságok megfelelően konzultáltak más, a lépés által esetleg
jelentősen érintett tagállamok illetékes hatóságaival; valamint

d)

a lépésnek nincs diszkriminatív hatása a más tagállamból nyújtott
szolgáltatásokra vagy tevékenységekre.

Az első albekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az illetékes
hatóságok elővigyázatossági alapon előírhatják a tilalmat vagy a korlátozást
azelőtt, hogy a PEPP-et forgalomba hozták vagy PEPP-megtakarítók számára
forgalmazták volna. Az illetékes hatóságok meghatározhatják, hogy a tilalom vagy
a korlátozás milyen körülmények között alkalmazandó, vagy milyen kivételek
érvényesek rájuk.

(2)

Az illetékes hatóságok az e cikk szerinti tilalmat vagy korlátozást csak akkor
írhatják elő, ha legalább egy hónappal az intézkedés hatálybalépésének tervezett
időpontja előtt írásban vagy a hatóságok által megállapodott egyéb módon
részletesen értesítették az összes többi érintett illetékes hatóságot és az EIOPA-t a
következőkről:
a)

mely PEPP-et érinti a javasolt lépés;

b)

a javasolt tilalom vagy korlátozás pontos jellege és hatálybalépésének
tervezett időpontja; valamint

c)

melyek azok az információk, amelyekre határozatukat alapozták, és amelyek
alapján joggal feltételezik, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek
mindegyike teljesül.

(3)

Azon kivételes esetekben, amikor az illetékes hatóságok szerint e cikk alapján
sürgős lépésre van szükség a PEPP káros hatásainak megelőzése érdekében, az
illetékes hatóságok – az összes többi illetékes hatóságnak és az EIOPA-nak az
intézkedés hatálybalépésének tervezett időpontját megelőzően legalább 24 órával
megküldött írásbeli értesítés mellett – ideiglenes alapon lépéseket tehetnek, feltéve,
hogy e cikkben meghatározott valamennyi feltétel teljesül, továbbá egyértelműen
megállapítható, hogy az egy hónapos értesítési időszak mellett nem lehet
megfelelően kezelni az adott aggályt vagy veszélyt. Az illetékes hatóságok
ideiglenes alapon nem tehet lépéseket három hónapot meghaladó időszakra.

(4)

Az illetékes hatóságoknak a honlapjukon értesítést kell közzétenniük az (1)
bekezdésben említett tilalmat és korlátozást előíró határozatról. Ennek az
értesítésnek részleteznie kell a tilalmat vagy a korlátozást, és meg kell határoznia,
hogy az intézkedések az értesítés közzétételétől számítva mennyi idő múlva lépnek
hatályba, és melyek azok a bizonyítékok, amelyek alapján meggyőződött arról,
hogy az (1) bekezdésben foglalt összes feltétel teljesül. A tilalom vagy a korlátozás
csak olyan lépésre vonatkozhat, amelyet az értesítés közzététele után hoztak.

(5)

Az illetékes hatóságoknak a tilalmat vagy a korlátozást vissza kell vonniuk, ha az
(1) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn.
64. cikk
Közvetítés és koordináció

(1)

Az illetékes hatóságok által a 63. cikk szerint tett lépés tekintetében az EIOPA-nak
közvetítői és koordinátori szerepe van. Ezen belül az EIOPA-nak gondoskodnia
kell arról, hogy az illetékes hatóság által tett lépés indokolt és arányos legyen, és
hogy adott esetben az illetékes hatóságok következetes megközelítési módot
alkalmazzanak.

(2)

Miután az EIOPA a 63. cik szerint értesítést kapott arról, hogy az említett cikk
alapján tilalmat vagy korlátozást kívánnak előírni, véleményt kell kibocsátania
arról, hogy a tilalom vagy korlátozás indokolt és arányos-e. Ha az EIOPA úgy véli,
hogy más illetékes hatóságoknak is intézkedést kell hozniuk a kockázat kezelésére,
akkor ezt ki kell nyilvánítania a véleményében. A véleményt az EIOPA honlapján
közzé kell tenni.

(3)

Ha az illetékes hatóság olyan lépést javasol vagy tesz, amely ellentétes az EIOPA
valamely, a (2) bekezdés alapján kibocsátott véleményével, vagy az ilyen vélemény
ellenére megtagadja valamely lépés megtételét, honlapján azonnal közzé kell tennie
egy értesítést, amelyben teljes körűen kifejti döntése okait.
65. cikk
Az EIFOPA termékkel kapcsolatos beavatkozási hatásköre

(1)

Az 1094/2010/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EIOPA
nyomon követi az Unióban forgalomba hozott, forgalmazottvagy értékesített PEPPeket.

(2)

Az EIOPA az 1094/2010/EU rendelet 9. cikke (5) bekezdésével összhangban, az e
cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén ideiglenesen
megtilthatja vagy korlátozhatja bizonyos PEPP-ek vagy bizonyos egyedi
jellemzőkkel bíró PEPP-ek forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy értékesítését.
Az EIOPA meghatározza, hogy a tilalom vagy a korlátozás milyen körülmények
között alkalmazható, vagy azokra milyen kivételek vonatkoznak.

(3)

Az EIOPA-nak az e cikk (2) bekezdése szerinti határozatot adott esetben a többi
EFH-val folytatott konzultációt követően kell meghoznia, és csak akkor, ha a
következő feltételek mindegyike teljesül:
a)

a javasolt lépés a PEPP-megtakarító védelmével kapcsolatos jelentős aggályt
kezel, többek között a díjtermék hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra
irányuló jellegével, vagy a pénzügyi piacok megfelelő működésével és
integritásával, illetve az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy
részének stabilitásával kapcsolatban;

b)

a PEPP-ekre vonatkozó uniós jog szerint alkalmazandó szabályozási
követelmények nem kezelik a fenyegetést;

c)

az illetékes hatóság(ok) nem tett(ek) lépéseket a veszély kezelése érdekében,
vagy a megtett lépések nem kezelik megfelelően a veszélyt.

Az első albekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az EIOPA
elővigyázatossági alapon, a PEPP PEPP-ügyfelek számára történő forgalomba
hozatalát, forgalmazását vagy értékesítését megelőzően is előírhatja az (2) bekezdés
szerinti tilalmat vagy korlátozást.

(4)

Amikor az EIOPA e cikk alapján lépéseket tesz, gondoskodnia kell arról, hogy a
lépés:
a)

ne járjon olyan káros hatással a pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a
PEPP-megtakarítókra nézve, amely a lépés hasznaihoz képest aránytalan; és

b)

ne teremtse meg a szabályozási arbitrázs kockázatát.

Ha az illetékes hatóság(ok) a 63. cikk szerinti intézkedést hozott (hoztak), az
EIOPA az e cikk (2) bekezdésében említett intézkedéseket anélkül is meghozhatja,
hogy kibocsátaná a 64. cikkben előírt véleményt.
(5)

Mielőtt az EIOPA úgy dönt, hogy e cikk alapján lépéseket tesz, értesítenie kell az
illetékes hatóságokat az általa javasolt lépésről.

(6)

Az EIOPA a honlapján értesítést tesz közzé az e cikk alapján tett minden lépésről.
Ebben az értesítésben részletesen ismertetni kell a tilalmat vagy a korlátozást, és
meg kell határozni, hogy az intézkedések az értesítés közzétételétől számítva
mennyi idő múlva lépnek hatályba. A tilalom vagy a korlátozás csak olyan lépésre
vonatkozhat, amelyre az intézkedések hatálybalépése után került sor.

(7)

Az EIOPA megfelelő időközönként, de legalább háromhavonta felülvizsgálja az (2)
bekezdés szerint előírt tilalmat vagy korlátozást. Amennyiben a tilalmat vagy a
korlátozást a három hónapos időtartam elteltét követően nem hosszabbítják meg,
az hatályát veszti.

(8)

Az EIOPA által e cikknek megfelelően tett bármely lépés elsőbbséget élvez a
valamely illetékes hatóság által tett bármely korábbi lépéssel szemben.

(9)

A Bizottság a 72. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el e rendeletnek az EIOPA által annak meghatározása során alkalmazandó
kritériumokkal és tényezőkkel való kiegészítése céljából, hogy a PEPP-megtakarító
védelmével kapcsolatban mikor állnak fenn jelentős aggályok – ideértve a termék
hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellegét is –, vagy mikor áll fenn a
pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását, illetve az Unió pénzügyi
rendszere egészének vagy egy részének a (3) bekezdés a) pontjában említett
stabilitását fenyegető veszély.
E kritériumok és tényezők magukban foglalják a következőket:
a)

a PEPP összetettségének mértéke és kapcsolata a PEPP-megtakarító azon
típusával, amely részére a terméket forgalomba hozzák és értékesítik;

b)

a PEPP, a tevékenység vagy a gyakorlat innovatív jellegének foka;

c)

a PEPP vagy a gyakorlat által biztosított tőkeáttétel;

d)

a pénzügyi piacok megfelelő működésével és integritásával kapcsolatban a
PEPP mérete vagy a benne felhalmozott tőke teljes összege.

66. cikk
Együttműködés és egységesség
(1)

Az egyes illetékes hatóságok hozzájárulnak e rendeletnek az Unió egész területén
történő egységes alkalmazásához.

(2)

Az illetékes hatóságok az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1, a
2009/65/EK, a 2009/138/EK, a 2011/61/EU és a 2014/65/EU irányelvvel, valamint
az (EU) 2016/97 és az (EU) 2016/2341 irányelvvel összhangban együttműködnek
egymással.

(3)

Az illetékes hatóságok és az EIOPA az 1094/2010/EU rendelettel összhangban
együttműködnek egymással az e rendelet szerinti feladataik teljesítése érdekében.

(4)

Az illetékes hatóságok és az EIOPA az 1094/2010/EU rendelettel összhangban
minden olyan információt és dokumentációt kicserélnek egymással, amely az e
rendelet szerinti feladataik teljesítéséhez, különösen az e rendelet megsértése
eseteinek azonosításához és orvoslásához szükséges.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(5)

E cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA végrehajtás-technikai
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben meghatározza az együttműködés és az
információcsere részleteit, valamint az említett információk összehasonlítást
lehetővé tevő, egységesített formátumban történő bemutatásához szükséges
követelményeket.
Az EIOPA ... [a rendelet hatálybalépésének időpontját követő 12 hónapon belül]-ig
benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai
standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő
elfogadására.

▌

X. FEJEZET
SZANKCIÓK
67. cikk
Közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések
(1)

Az illetékes hatóságok felügyeleti hatáskörének, valamint a tagállamok büntetőjogi
szankciók előírására és kiszabására vonatkozó jogának a sérelme nélkül, a
tagállamok megállapítják az e rendelet megsértéseire alkalmazandó megfelelő
közigazgatási szankciókra és egyéb intézkedésekre vonatkozó szabályokat, és
megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítása
érdekében. Az előírt közigazgatási szankcióknak és egyéb intézkedéseknek
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem állapítanak meg az első albekezdésben
említett közigazgatási szankciókra vonatkozó szabályokat azon jogsértések
tekintetében, amelyekre nemzeti joguk alapján büntetőjogi szankciók vonatkoznak.
A tagállamok az első és második albekezdésben említett szabályokról e rendelet
alkalmazásának kezdőnapjáig tájékoztatják a Bizottságot és az EIOPA-t. A
tagállamok az említett szabályok későbbi módosításairól haladéktalanul értesítik a
Bizottságot és az EIOPA-t.

(2)

Az e cikk (3) bekezdésében megállapított közigazgatási szankciók és egyéb
intézkedések legalább azokra a helyzetekre alkalmazandók, amelyekben:
a)

a 6. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozás a 6. és a 7. cikket
megsértve valótlan vagy félrevezető nyilatkozatok révén, vagy más
szabálytalan módon vetette nyilvántartásba a PEPP-et;

b)

a 6. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozás az előírt
nyilvántartásba vétel nélkül kínál vagy forgalmaz „páneurópai egyéni
nyugdíjtermék” vagy „PEPP” megjelölést viselő termékeket;

c)

a PEPP-szolgáltató ▌ a 18. és a 19. cikket megsértve nem biztosított
hordozhatósági szolgáltatást vagy nem adott a 20. és a 21. cikkben előírt
tájékoztatást az említett szolgáltatásról, vagy nem teljesítette a IV. és V.
fejezetben, a 48. és az 50. cikkben és a VII. fejezetben meghatározott
követelményeket és kötelezettségeket;

d)
(3)

a letétkezelő nem teljesítette a 48. cikk szerinti felügyeleti feladatait.

Az e cikk (2) bekezdésében említett helyzetekkel kapcsolatban a tagállamok a
nemzeti joggal összhangban hatáskört biztosítanak az illetékes hatóságok számára
legalább a következő közigazgatási szankciók kiszabására, illetve egyéb
intézkedések meghozatalára:
a)

nyilvános nyilatkozat, amely a 69. cikknek megfelelően megjelöli a
természetes vagy jogi személy kilétét és a jogsértés jellegét;

b)

végzés, amely előírja a természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon
fel az adott magatartással és tartózkodjon a magatartás megismétlésétől;

c)

a pénzügyi vállalkozás irányító, felügyelő vagy igazgatási testülete bármely
felelősségre vont tagjának vagy más felelősségre vont természetes személynek
az átmeneti eltiltása ilyen vállalkozásokban vezetői feladatok gyakorlásától;

d)

jogi személy esetében legalább 5 000 000 EUR összegű maximális
közigazgatási bírság, vagy azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme
nem az euro, ... [az e rendelet hatálybalépésének napján] -án/én a nemzeti
pénznemben ennek megfelelő érték;

e)

jogi személy esetében, a d) pontban említett maximális közigazgatási bírság
legfeljebb a jogi személy irányító, felügyelő vagy igazgatási testülete által
jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló beszámolóban meghatározott teljes
éves árbevétel 10%-a; amennyiben a jogi személy anyavállalat, vagy olyan
anyavállalat leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel1 összhangban összevont pénzügyi beszámolót kell
készítenie, a vonatkozó teljes éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre álló, a
végső anyavállalat irányító, felügyelő vagy igazgatási testülete által
jóváhagyott összevont beszámoló szerinti teljes éves árbevétel vagy a
vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, annak megfelelő típusú bevétel;

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a
meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182.,
2013.6.29., 19. o.).

f)

természetes személy esetében legalább 700 000 EUR összegű, illetve azon
tagállamokban, amelyek pénzneme nem az euro, a nemzeti pénznemben … [e
rendelet hatálybalépésének napja]-án/-én ennek megfelelő értékű maximális
közigazgatási bírság;

g)

a jogsértésből származó haszon összegének legalább kétszeresét kitevő
maximális közigazgatási bírság, ha ez a haszon meghatározható, akkor is, ha ez
az összeg meghaladja a d), az e), illetve az f) pont szerinti maximális
összegeket.

▌
(4)

Az (1) bekezdés első albekezdésében és a (3) bekezdésben meghatározott
közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést előíró határozatot ▌ indokolni kell,
és a határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani.

(5)

Az (1) bekezdés első albekezdése és a (3) bekezdés szerinti hatáskörük gyakorlása
során az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek annak biztosítása
érdekében, hogy a közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések az e rendelettel
elérni kívánt eredményekkel járjanak, valamint a határokon átnyúló esetekben a
közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések alkalmazásakor összehangoltan
lépnek fel a lehetséges megkettőzés és átfedések elkerülése érdekében.

68. cikk
A közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések előírására vonatkozó hatáskörök gyakorlása
(1)

Az illetékes hatóságok a 67. cikkben említett közigazgatási szankciók és egyéb
intézkedések előírására vonatkozó hatásköreiket a nemzeti jogi kereteikkel
összhangban gyakorolják:

(2)

a)

közvetlenül;

b)

más hatóságokkal együttműködésben;

c)

az illetékes igazságügyi hatóságok megkeresése útján.

Az illetékes hatóságok a 67. cikk (3) bekezdése szerint előírt közigazgatási szankciók
vagy egyéb intézkedések típusának és szintjének meghatározása során figyelembe
vesznek minden releváns körülményt, beleértve adott esetben a következőket:
a)

a jogsértés lényegessége, súlyossága és időtartama;

b)

a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértéke;

c)

a felelős természetes vagy jogi személynek mindenekelőtt a felelős jogi
személy teljes árbevételében vagy a felelős természetes személy éves
jövedelmében és nettó vagyonában kifejezett pénzügyi ereje;

d)

a felelős természetes vagy jogi személy által elért nyereség vagy elkerült
veszteség jelentősége, amennyiben ezek meghatározhatók;

e)

a jogsértés által harmadik feleknek okozott veszteség, amennyiben
meghatározható;

f)

a felelős természetes vagy jogi személy illetékes hatóságokkal való
együttműködésének szintje, az adott személy által elért nyereség vagy elkerült
veszteség visszatérítése szükségességének sérelme nélkül;

g)

a felelős természetes vagy jogi személy általi korábbi jogsértések.

69. cikk
A közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések közzététele
(1)

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül közzéteszik hivatalos
honlapjukon az e rendelet megsértéséért kiszabott közigazgatási szankciót vagy
egyéb intézkedést tartalmazó határozatot azt követően, hogy a közigazgatási
szankcióval vagy egyéb intézkedéssel sújtott személy értesítést kapott az említett
határozatról.

(2)

Az (1) bekezdésben említett közzétételnek ki kell kiterjednie a jogsértés típusára és
jellegére vonatkozó információkra, valamint a felelős személyek kilétére és az előírt
közigazgatási szankciókra vagy egyéb intézkedésekre.

(3)

Amennyiben az illetékes hatóságok esetenként elvégzett értékelés alapján úgy ítélik
meg, hogy a jogi személyek kilétének vagy a természetes személyek kilétének és
személyes adatainak a közzététele aránytalan, vagy ha az illetékes hatóságok úgy
ítélik meg, hogy a közzététel veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását vagy egy
folyamatban lévő vizsgálatot, az illetékes hatóságok:
a)

elhalasztják a közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést elrendelő
határozat közzétételét, amíg a közzététel ellen szóló okok meg nem szűnnek;
vagy

b)

közzéteszik a közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést előíró
határozatot, észszerű ideig kihagyva belőle a címzett kilétét és személyes
adatait, ha ezen időszakon belül az anonim közzététel indokai várhatóan
megszűnnek, és feltéve, hogy az ilyen anonim közzététel biztosítja az érintett
személyes adatok hatékony védelmét; vagy

c)

eltekintenek a közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést előíró határozat
közzétételétől, amennyiben az a) és a b) pontban meghatározott lehetőségeket
elégtelennek tekintik annak biztosításához, hogy:
i.

a pénzügyi piacok stabilitása ne kerüljön veszélybe;

ii.

a kisebb jelentőségűnek tartott intézkedésekről szóló határozatok
közzététele arányos legyen.

(4)

A közigazgatási szankció vagy egyéb intézkedés anonim közzétételéről szóló, a (3)
bekezdés b) pontja szerinti határozat esetében az érintett adatok közzététele
elhalasztható. Amennyiben a közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést előíró
határozat ellen az illetékes igazságügyi hatósághoz fellebbezést nyújtanak be, az
illetékes hatóságok hivatalos honlapjukon haladéktalanul közzéteszik ezt az
információt és a fellebbezés eredményével kapcsolatos későbbi információkat. A
közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést elrendelő határozatot megsemmisítő
valamennyi bírósági határozatot szintén közzé kell tenni.

(5)

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az e cikk (1)–(4) bekezdésében
említett bármely közzététel a közzétételt követően legalább öt évig elérhető legyen a
hivatalos honlapjukon. A közzétett személyes adatok csak annyi ideig maradhatnak
fenn az illetékes hatóságok hivatalos honlapjain, ameddig ez az alkalmazandó
adatvédelmi szabályokkal összhangban szükséges.
70. cikk

Az EIOPA közigazgatási szankciókkal és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatására
vonatkozó kötelezettség
(1)

Az illetékes hatóságoknak a 69. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban
tájékoztatniuk kell az EIOPA-t az összes előírt, de ▌közzé nem tett közigazgatási
szankcióról és egyéb intézkedésről, beleértve az azokkal kapcsolatos fellebbezéseket
és azok kimenetelét.

(2)

Az illetékes hatóságok minden évben összesített tájékoztatást bocsátanak az EIOPA
rendelkezésére a 67. cikkel összhangban előírt valamennyi közigazgatási szankcióról
és egyéb intézkedésről.
Az EIOPA a kapott információkat éves jelentésben teszi közzé.

(3)

Amennyiben a tagállamok a 67. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével
összhangban úgy döntenek, hogy e rendelet megsértése esetére büntetőjogi
szankciókat állapítanak meg, illetékes hatóságaiknak évente anonimizált és
összesített adatokat kell küldeniük az EIOPA-nak az összes lefolytatott nyomozásra
és a kiszabott büntetőjogi szankcióra vonatkozóan. Az EIOPA a kiszabott
büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos anonimizált információkat éves jelentésben
teszi közzé.

(4)

Ha az illetékes hatóságok nyilvánosságra hoztak egy közigazgatási szankciót, egyéb
intézkedést vagy büntetőjogi szankciót, e szankciókról vagy intézkedésről
egyidejűleg értesítik az EIOPA-t.
XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
71. cikk
Személyes adatok kezelése

E rendelet keretében a személyes adatok kezelése tekintetében a PEPP-szolgáltatók, a PEPPforgalmazók és az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában végzett feladataikat az (EU)
2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban látják el. A személyes
adatoknak az EIOPA által e rendelet keretében végzett kezelése tekintetében az EIOPA-nak
meg kell felelnie az (EU) 2018/1725 rendeletnek.

72. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)

A Bizottságnak a 40. cikk (9) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében és a 65.
cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására
vonatkozó felhatalmazása négyéves időtartamra szól ... [e rendelet
hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc
hónappal a négyéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A
felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező
időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a
meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)

Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 40. cikk (9)
bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében és a 65. cikk (9) bekezdésében említett
felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott
felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat
nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás
minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban
foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt
szakértőkkel.

(5)

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)

A 40. cikk (9) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése vagy a 65. cikk (9) bekezdése
értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind
a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal
meghosszabbodik.
73. cikk
Értékelés és jelentéstétel

(1)

Öt évvel e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után, majd azt követően ötévente a
Bizottság elvégzi e rendelet értékelését, és az EIOPA-val és adott esetben a többi
EFH-val folytatott konzultációt követően fő megállapításairól jelentést tesz az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak▌. E jelentéshez adott esetben jogalkotási
javaslatokat kell csatolni.

(2)

A jelentésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:
a)

a PEPP-ek II. fejezettel összhangban történő nyilvántartásba vételi
eljárásának működése;

b)

hordozhatóság, különösen a PEPP-megtakarítók rendelkezésére álló
alszámlák és a megtakarító azon lehetősége, hogy a 20. cikk (3) és (4)
bekezdésével összhangban továbbra is a legutóbb megnyitott alszámlára
fizesse hozzájárulásait;

c)

partnerségek kialakítása;

d)

a szolgáltatóváltásra irányuló szolgáltatás működése és a díjak és illetékek
szintje;

e)

a PEPP piaci penetrációjának szintje és e rendelet hatása az Európán belüli
nyugdíjszolgáltatásra, ideértve a meglévő termékek helyettesítését és a PEPPalaptermék igénybevételét;

f)

a panasztételi eljárás;

g)

a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők integrációja a PEPP-ekkel
kapcsolatos befektetési politikába;

h)

a PEPP-megtakarítók által közvetlenül vagy közvetetten viselt díjak, illetékek
és kiadások, ideértve a piac esetleges nem megfelelő működésének
értékelését;

i)

a PEPP-szolgáltatók e rendeletnek, valamint az alkalmazandó ágazati jog
által meghatározott normáknak való megfelelése;

j)

a különböző kockázatcsökkentési technikák PEPP-szolgáltatók általi
alkalmazása;

k)

a PEPP-ek nyújtása a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a letelepedés
szabadsága keretében;

l)

annak ténye, hogy érdemes-e a leendő PEPP-megtakarítók rendelkezésére
bocsátani a termék múltbeli teljesítményére vonatkozó információt,
figyelembe véve a PEPP-ben foglalt teljesítménnyel kapcsolatos
forgatókönyvekre vonatkozó tájékoztatást;

m)

annak ténye, hogy a PEPP-megtakarítóknak adott tanácsadás megfelelő-e,
különös tekintettel a kifizetések lehetséges módjai tekintetében.

Az első albekezdés e) pontjában említett értékelés során figyelembe kell venni az
alszámlák egyes tagállamokon belüli meg nem nyitásának indokait, és értékelni
kell a PEPP-szolgáltatók által az alszámlák megnyitására vonatkozóan kifejlesztett
technikai megoldások terén megvalósított eredményeket és erőfeszítéseket.

(3)

A Bizottság testületet hoz létre az érintett érdekelt felekkel, hogy folyamatosan
nyomon kövesse a PEPP-ek alakulását és végrehajtását. A testület legalább az
EIOPA-t, az illetékes hatóságokat, az iparági és fogyasztói képviselőket, valamint
független szakértőket foglal magában.
A testület titkárságát az EIOPA látja el.
74. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
lép hatályba.
Ez a rendelet a 28. cikk (5) bekezdésében, a 30. cikk (2) bekezdésében, a 33. cikk (3)
bekezdésében, a 36. cikk (2) bekezdésében, a 37. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk (3)
bekezdésében és a 46. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 12 hónap
elteltével alkalmazandó.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

