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Yttrande över remiss - En paneuropeisk privat
pensionsprodukt
Sammanfattning

Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent samt
sådana förhållanden som SCB har kunskap om och erfarenhet av i
samband med framställning av finansmarknadsstatistik.

1.1

Allmänna synpunkter

SCB har inga synpunkter att redovisa angående
Finansdepartementets förslag.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Elisabeth Hopkins, enhetschef Helena Kaplan, handläggare Tina
Hansson samt handläggare Nils-Henrik Jansson, föredragande.
SCB, Statistiska centralbyrån
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