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Lag
om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribu-

tion av en paneuropeisk privat pensionsprodukt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen i Finland av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 om en paneuropeisk privat pen-
sionsprodukt (PEPP-produkt), nedan PEPP-förordningen.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) PEPP-produkt en PEPP-produkt enligt artikel 2.2 i PEPP-förordningen,
2) PEPP-sparinstitut ett PEPP-sparinstitut enligt artikel 2.15 i PEPP-förordningen,
3) PEPP-distributör en PEPP-distributör enligt artikel 2.16 i PEPP-förordningen.

3 §

Undantag från tillämpliga bestämmelser när det gäller tillhandahållande av PEPP-
produkter

På tillhandahållande och distribution av PEPP-produkter genom försäkringsbolag och
försäkringsförmedlare tillämpas inte följande bestämmelser:

1) 24 § 2 mom., 25 § 2 mom., 27 § 2 mom., 28 § 2 mom., 35 §, 36 § 1, 2 och 4 mom.,
37 § 1 och 2 mom., 39 § 1, 2 och 4 mom. eller 42, 43 och 53 § i lagen om försäkringsdist-
ribution (234/2018),

2) 4 b § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 5 a §, 5 b § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lagen om för-
säkringsavtal (543/1994),

3) 6 a kap. 11 § 2 mom. i konsumentskyddslagen (38/1978),
4) de med stöd av lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal ut-

färdade bestämmelserna om sättet att lämna information om försäkringar, och
5) de med stöd av lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal ut-

färdade bestämmelserna om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om upp-
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gifterna i faktabladet, om hur uppgifterna ska presenteras i faktabladet och om hur fakta-
bladet ska lämnas till kunden.

Utöver vad som i lagen om investeringstjänster (747/2012) föreskrivs om tillhandahål-
lande av investeringstjänster ska ett värdepappersföretag som beviljats verksamhetstill-
stånd för investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i den lagen vid tillhandahål-
landet av PEPP-produkter iaktta vad som i 4 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om efterlev-
naden av bestämmelserna i lagen om investeringstjänster samt vad som i 10 kap. 4 §
1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om skyldigheten att inhämta upplys-
ningar i anknytning till investeringsrådgivning.

4 §

Särskilda bestämmelser som tillämpas på andra tillhandahållare av PEPP-produkter än 
dem som avses i 3 §

Utöver vad som i PEPP-förordningen föreskrivs om tillhandahållande av PEPP-produk-
ter och vad som föreskrivs i lagen om placeringsfonder (213/2019) och lagen om förval-
tare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska sådana fondbolag och förvaltare av
alternativa investeringsfonder som tillhandahåller PEPP-produkter iaktta vad som i 7 kap.
9 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om hantering av intressekonflikter och vad
som i 10 kap. 1–3, 5–7, 11, 12 och 15 § i den lagen föreskrivs om förfaranden i kundför-
hållanden, och de ska ha uppdaterade processer för produktgodkännande varmed de säker-
ställer en ändamålsenlig hantering av intressekonflikter i enlighet med kundernas bästa in-
tresse.

Andra värdepappersföretag än de som avses i 3 § 2 mom. och kreditinstitut som tillhan-
dahåller investeringstjänster ska vid tillhandahållandet av PEPP-produkter förutom PEPP-
förordningen iaktta vad som i 1 mom. föreskrivs om tillämpning av bestämmelserna i la-
gen om investeringstjänster på tillhandhållandet av PEPP-produkter.

5 §

Krav på yrkeskompetens och kunskap för personer som ger rådgivning om PEPP-
produkter

Utöver vad som annanstans i lag föreskrivs om yrkeskompetensen hos personer som ger
investeringsrådgivning ska en fysisk person som ger rådgivning om PEPP-produkter ha
behövliga minimikunskaper om pensionssystemets uppbyggnad i den medlemsstat där
PEPP-produkten tillhandahålls samt om de förmåner systemet garanterar.

6 §

Överenskommelse om villkoren för intjänandefasen och utbetalningsfasen

I inkomstskattelagen (1535/1992) finns bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas
för att pensionsproduktens premier ska kunna dras av vid beskattningen, och om hur pen-
sionsutbetalningar under utbetalningsfasen behandlas vid beskattningen.

7 §

Skadeståndsansvar

Vid jämkande av skadestånd och vid fördelning av skadeståndsansvaret på två eller fle-
ra skadeståndsskyldiga tillämpas bestämmelserna i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen
(412/1974), till den del det är fråga om situationer som avses i artiklarna 31 och 55 i PEPP-
förordningen.
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8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
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