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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním 

produktu (PEPP) 

(COM(2017) 0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017) 

0343), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0219/2017), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. 

října 20171, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) Starobní důchody představují 

klíčovou část příjmu důchodců a pro 

mnoho lidí znamená dostatečný důchod 

rozdíl mezi pohodlným životem ve stáří a 

chudobou; jsou nutnou podmínkou pro 

výkon základních práv stanovených v 

Listině základních práv Evropské unie, 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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mimo jiné v článku 25 o právech starších 

osob, kde se uvádí: „Unie uznává a 

respektuje práva starších osob na to, aby 

vedly důstojný a nezávislý život a podílely 

se na společenském a kulturním životě.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1a) Značná část starobních důchodů 

je poskytována v rámci veřejných systémů, 

takže existuje přímá souvislosti mezi 

vnitrostátními důchodovými systémy a 

udržitelností veřejných financí. Aniž je 

dotčena výlučná pravomoc členských 

států ohledně uspořádání důchodových 

systémů, jak je stanoveno ve Smlouvách, 

jsou pro stabilitu Unie jako celku, a 

zejména pak eurozóny, zásadními věcmi 

dostatek příjmů a finanční udržitelnost 

vnitrostátních důchodových systémů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1b) Unie čelí několika problémům, 

mezi jinými i demografickým, kvůli tomu, 

že Evropa je stárnoucí kontinent. Kromě 

toho procházejí radikálními změnami 

modely profesní dráhy, trh práce a 

rozdělení bohatství, a to nejen v důsledku 

digitální revoluce. Současně je stále 

jasnější, že vnitrostátní systémy sociálního 
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zabezpečení nejsou uzpůsobeny 

globalizované znalostní ekonomice s 

otevřenými hranicemi, mobilitou práce a 

migrací. Příliš mnoho lidí se neúčastní 

(nebo účastní nedostatečně) tradičních 

vnitrostátních důchodových systémů, 

včetně žen, mladých lidí, migrantů, 

pracovníků s nízkou kvalifikací, osob 

samostatně výdělečně činných, 

pracovníků s atypickými pracovními 

smlouvami a dalších osob. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1c) Je třeba stanovit prioritu dalšího 

rozvíjení, posílení a reformy prvního 

(veřejného) a druhého (zaměstnaneckého) 

pilíře vnitrostátních důchodových 

systémů. Očekává se však, že podíl 

prvního pilíře průběžných veřejných 

důchodů jakožto součásti náhradového 

poměru bude klesat. Tento pokles by 

mohly částečně vyvážit nabyté důchodové 

nároky ze systémů financovaných z 

druhého pilíře. K tomu, aby byly stávající 

vnitrostátní důchodové systémy dostatečné 

a udržitelné, by mohl a měl však také 

podstatně přispět řádně rozvinutý třetí 

pilíř. Měla by existovat možnost, aby trh s 

osobními penzijními produkty v celé Unii 

doplňoval a posiloval celoevropský osobní 

penzijní produkt (PEPP). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Evropský trh s penzijním 

pojištěním je značně roztříštěný a 

rozmanitý, takže dopad PEPP v členských 

státech bude velmi odlišný a právě tak se 

bude lišit jeho cílová skupina. V členských 

státech, kde nejsou dostatečně rozvinuty 

první a druhý pilíř, může PEPP nabídnout 

řešení pro lidi, kteří v současnosti nemají 

přístup ke vhodným službám. V členských 

státech s vysoce rozvinutými trhy s 

penzijním pojištěním by PEPP mohl 

rozšířit nabídku pro spotřebitele nebo 

nabízet řešení pro mobilní občany. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Jak bylo v září 2015 oznámeno v 

akčním plánu Komise pro vytváření unie 

kapitálových trhů28, „Komise posoudí 

důvody pro vznik politického rámce k 

vytvoření úspěšného evropského trhu pro 

jednoduché, účinné a konkurenceschopné 

osobní penze a určí, zda je na podporu 

tohoto trhu nutné vypracovat právní 

předpisy EU“. 

vypouští se 

__________________  

28 Akční plán pro vytváření unie 

kapitálových trhů, Evropská komise, 

30. září 2015 (COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Legislativní rámec pro 

celoevropský osobní penzijní produkt 

položí základy pro úspěšný trh s cenově 

dostupnými a dobrovolnými investicemi 

souvisejícími s důchodem, které mohou být 

spravovány v celoevropském měřítku. 

Doplněním stávajících penzijních 

produktů a plánů přispěje k zajištění 

potřeb osob, které chtějí zvýšit 

přiměřenost svých penzijních spoření, a 

zároveň bude řešit demografickou výzvu a 

zajišťovat mocný nový zdroj soukromého 

kapitálu pro dlouhodobé investice. Tento 

rámec nenahradí ani nebude harmonizovat 

stávající vnitrostátní systémy osobního 

penzijního pojištění. 

(11) Legislativní rámec pro 

celoevropský osobní penzijní produkt 

položí základy pro úspěšný trh s cenově 

dostupnými a dobrovolnými investicemi 

souvisejícími s důchodem, které mohou být 

spravovány v celoevropském měřítku. 

Tento rámec nenahradí ani nebude 

harmonizovat stávající vnitrostátní systémy 

osobního penzijního pojištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Toto nařízení harmonizuje soubor 

ústředních vlastností PEPP, které se týkají 

klíčových prvků, jako jsou distribuce, 

investiční politika, změna poskytovatele 

nebo přeshraniční poskytování a 

přenositelnost. Harmonizace těchto 

ústředních prvků zlepší rovnost podmínek 

pro široký okruh poskytovatelů osobního 

penzijního pojištění a pomůže podpořit 

dokončení unie kapitálových trhů a 

integraci vnitřního trhu s osobním 

penzijním pojištěním. Povede k vytvoření z 

vypouští se 
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velké části standardizovaného 

celoevropského produktu dostupného ve 

všech členských státech, posílí postavení 

spotřebitelů, aby mohli plně využívat 

vnitřní trh tím, že jim umožní převádět 

nároky na důchod do zahraničí, a nabídne 

jim větší možnost výběru mezi různými 

druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně. 

Celoevropský osobní penzijní produkt v 

důsledku menších překážek 

přeshraničnímu poskytování služeb v 

oblasti penzijního pojištění zvýší 

hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 

na celoevropském základě a vytvoří 

úspory z rozsahu, jež by měly být ku 

prospěchu účastníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Článek 114 SFEU umožňuje 

přijímat akty jak v podobě nařízení, tak v 

podobě směrnice. Bylo upřednostněno 

přijetí nařízení, jelikož bude přímo 

použitelné ve všech členských státech. 

Nařízení proto umožní rychlejší zavádění 

PEPP a v kontextu unie kapitálových trhů 

rychleji přispěje k řešení potřeby většího 

objemu penzijního spoření a investic. 

Jelikož tento návrh harmonizuje ústřední 

prvky PEPP, nemusí tyto prvky podléhat 

zvláštním vnitrostátním pravidlům, a 

nařízení je tak v tomto případě vhodnější 

než směrnice. Naopak prvky, které 

nespadají do oblasti působnosti tohoto 

nařízení (např. podmínky týkající se 

akumulační fáze), vnitrostátním 

pravidlům podléhají. 

(13) Článek 114 SFEU umožňuje 

přijímat akty jak v podobě nařízení, tak v 

podobě směrnice. Bylo upřednostněno 

přijetí nařízení, jelikož bude přímo 

použitelné ve všech členských státech. 

Nařízení proto umožní rychlejší zavádění 

PEPP a v kontextu unie kapitálových trhů 

rychleji přispěje k řešení potřeby většího 

objemu penzijního spoření a investic. 

Jelikož tento návrh harmonizuje ústřední 

prvky PEPP, nemusí tyto prvky podléhat 

zvláštním vnitrostátním pravidlům, a 

nařízení je tak v tomto případě vhodnější 

než směrnice. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Jednotný pas PEPP zajistí 

vytvoření jednotného trhu pro 

celoevropský osobní penzijní produkt. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V zájmu zajištění vysoké kvality 

služeb a účinné ochrany spotřebitelů by 

měly domovské a hostitelské členské státy 

při prosazování povinností stanovených 

v tomto nařízení úzce spolupracovat. 

Vykonávají-li poskytovatelé a distributoři 

PEPP v rámci svobody poskytování služeb 

činnost v různých členských státech, měl 

by být za zajišťování dodržování 

povinností stanovených v tomto nařízení 

odpovědný příslušný orgán domovského 

členského státu, jelikož má s 

poskytovatelem PEPP užší vazby. Aby se 

zajistilo spravedlivé sdílení odpovědností 

mezi příslušnými orgány z domovských a 

hostitelských členských států, měl by 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu, který zjistí, že na jeho území došlo k 

jakémukoliv porušení povinností, 

informovat příslušný orgán domovského 

členského státu, který by měl poté mít 

povinnost přijmout vhodná opatření. 

Navíc by měl být příslušný orgán 

hostitelského členského státu oprávněn 

zasáhnout, jestliže domovský členský stát 

vypouští se 
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vhodná opatření nepřijme nebo nejsou-li 

přijatá opatření dostatečná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V případě založení pobočky nebo 

zřízení trvalé přítomnosti v jiném 

členském státě je vhodné rozdělit 

odpovědnost za prosazování předpisů mezi 

domovský a hostitelský členský stát. 

Zatímco odpovědnost za plnění 

povinností, které se týkají činnosti jako 

celku – jako jsou pravidla týkající se 

požadavků na odbornou způsobilost – by 

měla zůstat u příslušného orgánu 

domovského členského státu ve stejném 

režimu jako v případě poskytování služeb, 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu by měl převzít odpovědnost za 

prosazování pravidel týkajících se 

požadavků na informace a výkonu 

činnosti s ohledem na služby poskytované 

na jeho území. Pokud však příslušný 

orgán hostitelského členského státu zjistí 

jakákoli porušení povinností, k nimž došlo 

na jeho území, ve vztahu k nimž tato 

směrnice nepřenáší odpovědnost na 

hostitelský členský stát, úzká spolupráce 

vyžaduje, aby o tom tento orgán 

informoval příslušný orgán domovského 

členského státu, který poté přijme vhodná 

opatření. Tak tomu je především v případě 

porušení pravidel týkajících se dobré 

pověsti a požadavků na odborné znalosti 

a způsobilost. Navíc s ohledem na 

ochranu spotřebitele by měl být příslušný 

orgán hostitelského členského státu 

oprávněn zasáhnout, jestliže domovský 

členský stát vhodná opatření nepřijme 

nebo nejsou-li přijatá opatření dostatečná. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Celoevropská povaha produktu 

PEPP by se měla promítnout do 

celoevropských práv spotřebitelů a 

celoevropské ochrany spotřebitele, mimo 

jiné i do vytvoření mechanismů pro 

přeshraniční kolektivní stížnosti a 

soudních sporů o náhradu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Celoevropský osobní penzijní 

produkt by měl zahrnovat vnitrostátní 

podúčty, přičemž každý z nich by měl 

zohledňovat vlastnosti osobního penzijního 

produktu, které umožní, aby příspěvky do 

PEPP splňovaly podmínky pro pobídky. 

Na úrovni individuálního účastníka PEPP 

by první podúčet měl být vytvořen při 

otevření PEPP. 

(20) Celoevropský osobní penzijní 

produkt by měl zahrnovat vnitrostátní 

podúčty, přičemž každý z nich by měl 

zohledňovat vlastnosti osobního penzijního 

produktu. Na úrovni individuálního 

účastníka PEPP by první podúčet měl být 

vytvořen při otevření PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby se poskytovatelům PEPP 

umožnil hladký přechod, začne se 

povinnost poskytovat PEPP obsahující 

podúčty pro každý členský stát uplatňovat 

tři roky po vstupu tohoto nařízení v 

platnost. Při uvedení PEPP na trh by však 

poskytovatel měl poskytnout informace o 

tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo 

možnému uvedení spotřebitelů v omyl. 

(21) Při uvedení PEPP na trh by 

poskytovatel měl ve smlouvě poskytnout 

informace o tom, které vnitrostátní podúčty 

jsou okamžitě k dispozici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Za účelem zajištění optimální 

transparentnosti produktu by tvůrci PEPP 

měli pro celoevropské osobní penzijní 

produkty, které vytvářejí, vypracovat 

sdělení klíčových informací o PEPP 

předtím, než může být produkt 

distribuován účastníkům PEPP. Měli by 

rovněž odpovídat za správnost sdělení 

klíčových informací o PEPP. Sdělení 

klíčových informací o PEPP by mělo 

nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových 

informací týkající se strukturovaných 

retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou 

podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1286/201433, které by tak pro 

PEPP nebylo třeba poskytovat. 

(24) Za účelem zajištění optimální 

transparentnosti produktu by poskytovatelé 

PEPP měli pro celoevropské osobní 

penzijní produkty, které vytvářejí, 

vypracovat sdělení klíčových informací o 

PEPP předtím, než může být produkt 

distribuován účastníkům PEPP. Měli by 

rovněž odpovídat za správnost sdělení 

klíčových informací o PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 

2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 

2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných 
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produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Spolu s vývojem produktů, jako je 

PEPP, by jako priorita měl být 

vypracován mechanismus Unie pro 

sledování důchodů, který občanům 

umožní vypočítat si nahromaděný 

důchodový kapitál a získané důchodové 

nároky, aby tak měli úplný přehled. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Podrobnosti týkající se informací, 

které mají být kromě prvků již 

stanovených pro sdělení klíčových 

informací týkající se strukturovaných 

retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou 

podle nařízení (EU) č. 1286/2014 

zahrnuty ve sdělení klíčových informacích 

o PEPP, a prezentace těchto informací by 

měly být dále harmonizovány 

prostřednictvím regulačních technických 

norem doplňujících regulační technické 

normy stanovené nařízením Komise 

v přenesené pravomoci ze 

dne 8. března 201734, přičemž je třeba 

zohlednit stávající a probíhající výzkum v 

vypouští se 
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oblasti chování spotřebitelů, včetně 

výsledků testů účinnosti různých způsobů 

prezentace informací spotřebitelům. 

__________________  

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 

2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou stanovením 

regulačních technických norem týkajících 

se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy 

sdělení klíčových informací a podmínek 

pro splnění požadavků na poskytnutí 

těchto sdělení. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Poskytovatelé PEPP by měli 

účastníky PEPP v dostatečném předstihu 

před odchodem do důchodu informovat o 

možnostech vyplácení dávek. Není-li 

důchodová dávka vyplácena jako doživotní 

renta, měli by účastníci, jejichž odchod do 

důchodu se blíží, získat informace 

o dostupných produktech vyplácení dávek, 

které jim umožní lepší finanční plánování 

s ohledem na odchod do důchodu. 

(30) Poskytovatelé PEPP by měli 

účastníky PEPP v dostatečném předstihu 

před odchodem do důchodu informovat o 

možnostech vyplácení dávek a těmto 

účastníkům je třeba připomenout jejich 

možnosti vyplácení dávek alespoň jeden 

rok před odchodem do důchodu. Není-li 

důchodová dávka vyplácena jako doživotní 

renta, měli by účastníci, jejichž odchod do 

důchodu se blíží, získat informace 

o dostupných produktech vyplácení dávek, 

které jim umožní lepší finanční plánování 

s ohledem na odchod do důchodu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) S ohledem na dlouhodobý 

důchodový cíl PEPP by investiční 

možnosti nabízené účastníkům PEPP měly 

být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, 

které investorům umožní činit investiční 

rozhodnutí, včetně počtu investičních 

možností, z nichž si mohou vybrat. Po 

prvotní volbě učiněné při uzavření 

smlouvy o PEPP by účastník PEPP měl 

mít možnost tuto volbu v přiměřených 

intervalech (jednou za pět let) změnit, aby 

byla poskytovatelům poskytnuta 

dostatečná stabilita pro jejich 

dlouhodobou investiční strategii a zároveň 

byla zajištěna ochrana investora. 

(38) S ohledem na dlouhodobý 

důchodový cíl PEPP by investiční 

možnosti nabízené účastníkům PEPP měly 

být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, 

které investorům umožní činit investiční 

rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 39 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Standardní investiční možnost by 

měla účastníkům PEPP umožňovat získat 

zpět investovaný kapitál. Kromě toho by 

poskytovatelé PEPP mohli do svého 

produktu zahrnout mechanismus inflační 

indexace, aby byla alespoň částečně 

pokryta inflace. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 44 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(44) Komise by měla přijmout návrh 

prováděcích technických norem 

vypracovaných evropskými orgány 

dohledu ve společném výboru, pokud jde o 

prezentaci a obsah konkrétních prvků 

sdělení klíčových informací o PEPP, na 

které se nevztahují [regulační technické 

normy pro sdělení klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou], a to podle 

článků 10 až 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201035, 

článků 10 až 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1094/201036 a 

článků 10 až 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201037. 

Komise by měla doplnit technickou práci 

evropských orgánů dohledu prováděním 

spotřebitelských testů ohledně prezentace 

sdělení klíčových informací, jež evropské 

orgány dohledu navrhnou. 

vypouští se 

__________________  

35 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 

716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 

Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 

15.12.2010, s. 12). 

 

36 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 

24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 

Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 

15.12.2010, s. 48). 
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37 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o zřízení Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 

Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 

15.12.2010, s. 84). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) S cílem zřídit efektivnější a 

účinnější postup pro řešení sporů by 

poskytovatelé a distributoři PEPP měli 

zavést účinný postup pro podávání 

stížností, který by jejich zákazníci mohli 

využít před tím, než je spor předložen k 

řešení soudu nebo v rámci alternativního 

řešení sporů. V rámci postupu pro 

podávání stížností by měly být stanoveny 

krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání 

odpovědi poskytovatele nebo distributora 

PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se 

alternativním řešením sporů by měly mít 

dostatečnou kapacitu, která jim umožní 

zapojit se náležitým a efektivním 

způsobem do přeshraniční spolupráce, 

pokud jde o spory týkající se práv a 

povinností podle tohoto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 53 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) Účastníci PEPP by měli mít právo 

se při podpisu smlouvy o PEPP rozhodnout 

ohledně volby vyplácení dávek (renta, 

jednorázová částka nebo jiné) ve výplatní 

fázi, přičemž následně by měli mít 

možnost svou volbu jednou za pět let 

změnit, aby tak v době blížícího se 

odchodu do důchodu mohli svou volbu 

vyplácení dávek co nejlépe přizpůsobit 

svým potřebám. 

(53) Účastníci PEPP by měli mít právo 

se při podpisu smlouvy o PEPP rozhodnout 

ohledně volby vyplácení dávek (renta, 

jednorázová částka nebo jiné) ve výplatní 

fázi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 54 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(54) Poskytovatelé PEPP by měli mít 

možnost zpřístupnit účastníkům PEPP 

širokou škálu výplatních možností. Tento 

přístup by prostřednictvím zvýšené 

flexibility a většího výběru pro účastníky 

PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. 

Poskytovatelům by umožnil navrhovat 

jejich celoevropské osobní penzijní 

produkty nákladově nejefektivnějším 

způsobem. Je v souladu s dalšími 

politikami EU a politicky proveditelný, 

jelikož dostatečně zachovává flexibilitu 

členských států při rozhodování o tom, 

které možnosti výplaty si přejí podporovat. 

(54) Poskytovatelé PEPP by měli mít 

možnost zpřístupnit účastníkům PEPP 

širokou škálu výplatních možností. Tento 

přístup by prostřednictvím zvýšené 

flexibility a většího výběru pro účastníky 

PEPP dosáhl cíle většího rozšíření PEPP. 

Poskytovatelům by umožnil navrhovat 

jejich celoevropské osobní penzijní 

produkty nákladově nejefektivnějším 

způsobem. Je v souladu s dalšími 

politikami EU a politicky proveditelný, 

jelikož dostatečně zachovává flexibilitu 

členských států při rozhodování o tom, 

které možnosti výplaty si přejí podporovat. 

Avšak při zvolení základního PEPP by 

měly být povinné pevné částky renty. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 56 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(56) Ačkoliv průběžný dohled nad 

poskytovateli PEPP mají vykonávat 

jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, 

orgán EIOPA by měl tento dohled ve 

vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo 

zaručeno použití jednotné metody dohledu, 

a přispělo se tak k celoevropskému 

charakteru penzijního produktu. 

(56) Ačkoliv průběžný dohled nad 

poskytovateli PEPP mají vykonávat 

jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, 

orgán EIOPA by měl tento dohled ve 

vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo 

zaručeno soudržné použití jednotné 

metody dohledu, a přispělo se tak k 

celoevropskému charakteru penzijního 

produktu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 56 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (56a) S cílem posílit práva spotřebitele a 

usnadnit přístup k postupu pro podávání 

stížností by měli být účastníci PEPP 

schopni, a to buď individuálně, nebo 

kolektivně, podávat stížnosti 

prostřednictvím jejich vlastního 

příslušného vnitrostátního orgánu, který 

funguje jako „jednotné kontaktní místo“. 

Příslušný orgán, u něhož je podána 

stížnost, by měl být odpovědný za další 

kroky postupu pro podávání stížností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 57 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) Orgán EIOPA by měl s příslušnými 

vnitrostátními orgány spolupracovat a 

usnadnit jejich spolupráci. Orgán EIOPA 

by měl v tomto ohledu hrát roli v 

pravomoci příslušných vnitrostátních 

orgánů týkající se uplatňování opatření 

dohledu, a to poskytováním důkazů o 

porušeních souvisejících s PEPP. Orgán 

EIOPA by měl rovněž poskytovat 

závaznou mediaci v případě sporů mezi 

příslušnými orgány v přeshraničních 

situacích. 

(57) Orgán EIOPA by měl s příslušnými 

vnitrostátními orgány spolupracovat a 

usnadnit jejich spolupráci a soudržnost 

jejich postupů. Orgán EIOPA by měl v 

tomto ohledu hrát roli v pravomoci 

příslušných vnitrostátních orgánů týkající 

se uplatňování opatření dohledu, a to 

poskytováním důkazů o porušeních 

souvisejících s PEPP. Orgán EIOPA by 

měl rovněž poskytovat závaznou mediaci v 

případě sporů mezi příslušnými orgány v 

přeshraničních situacích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 64 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (64a) Vzhledem k celoevropské povaze 

PEPP a ustanovením týkajícím se PEPP 

by měly být přeshraniční mechanismy pro 

kolektivní soudní spory o náhradu rovným 

způsobem dostupné pro spotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 66 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(66) Veškeré zpracování osobních údajů 

prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je 

výměna nebo předávání osobních údajů 

příslušnými orgány, by mělo být 

prováděno v souladu s nařízením 

(66) Veškeré zpracování osobních údajů 

prováděné v rámci tohoto nařízení, jako je 

výměna nebo předávání osobních údajů 

příslušnými orgány, ukládání osobních 

údajů v centrálním registru vedeném 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/67939, a jakákoli výměna nebo 

předávání informací ze strany evropských 

orgánů dohledu by měly být prováděny v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140. 

orgánem EIOPA, zpracování osobních 

údajů poskytovateli PEPP nebo 

distributory PEPP, by mělo být prováděno 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/67939, 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/68040 a nařízením o 

respektování soukromého života a 

ochraně osobních údajů v elektronických 

komunikacích a o zrušení směrnice 

2002/58/ES (nařízení o soukromí a 

elektronických komunikacích). Jakákoli 

výměna nebo předávání informací ze 

strany evropských orgánů dohledu by měly 

být prováděny v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 45/200141. 

__________________ __________________ 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1).  

 40 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/680 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů příslušnými orgány za účelem 

prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a 

institucemi Společenství a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 66 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (66a) Vzhledem k citlivosti osobních 

finančních údajů má mimořádný význam 

silná ochrana údajů. Proto se doporučuje, 

aby orgány pro ochranu údajů byly úzce 

zapojeny do provádění tohoto nařízení a 

do oblasti dohledu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 70 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (70a) Vzhledem k možným dlouhodobým 

důsledkům tohoto nařízení je nezbytné 

důkladně sledovat vývoj během úvodní 

fáze provádění. Je třeba zřídit panel 

zúčastněných stran a odborníků za 

účelem průběžného sledování všech 

příslušných aspektů PEPP, který by měl 

oznamovat Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi veškeré své případné 

připomínky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) se zakládá na dobrovolné smlouvě a) se zakládá na dobrovolné a 
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mezi jednotlivým střadatelem a subjektem; doplňkové smlouvě mezi jednotlivým 

střadatelem a subjektem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) „celoevropským osobním 

penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý 

spořicí osobní penzijní produkt s žádnou 

nebo přísně omezenou možností předčasné 

výplaty, jenž je poskytován v rámci 

schváleného plánu PEPP regulovaným 

finančním podnikem, který má podle práva 

Unie povolení spravovat kolektivní nebo 

jednotlivé investice či úspory, a k němuž se 

jednotlivý účastník PEPP dobrovolně 

zavázal s ohledem na odchod do důchodu; 

2) „celoevropským osobním 

penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý 

spořicí osobní penzijní produkt s žádnou 

nebo přísně omezenou možností předčasné 

výplaty, jenž je poskytován v rámci 

schváleného plánu PEPP finančním 

podnikem uvedeným v článku 5, který má 

podle práva Unie povolení spravovat 

kolektivní nebo jednotlivé investice či 

úspory, a k němuž se jednotlivý účastník 

PEPP dobrovolně zavázal s ohledem na 

odchod do důchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) „akumulační fází“ období, během 

něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva 

(vkládané platby) a které zpravidla trvá do 

doby, kdy příjemce PEPP dosáhne věku 

odchodu do důchodu; 

10) „akumulační fází“ období, během 

něhož se na účtu PEPP akumulují aktiva a 

které zpravidla trvá do doby, kdy příjemce 

PEPP dosáhne věku odchodu do důchodu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 13a) „jednorázovou částkou“ plná 

platba nahromaděného důchodového 

kapitálu na konci akumulační fáze; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

20) „podúčtem“ oddělená část, která je 

otevřena v rámci každého jednotlivého 

účtu PEPP a která odpovídá právním 

požadavkům a podmínkám pro využívání 

pobídek pro investování do PEPP 

stanoveným na vnitrostátní úrovni 
členským státem, v němž má účastník 

PEPP bydliště. Jednotlivec může být 

střadatelem PEPP nebo příjemcem PEPP v 

každém podúčtu v závislosti na příslušných 

právních požadavcích pro akumulační a 

výplatní fázi; 

20) „podúčtem“ oddělená část, která je 

otevřena v rámci každého jednotlivého 

účtu PEPP a která odpovídá právním 

požadavkům uloženým členským státem, v 

němž má účastník PEPP bydliště. 

Jednotlivec může být střadatelem PEPP 

nebo příjemcem PEPP v každém podúčtu v 

závislosti na příslušných právních 

požadavcích pro akumulační a výplatní 

fázi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

21) „kapitálem“ souhrn kapitálových 

příspěvků a nesplaceného upsaného 

kapitálu, počítáno na základě částky, 

kterou lze investovat, po odečtení všech 

21) „kapitálem“ souhrn kapitálových 

příspěvků a nesplaceného upsaného 

kapitálu, počítáno na základě částky, 

kterou lze investovat, před odečtením 
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poplatků, plateb a výdajů, které přímo či 

nepřímo hradí investoři; 

všech poplatků, plateb a výdajů, které 

přímo či nepřímo hradí investoři; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

24) „standardní investiční možností“ 

investiční strategie uplatňovaná v případě, 

že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak 

investovat fondy akumulované na jeho 

účtu PEPP; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

28) „zákazníkem PEPP“ účastník 

PEPP, budoucí účastník PEPP a/nebo 

příjemce PEPP. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 28a) „biometrickými riziky“ rizika 

spojená s dlouhověkostí, invaliditou nebo 

úmrtím; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 28b) „partnerstvím“ spolupráce mezi 

poskytovateli PEPP s cílem nabídnout 

podúčty v různých členských státech, a 

zajistit tak služby přenositelnosti uvedené 

v článku 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je-li to povoleno tímto nařízením, 

ustanovením smlouvy o poskytování PEPP 

uzavřené mezi účastníkem PEPP a 

poskytovatelem PEPP; 

b) je-li to povoleno tímto nařízením, 

ustanovením smlouvy o poskytování 

PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) ustanovením právních předpisů 

členských států, které by byly použitelné 

na srovnatelné osobní penzijní produkty 

vytvořené a distribuované v souladu s 

právními předpisy členského státu, v němž 

ii) ustanovením právních předpisů 

členských států, které by byly použitelné 

na srovnatelné osobní penzijní produkty 

vytvořené a distribuované v souladu s 

rozhodným právem. 
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má tvůrce produktu sídlo. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) instituce zaměstnaneckého 

penzijního pojištění povolené nebo 

registrované v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2016/2341/EU45; 

c) instituce zaměstnaneckého 

penzijního pojištění povolené nebo 

registrované v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2016/2341/EU45, které samy nemohou 

pokrýt biometrická rizika a nezaručují 

investiční výkonnost nebo určitou úroveň 

důchodových dávek; 

__________________ __________________ 

45 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2016/2341/ES ze dne 14. prosince 

2016 o činnostech institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění a 

dohledu nad nimi (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37). 

45 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2016/2341/ES ze dne 14. prosince 

2016 o činnostech institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění a 

dohledu nad nimi (přepracované znění) 

(Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Před rozhodnutím o žádosti orgán 

EIOPA konzultuje příslušný orgán 

žadatele. 

2. Před rozhodnutím o žádosti orgán 

EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele 

za účelem ověření, zda nejsou námitky ke 

schválení žádosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP 

vždy dodržují ustanovení tohoto nařízení, 

jakož i příslušný obezřetnostní režim, který 

je pro ně použitelný v souladu s 

legislativními akty uvedenými v čl. 5 

odst. 1. 

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP 

vždy dodržují ustanovení tohoto nařízení, 

jakož i příslušný obezřetnostní režim, který 

je pro ně použitelný v souladu s 

legislativními akty uvedenými v čl. 5 

odst. 1 a v článku 8. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Kapitola III – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA III KAPITOLA VIII A 

PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ A 

PŘENOSITELNOST PEPP 

PŘESHRANIČNÍ NÁKUPY A 

PŘENOSITELNOST PEPP 

 (Kapitola III a všechna její ustanovení 

kromě článku 11 se přesouvají až za 

kapitolu VIII) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Kapitola III – oddíl I – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ODDÍL I vypouští se 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A SVOBODA 

USAZOVÁNÍ 

 

 (Oddíl I kapitoly III se jako pododdíl 
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vypouští) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 Článek 3a 

Výkon volného pohybu služeb a svobody 

usazování poskytovateli a distributory 

PEPP 

Výkon volného pohybu služeb a svobody 

usazování poskytovateli a distributory 

PEPP 

 (Článek 11 bude přesunut za článek 3) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě využití služby 

přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok 

ponechat si veškeré výhody a pobídky, 

které jim poskytovatel PEPP přiznal a které 

jsou spojené s nepřerušeným investováním 

do stejného celoevropského osobního 

penzijního produktu. 

2. V případě využití služby 

přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok 

ponechat si veškeré výhody a pobídky, 

které jim poskytovatel PEPP přiznal a které 

jsou spojené s nepřerušeným investováním 

do stejného celoevropského osobního 

penzijního produktu, a mají právo 

současně spořit na více než jednom 

podúčtu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účastníci PEPP mají právo nabýt 

nebo koupit služby PEPP v jiném 

členském státě, než je stát, v němž má 

účastník PEPP bydliště. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při nabízení celoevropského 

osobního penzijního produktu poskytovatel 

PEPP nebo distributor PEPP potenciálním 

účastníkům PEPP poskytne informace o 

tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici. 

2. Při nabízení celoevropského 

osobního penzijního produktu poskytovatel 

PEPP nebo distributor PEPP potenciálním 

účastníkům PEPP poskytne informace o 

tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici buď od poskytovatele 

PEPP, nebo od registrovaného partnera. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Nejpozději tři roky od vstupu 

tohoto nařízení v platnost musí každý 

celoevropský osobní penzijní produkt na 

žádost adresovanou poskytovateli PEPP 

nabízet vnitrostátní podúčty pro všechny 

členské státy. 

3. Dostupné podúčty jsou uvedeny ve 

smlouvě uzavřené mezi účastníkem PEPP 

a poskytovatelem PEPP. Poskytovatel 

PEPP je povinen nabízet alespoň ty 

podúčty, které jsou uvedeny ve smlouvě. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 

odst. 3, poskytovatelé PEPP zajistí, aby v 

rámci každého jednotlivého účtu PEPP 

bylo možné otevřít nový podúčet, který 

odpovídá právním požadavkům a 

podmínkám pro využívání pobídek pro 

PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni 

členským státem, do něhož se účastník 

PEPP přestěhuje. 

Poskytovatelé PEPP zajistí, aby v rámci 

každého jednotlivého účtu PEPP bylo 

možné otevřít, a to buď převodem, nebo 

rozšířením, nový podúčet, který odpovídá 

právním požadavkům a podmínkám 

stanoveným na vnitrostátní úrovni pro 

využívání pobídek pro PEPP daného 

členského státu, kde se podúčet otevírá. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčena lhůta uvedená v 

čl. 13 odst. 3, poskytovatel PEPP informuje 

účastníka PEPP o možnosti otevření 

nového podúčtu v rámci individuálního 

účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do 

které může být tento podúčet otevřen, a to 

bezprostředně po tom, co byl poskytovatel 

informován o úmyslu účastníka PEPP 

využít své právo na mobilitu mezi 

členskými státy. 

1. Poskytovatel PEPP informuje 

účastníka PEPP o možnosti otevření 

nového podúčtu v rámci individuálního 

účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do 

které může být tento podúčet otevřen, a to 

bezprostředně po tom, co byl poskytovatel 

informován o úmyslu účastníka PEPP 

využít své právo na mobilitu mezi 

členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nový členský stát bydliště 

účastníka PEPP; 

a) členský stát, kde se otevírá 

podúčet; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) skutečnost, zda se mobilita týká 

převodu nebo rozšíření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) datum, od něhož mají být investice 

směrovány na nově otevřený podúčet; 

b) datum, od něhož mají být investice 

směrovány na nově otevřený podúčet v 

případě převodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytování informací o přenositelnosti 

vnitrostátním orgánům 

Poskytování informací o přenositelnosti 

příslušným orgánům 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatel PEPP oznámí veškerá 

smluvní ujednání týkající se služby 

přenositelnosti příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu vykonávajícímu 

nad ním obezřetnostní dohled. 

1. Poskytovatel PEPP oznámí veškerá 

smluvní ujednání týkající se služby 

přenositelnosti orgánu EIOPA. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Informace podle odstavce 1 se 

podávají elektronicky do centrální databáze 

vedené u vnitrostátního orgánu dohledu, a 

to do jednoho měsíce od otevření nového 

podúčtu, a obsahují alespoň: 

2. Informace podle odstavce 1 se 

podávají elektronicky do centrální databáze 

vedené u orgánu EIOPA, a to do jednoho 

měsíce od otevření nového podúčtu. K 

databázi mají přístup příslušné 

vnitrostátní orgány, které automaticky 

obdrží informace týkající se místních 

podúčtů v případě jakýchkoliv změn. 

Databáze obsahuje alespoň: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Kapitola IV – název 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA IV KAPITOLA II A 

DISTRIBUCE A POŽADAVKY NA 

INFORMACE 

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ A STÍŽNOSTI 

 (Kapitola IV a všechna její ustanovení se 

přesouvají za kapitolu II) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 2 

a v článcích 6 až 18 nařízení (EU) 

č. 1286/2014. 

2. Sdělení klíčových informací o 

PEPP představuje předsmluvní 

informace. Musí být přesné, pravdivé a 

jasné a nesmí být zavádějící. Sdělení musí 

poskytovat klíčové informace a musí být v 

souladu s veškerými závaznými smluvními 

dokumenty, s příslušnými částmi 

nabídkových dokumentů a s podmínkami 

produktu PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Kromě informací stanovených v 

čl. 8 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 

č. 1286/2014 obsahuje oddíl nazvaný „O 

jaký produkt se jedná?“ tyto informace: 

3. Sdělení klíčových informací o 

PEPP musí představovat samostatný 

dokument zřetelně oddělený od 

propagačních materiálů. Nesmí obsahovat 

odkazy na propagační materiály. Může 

obsahovat odkazy na jiné dokumenty, 

případně včetně prospektu, ale pouze 

pokud takový odkaz souvisí s 
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informacemi, které podle tohoto nařízení 

musí být ve sdělení klíčových informací o 

PEPP obsaženy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) popis důchodových dávek a rozsah, 

v jakém jsou zaručeny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) případnou minimální nebo 

maximální dobu, po niž je třeba se 

účastnit plánu PEPP; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) věk odchodu do důchodu; vypouští se 

Or. en 

 



 

PE618.225v01-00 38/91 PR\1146696CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) obecné informace o službě 

přenositelnosti včetně informací o 

podúčtech; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod v 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

v) obecné informace o službě změny 

poskytovatele a odkaz na konkrétní 

informace o službě změny dostupné podle 

článku 50; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod vi 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) dostupné informace týkající se 

výkonu investiční politiky z hlediska 

environmentálních a sociálních faktorů a 

faktorů týkajících se správy a řízení; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod vii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vii) rozhodné právo pro smlouvu o 

PEPP, pokud strany nemají možnost 

volby rozhodného práva, nebo v případě, 

že si strany rozhodné právo zvolit mohou, 

právo, jehož volbu navrhuje poskytovatel 

PEPP. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

poskytnou potenciálním účastníkům 

PEPP kromě sdělení klíčových informací 

o PEPP také odkazy na veškeré zprávy o 

solventnosti a finanční situaci 

poskytovatele PEPP a umožní jim snadný 

přístup k těmto informacím. 

4. Aniž jsou dotčena ustanovení 

odstavce 3, pokud PEPP nabízí 

účastníkovi PEPP takovou škálu možností 

investování, že informace o každé z 

možností podkladových investic nelze 

všechny poskytnout v jediném, stručném a 

samostatném dokumentu, musí sdělení 

klíčových informací o PEPP obsahovat 

alespoň obecný popis možností 

podkladových investic a uvést, kde a jak 

lze získat podrobnější předsmluvní 

informační dokumentaci týkající se 

investičních produktů, o něž se uvedené 

možnosti podkladových investic opírají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Potenciálním účastníkům PEPP se 

poskytnou rovněž informace o dosavadní 

výkonnosti investic souvisejících s plánem 

PEPP za období minimálně pěti let, nebo 

v případě, že plán je provozován méně než 

pět let, informace za všechny roky, kdy byl 

plán provozován, jakož i informace o 

struktuře nákladů, které nesou účastníci 

PEPP a příjemci PEPP. 

5. Sdělení klíčových informací o 

PEPP je vypracováno ve formě krátkého, 

stručně sepsaného dokumentu a v tištěné 

podobě sestává nejvýše ze tří stran papíru 

o rozměru A4, čímž se usnadní 

porovnatelnost, a pokud se vyhotoví v 

provedení na trvalém nosiči jiném než 

papír, může být v zájmu praktičnosti 

sdělení klíčových informací o PEPP 

vrstvené. 

 Informace uvedené v prvním pododstavci: 

 a) jsou prezentovány a uspořádány 

tak, aby se snadno četly, přičemž je 

použito písmo čitelné velikosti; 

 b) se zaměřují na klíčové informace, 

které účastníci PEPP potřebují; 

 c) jsou jasně formulovány a napsány 

jazykem a stylem, jež usnadňují 

pochopení informací, přičemž především 

se používá jazyk, který je jasný, stručný a 

srozumitelný. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pokud jsou ve sdělení klíčových 

informací o PEPP použity barvy, nesmí se 

srozumitelnost informací zhoršit, je-li 

sdělení klíčových informací vytištěno nebo 

kopírováno černobíle. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b. Pokud je ve sdělení klíčových 

informací použita značka nebo logo 

poskytovatele PEPP nebo skupiny, jíž je 

tento poskytovatel členem, nesmí odvádět 

pozornost účastníka PEPP od informací, 

které jsou ve sdělení uvedeny, ani zakrývat 

text. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5c. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

poskytnou potenciálním účastníkům 

PEPP kromě sdělení klíčových informací 

o PEPP také shrnutí veškerých zpráv o 

solventnosti a finanční situaci 

poskytovatele PEPP a odkazy na ně a 

umožní jim snadný přístup k těmto 

informacím. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5d. Případní účastníci PEPP rovněž 

obdrží informace o historické výkonnosti 

investic v souvislosti s PEPP, které se 
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týkají let, po něž je PEPP provozován. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 

tohoto článku evropské orgány dohledu 

(Evropský orgán pro bankovnictví, 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a 

orgán EIOPA) prostřednictvím společného 

výboru evropských orgánů dohledu 

vypracují návrhy prováděcích technických 

norem, jimiž se specifikují podrobnosti 

týkající se prezentace a obsahu každé z 

informací uvedených v odstavcích 3 a 4, 

jakož i požadavky nezbytné pro prezentaci 

těchto informací ve standardizovaném 

formátu umožňujícím srovnání. 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 

tohoto článku evropské orgány dohledu 

(Evropský orgán pro bankovnictví, 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a 

orgán EIOPA) prostřednictvím společného 

výboru evropských orgánů dohledu 

vypracují návrhy regulačních technických 

norem, jimiž se specifikují podrobnosti 

týkající se prezentace a obsahu každé z 

informací uvedených v odstavcích 4, 5 a 

5d, jakož i požadavky nezbytné pro 

prezentaci těchto informací ve 

standardizovaném a přístupném formátu 

umožňujícím snadné srovnání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při vypracovávání návrhů prováděcích 

technických norem evropské orgány 

dohledu zohlední jednotlivé druhy 

celoevropských osobních penzijních 

produktů, rozdíly mezi nimi a schopnosti 

účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP s 

cílem umožnit účastníku PEPP výběr z 

různých podkladových investic nebo jiných 

možností u daného produktu včetně 

případů, kdy lze tuto volbu provést v 

Při vypracovávání návrhů regulačních 

technických norem evropské orgány 

dohledu zohlední jednotlivé druhy 

celoevropských osobních penzijních 

produktů, rozdíly mezi nimi a schopnosti 

účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP s 

cílem umožnit účastníku PEPP výběr z 

různých podkladových investic nebo jiných 

možností u daného produktu včetně 

případů, kdy lze tuto volbu provést v 
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různých časových obdobích nebo ji v 

budoucnu změnit. 

různých časových obdobích nebo ji v 

budoucnu změnit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropské orgány dohledu předloží tyto 

návrhy prováděcích technických norem 

Komisi do … . 

Evropské orgány dohledu předloží tyto 

návrhy regulačních technických norem 

Komisi do šesti měsíců od zveřejnění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

prováděcí technické normy uvedené v 

prvním pododstavci v souladu s 

článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, 

nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

regulační technické normy uvedené v 

prvním pododstavci v souladu s 

článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, 

nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) 

č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Článek 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23a 

 Jazyk použitý ve sdělení klíčových 
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informací o PEPP 

 1. Sdělení klíčových informací o 

PEPP musí být sepsáno v úředních 

jazycích nebo v jednom z úředních jazyků 

používaných v té části členského státu, 

kde je PEPP distribuován, nebo v jiném 

jazyce, který příslušné orgány tohoto 

členského státu přijímají, nebo v případě, 

že bylo sepsáno v jiném jazyce, musí být 

do jednoho z uvedených jazyků přeloženo. 

Tento překlad musí věrně a přesně 

zachycovat obsah původního sdělení 

klíčových informací o PEPP. 

 2. Je-li PEPP v členském státě 

nabízen pomocí propagačních dokumentů 

v jednom nebo více úředních jazycích 

tohoto členského státu, je sdělení 

klíčových informací o PEPP vypracováno 

alespoň v příslušných úředních jazycích. 

 3. Sdělení klíčových informací o 

PEPP se na požádání poskytne ve 

vhodném formátu pro účastníky PEPP se 

zrakovým nebo sluchovým postižením, 

jakož i pro málo gramotné nebo 

negramotné účastníky PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Článek 23 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23b 

 Informace uvedené ve sdělení klíčových 

informací o PEPP 

 1. V horní části první strany sdělení 

klíčových informací o PEPP musí být 

viditelným písmem uveden název „Sdělení 

klíčových informací o PEPP“. Sdělení 

klíčových informací o PEPP musí být 

uspořádáno v pořadí uvedeném v 
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odstavcích 2 a 3. 

 2. Přímo pod názvem sdělení 

klíčových informací o PEPP musí být 

umístěna vysvětlivka. Tato vysvětlivka zní: 

„V tomto dokumentu naleznete klíčové 

informace o tomto penzijním produktu. 

Nejde o propagační materiál. Poskytnutí 

těchto informací vyžaduje zákon, abyste 

lépe porozuměli podstatě, rizikům, 

nákladům, možným výnosům a ztrátám 

spojeným s tímto produktem a mohli jej 

porovnat s jinými produkty.“ 

 3. Sdělení klíčových informací o 

PEPP musí obsahovat tyto informace: 

 a) na začátku sdělení název PEPP a 

to, zda se jedná o základní PEPP, 

totožnost a kontaktní údaje poskytovatele 

PEPP, informace o orgánu příslušném 

pro tohoto poskytovatele PEPP a datum 

pořízení sdělení;  

 b) tam, kde je potřeba, upozornění 

týkající se srozumitelnosti v tomto znění: 

„Produkt, o jehož koupi uvažujete, je 

složitý a může být obtížně srozumitelný.“;  

 c) v oddíle s názvem „O jaký produkt 

se jedná a co se stane, až půjdu do 

důchodu?“ povaha a hlavní rysy PEPP, 

včetně:  

 i)  

 – případné minimální nebo 

maximální doby, po niž je třeba se 

účastnit plánu PEPP;  

 – právních informací o věku 

odchodu do důchodu v členském státě, 

jehož právo je rozhodné;  

 – členských států, v nichž 

poskytovatel PEPP nabízí;  

 – investičních možností, včetně základní 

možnosti;  

 – informací o službě přenositelnosti;  

 – informací týkajících se výkonu 

investiční politiky PEPP z hlediska 

environmentálních a sociálních faktorů a 
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faktorů týkajících se správy a řízení;  

 – popisu důchodových dávek a míry, 

do jaké jsou zaručeny, a způsobu 

vyplácení, včetně popisu možností 

vyplácení a prohlášení, že může být 

rozumné zvážit před odchodem do 

důchodu poradenství ohledně jednotlivých 

možností;  

 – informací o veškerých možných 

dopadech načasování odchodu do 

důchodu na rizika a důchodové dávky pro 

PEPP;  

 – popisu možností vyplácení a 

prohlášení, že může být rozumné zvážit 

před odchodem do důchodu poradenství 

ohledně jednotlivých možností; 

 ii) cíle odchodu do důchodu a 

prostředků k dosažení optimálního 

výsledku pro účastníka PEPP, zejména 

pak toho, zda je cíle dosahováno přímou 

nebo nepřímou expozicí vůči aktivům z 

podkladových investic, včetně popisu 

příslušných podkladových nástrojů nebo 

referenčních hodnot, uvedení trhů, do 

kterých PEPP investuje, a případných 

konkrétních environmentálních nebo 

sociálních cílů, na něž se produkt 

zaměřuje, jakož i způsob stanovení 

návratnosti;  

 iii) popisu typu osoby spořící si na 

důchod, jíž má být produkt s investiční 

složkou nabízen, zejména pokud jde o 

schopnost nést investiční ztráty a o 

investiční horizont;  

 iv) údajů o pojistných plněních v 

případě, že je PEPP nabízí, včetně 

okolností, které právo na pojistná plnění 

zakládají;  

 v) doby trvání PEPP, pokud je 

známa;  

 d) v oddíle nazvaném „Jaká 

podstupuji rizika a jakého výnosu bych 

mohl dosáhnout?“ stručný popis profilu 

rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto 

údaje:  
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 i) souhrnný ukazatel rizik doplněný 

o slovní vysvětlení tohoto ukazatele, jeho 

hlavní omezení a slovní vysvětlení rizik, 

která mají pro PEPP zásadní význam, 

avšak nejsou souhrnným ukazatelem rizik 

náležitě zachycena;  

 ii) maximální možnou ztrátu 

investovaného kapitálu, včetně informací 

o tom, zda:  

 – účastník PEPP může přijít o 

veškerý investovaný kapitál nebo  

 – zda účastník PEPP kromě kapitálu 

investovaného do PEPP nese riziko 

vzniku dalších finančních závazků nebo 

povinností, včetně podmíněných závazků,  

 – případně zda PEPP zahrnuje 

ochranu kapitálu proti tržnímu riziku a 

podrobnosti o tom, na co se tato ochrana 

vztahuje a jaká jsou její omezení, zejména 

pokud jde o časový aspekt jejího použití;  

 iii) příslušné scénáře výkonnosti a 

předpoklady použité k jejich vypracování;  

 iv) případně informace o podmínkách 

návratnosti pro účastníky PEPP nebo 

stanovené hranice výkonnosti;  

 v) prohlášení o tom, že daňové předpisy 

domovského členského státu účastníka 

PEPP mohou ovlivnit skutečnou výši 

vyplácené částky; 

 e) v oddíle nazvaném „Co se stane, 

když [název poskytovatele PEPP] není 

schopen uskutečnit výplatu?“ stručný 

popis toho, zda se na příslušnou ztrátu 

vztahuje systém odškodnění nebo záruk 

pro investory, a pokud ano, o jaký systém 

se jedná, jaké je jméno ručitele a na která 

rizika se systém vztahuje a která jsou 

vyloučena;  

 f) v oddíle nazvaném „S jakými 

náklady je investice spojena?“ náklady 

spojené s investicí do PEPP, zahrnující 

přímé i nepřímé náklady účastníka PEPP, 

včetně jednorázových a opakovaných 

nákladů, vyjádřené pomocí souhrnných 

ukazatelů těchto nákladů, a pro zajištění 
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porovnatelnosti celkové souhrnné náklady 

vyjádřené peněžně i procentně, aby byl 

ilustrován souhrnný dopad celkových 

nákladů na investici. Ve sdělení klíčových 

informací o PEPP musí být jasně 

uvedeno, že poradci, distributoři a 

všechny ostatní osoby, které poskytují 

poradenství o PEPP nebo takový produkt 

prodávají, poskytnou podrobné informace 

o veškerých nákladech spojených s 

distribucí, jež nebyly zahrnuty do výše 

uvedených nákladů, tak aby umožnili 

účastníkům PEPP pochopit kumulativní 

účinek souhrnných nákladů na 

návratnost investice;  

 g) v oddíle nazvaném „Jak dlouho 

bych měl investici držet? Mohu si peníze 

vybrat předčasně?“ informace o tom:  

 i) zda se u daného produktu PEPP 

případně poskytuje lhůta na rozmyšlenou 

nebo lhůta pro zrušení;  

 ii) jaká je doporučená a případně 

požadovaná minimální doba držení;  

 iii) jaké jsou možnosti a podmínky 

zrušení investice před její splatností, 

včetně všech použitelných poplatků a 

pokut, s ohledem na profil rizik a výnosů 

daného produktu PEPP a vývoj na trhu, 

na který se zaměřuje;  

 iv) jaké jsou možné důsledky 

odprodeje před uplynutím stanovené doby 

investice nebo doporučené doby držení, 

jako jsou ztráta ochrany kapitálu nebo 

nutnost úhrady dodatečných 

podmíněných poplatků;  

 h) v oddíle nazvaném „Jakým 

způsobem mohu podat stížnost?“ 

informace o tom, jakým způsobem a ke 

komu může účastník PEPP podat stížnost 

ohledně daného produktu nebo ohledně 

jednání poskytovatele PEPP či osoby, 

která poskytuje poradenství o tomto 

produktu nebo tento produkt prodává;  

 i) v oddíle nazvaném „Jiné 

relevantní informace“ stručné uvedení 

všech dalších informačních dokumentů, 
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které mají být účastníku PEPP poskytnuty 

v předsmluvní nebo posmluvní fázi, s 

výjimkou všech propagačních materiálů.  

 4. Vrstvení informací požadované 

podle odstavce 2 je přípustné, přičemž 

podrobné části informací mohou být 

představeny pomocí kontextové nabídky 

nebo prostřednictvím odkazů na 

související vrstvy, aby se zajistilo, že 

sdělení klíčových informací o PEPP je s to 

dostát povinnosti dodržet délku 

stanovenou v čl. 23 odst. 5. 

 5. Za účelem zajištění jednotného 

uplatňování tohoto článku vypracují 

evropské orgány dohledu ve společném 

výboru těchto orgánů návrhy regulačních 

technických norem: 

 a) upřesňující podrobnosti týkající se 

prezentace a obsahu každé z informací 

uvedených v článku 23, jakož i požadavky 

nezbytné pro prezentaci těchto informací 

ve standardizovaném formátu 

umožňujícím srovnání; 

 b) upřesňující metodiky výpočtu nezbytné 

pro informace uvedené v odst. 3 písm. d) 

bodu i) a iii) a v odst. 3 písm. f); 

 c) upřesňující, kdy je vrstvení informací 

přípustné, které informace by měly být 

součástí základní prezentace a které 

informace se poskytují s dalšími vrstvami 

podrobností. 

 Při vypracovávání návrhů regulačních 

technických norem evropské orgány 

dohledu zohlední jednotlivé druhy 

celoevropských osobních penzijních 

produktů, rozdíly mezi nimi a schopnosti 

účastníků PEPP, jakož i vlastnosti PEPP 

s cílem umožnit účastníku PEPP výběr z 

různých podkladových investic nebo 

jiných možností u daného produktu včetně 

případů, kdy lze tuto volbu provést v 

různých časových obdobích nebo ji v 

budoucnu změnit. 

 Evropské orgány dohledu předloží tyto 

návrhy regulačních technických norem 

Komisi do ... [xxx po dni vstupu tohoto 
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nařízení v platnost]. Na Komisi je 

přenesena pravomoc přijímat regulační 

technické normy uvedené v prvním 

pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010, články 10 až 

14 nařízení (EU) č. 1094/2010 a články 10 

až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Článek 23 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23c 

 Propagační materiály 

 Propagační materiály obsahující 

konkrétní informace o PEPP nesmějí 

obsahovat tvrzení, která jsou v rozporu s 

informacemi uvedenými ve sdělení 

klíčových informací o PEPP nebo snižují 

jeho význam. V propagačních materiálech 

musí být uvedeno, že je k dispozici sdělení 

klíčových informací o PEPP a jak a kde je 

možné je získat, včetně adresy webových 

stránek poskytovatele daného PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Článek 23 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23d 

 Kontrola sdělení klíčových informací o 

PEPP 

 1. Poskytovatel PEPP podrobuje 

informace obsažené ve sdělení klíčových 
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informací o PEPP pravidelné kontrole, a 

pokud z této kontroly vyplyne potřeba 

změny, sdělení klíčových informací 

upraví. Upravenou verzi sdělení klíčových 

informací o PEPP neprodleně zpřístupní. 

 2. Za účelem zajištění jednotného 

uplatňování tohoto článku vypracují 

evropské orgány dohledu ve společném 

výboru návrhy regulačních technických 

norem upřesňující: 

 a) podmínky kontroly informací 

obsažených ve sdělení klíčových 

informací;  

 b) podmínky, za kterých je nutno sdělení 

klíčových informací upravit;  

 c) konkrétní podmínky, za kterých je 

nutno zkontrolovat informace obsažené ve 

sdělení klíčových informací nebo upravit 

sdělení klíčových informací o PEPP v 

případě, že PEPP není účastníkům PEPP 

k dispozici nepřetržitě;  

 d) okolnosti, za kterých mají být 

účastníci PEPP informováni o upraveném 

sdělení klíčových informací o produktu 

PEPP, který zakoupili, jakož i prostředky, 

jimiž mají být účastníci PEPP 

informováni.  

 Evropské orgány dohledu předloží tyto 

návrhy regulačních technických norem 

Komisi do ... [xxx po dni vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. Na Komisi je 

přenesena pravomoc přijímat regulační 

technické normy uvedené v prvním 

pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010, články 10 až 

14 nařízení (EU) č. 1094/2010 a články 10 

až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Článek 23 e (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23e 

 Občanskoprávní odpovědnost 

 1. Poskytovateli PEPP nevzniká 

občanskoprávní odpovědnost na základě 

pouhého sdělení klíčových informací o 

PEPP, včetně jeho případného překladu, 

pokud není zavádějící, nepřesné nebo v 

rozporu s příslušnými částmi právně 

závazných předsmluvních a smluvních 

dokumentů nebo s požadavky 

stanovenými v článku 23. 

 2. Účastník PEPP, který 

prokazatelně utrpí ztrátu v důsledku toho, 

že při investování do produktu PEPP, k 

němuž bylo sdělení klíčových informací o 

PEPP vytvořeno, spoléhal na toto sdělení, 

jak je uvedeno v odstavci 1, může v 

souladu s vnitrostátním právem požadovat 

od poskytovatele PEPP náhradu škody za 

utrpěnou ztrátu. 

 3. Pojmy jako „škoda“ nebo „ztráta“ 

uvedené v odstavci 2, které nejsou 

vymezeny, se vykládají a uplatňují v 

souladu s rozhodným vnitrostátním 

právem určeným příslušnými pravidly 

mezinárodního práva soukromého. 

 4. Tento článek nevylučuje další 

nároky z občanskoprávní odpovědnosti v 

souladu s vnitrostátním právem. 

 5. Povinnosti vyplývající z tohoto 

článku nelze smluvně omezit ani vyloučit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Článek 23 f (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23f 

 Prvek pojištění 

 Týká-li se sdělení klíčových informací o 

PEPP pojistné smlouvy, má pojišťovna 

povinnosti pouze vůči pojistníkovi, a 

nikoli vůči osobě oprávněné z pojistné 

smlouvy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Článek 23 g (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23g 

 Poskytování sdělení klíčových informací o 

PEPP 

 1. Osoba poskytující poradenství o 

produktu PEPP nebo osoba jej 

prodávající poskytne účastníkům PEPP 

sdělení klíčových informací o PEPP v 

dostatečném předstihu předtím, než budou 

vázáni jakoukoliv smlouvou nebo 

nabídkou týkající se tohoto PEPP. 

 2. Osoba, která poskytuje poradenství 

o PEPP nebo takový produkt prodává, 

může vyhovět požadavkům odstavce 1 tím, 

že poskytne sdělení klíčových informací o 

PEPP osobě písemně zmocněné přijímat 

investiční rozhodnutí jménem účastníků 

PEPP ve vztahu k obchodům uzavíraným 

v rámci daného písemného zmocnění. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Článek 23 h (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23h 

 Zveřejňování informací účastníkům 

PEPP souvisejících s distribucí 

 1. V dostatečném předstihu před 

uzavřením smlouvy týkající se PEPP 

poskytnou poskytovatelé PEPP a 

distributoři PEPP účastníkům PEPP nebo 

možným účastníkům PEPP alespoň tyto 

informace: 

 a) zda drží přímo nebo nepřímo 

nejméně 10 % hlasovacích práv nebo 

kapitálu v daném poskytovateli PEPP;  

 b) ve vztahu k návrhu smlouvy nebo 

ke smlouvě, k níž je poskytováno 

poradenství, zda  

 i) poskytovatel PEPP nebo mateřská 

společnost poskytovatele PEPP drží přímo 

nebo nepřímo nejméně 10 % hlasovacích 

práv nebo kapitálu v daném 

zprostředkovateli nebo distributorovi 

PEPP;  

 ii) poskytuje poradenství na základě 

nestranné a osobní analýzy,  

 iii) je vázán smluvní povinností 

provádět distribuční činnost výhradně u 

jednoho nebo více poskytovatelů PEPP, a 

v takovém případě musí poskytnout názvy 

těchto poskytovatelů PEPP; nebo  

 iv) zda není smluvně vázán vykonávat 

distribuci výhradně pro jednoho nebo více 

poskytovatelů PEPP a neposkytuje 

poradenství na základě nestranné 

a osobní analýzy, v takovém případě musí 

sdělit názvy poskytovatelů PEPP, se 

kterými může vykonávat a vykonává 

činnost;  

 c) povahu odměny obdržené za 

pojistnou smlouvu;  
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 d) zda v souvislosti s danou smlouvou 

pracuje:  

 i) na základě poplatku, který je 

odměnou přímo placenou účastníkem 

PEPP;  

 ii) na základě jakéhokoliv druhu 

provize, která je odměnou zahrnutou do 

nákladů a poplatků za distribuci PEPP;  

 iii) na základě jiného druhu odměny, 

včetně hospodářské výhody jakéhokoli 

druhu, jež je nabídnuta nebo poskytnuta v 

souvislosti s danou smlouvou; nebo  

 iv) na základě kombinace jakýchkoli 

druhů odměn uvedených v bodech i), ii) 

a iii).  

 2. Pokud poplatek hradí účastník 

PEPP přímo, informuje ho distributor 

PEPP o výši poplatku, a není-li to možné, 

o metodě jeho výpočtu.  

 3. Pokud veškeré platby kromě 

plánovaných provádí účastník PEPP 

podle smlouvy po jejím uzavření, 

distributor PEPP rovněž zveřejní 

informace v souladu s tímto článkem za 

každou takovou platbu.  

 4. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatel PEPP oznámil účastníkovi 

PEPP v dostatečném předstihu před 

uzavřením smlouvy povahu odměny, 

kterou dostanou jeho zaměstnanci v 

souvislosti s danou smlouvou.  

 5. Pokud veškeré platby kromě 

plánových provádí účastník PEPP podle 

smlouvy po jejím uzavření, poskytovatel 

PEPP rovněž zveřejní informace v 

souladu s tímto článkem za každou 

takovou platbu.  

 6. Účastníkům PEPP nebo 

potenciálním účastníkům PEPP se v 

dostatečném předstihu před uzavřením 

smlouvy sdělí vhodné informace ohledně 

distribuce PEPP a ohledně všech nákladů 

a souvisejících poplatků. Tyto informace 

musí obsahovat alespoň tyto skutečnosti: 
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 a) zda v případě poskytnutí 

poradenství bude zprostředkovatel nebo 

distributor PEPP poskytovat účastníkům 

PEPP pravidelné posouzení vhodnosti 

doporučeného PEPP pro dané účastníky 

PEPP;  

 b) pokud jde o informace o veškerých 

nákladech a souvisejících poplatcích, 

které je třeba zveřejnit, informace ohledně 

distribuce PEPP, včetně případných 

nákladů za poradenství, nákladů na 

produkt PEPP doporučený účastníkovi 

PEPP nebo jemu inzerovaný, a informace 

o tom, jak jej může účastník PEPP platit, 

mimo jiné i při zohlednění veškerých 

plateb třetích stran v souladu s čl. 32 odst. 

1 písm. e) bodu ii).  

 7. Informace uvedené v odstavci 1 se 

poskytují ve standardizovaném formátu 

umožňujícím srovnání a srozumitelnou 

formou takovým způsobem, aby účastníci 

PEPP byli přiměřeně schopni pochopit 

povahu a rizika nabízeného PEPP a poté 

činit informovaná investiční rozhodnutí. 

 8. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 62 s cílem 

určit: 

 a) podmínky, které musí informace plnit, 

aby byly nestranné, srozumitelné a 

nezavádějící, včetně kritérií, z nichž 

vychází standardizovaný formát uvedený v 

odstavci 7; 

 b) podrobnosti o obsahu a formátu 

informací poskytovaných účastníkům 

PEPP v souvislosti s poskytovateli, 

zprostředkovateli a distributory PEPP a 

náklady a poplatky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Článek 24 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 24 vypouští se 

Zveřejňování informací souvisejících s 

distribucí 

 

1. Poskytovatelé nebo distributoři 

PEPP uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto 

nařízení poskytnou účastníkům PEPP 

nebo potenciálním účastníkům PEPP s 

dostatečným předstihem před uzavřením 

smlouvy o PEPP přinejmenším informace 

týkající se smlouvy o PEPP a jich samých 

stanovené v článku 19 a v čl. 29 odst. 1 

prvním pododstavci písm. a) a c) směrnice 

(EU) 2016/97 v souvislosti s pojistnými 

smlouvami a zprostředkovateli pojištění. 

 

2. Informace uvedené v tomto 

odstavci 1 se poskytují ve 

standardizovaném formátu umožňujícím 

srovnání a srozumitelnou formou 

takovým způsobem, aby účastníci PEPP 

byli přiměřeně schopni pochopit povahu a 

rizika nabízeného PEPP a poté činit 

informovaná investiční rozhodnutí. 

 

3. Komise je v souladu s článkem 62 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci, jimiž upřesní kritéria, na 

kterých se zakládá standardizovaný 

formát uvedený v odstavci 2. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Článek 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 24a 

 Upřesnění požadavků a potřeb a 

posuzování vhodnosti 

 1. Před uzavřením smlouvy týkající 

se PEPP poskytovatel nebo distributor 
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PEPP na základě informací získaných od 

účastníka PEPP upřesní požadavky a 

potřeby daného účastníka PEPP týkající 

se důchodu a srozumitelnou formou 

účastníkovi PEPP poskytne objektivní 

informace o celoevropském osobním 

penzijním produktu, aby mohl účastník 

PEPP učinit informované rozhodnutí. 

Jakákoli navrhovaná smlouva je být v 

souladu s požadavky a potřebami 

účastníka PEPP týkajícími se důchodu. 

 2. Je-li před uzavřením jakékoli 

konkrétní smlouvy poskytnuto 

poradenství, poskytovatel nebo distributor 

PEPP poskytne účastníkovi PEPP osobní 

doporučení vysvětlující, proč by konkrétní 

produkt PEPP nejlépe vyhovoval 

požadavkům a potřebám daného 

účastníka PEPP. 

 3. Pokud poskytovatel nebo 

distributor PEPP účastníka PEPP 

informuje, že své poradenství poskytuje 

nezávisle, poskytuje toto poradenství na 

základě analýzy dostatečně velkého počtu 

osobních penzijních produktů dostupných 

na trhu tak, aby byl schopen vyvodit 

osobní doporučení odpovídající odborným 

kritériím ohledně toho, jaká smlouva 

týkající se produktu PEPP odpovídajícím 

způsobem vyhoví potřebám účastníka 

PEPP, a rovněž obsahující faktory, které 

mohou představovat pro účastníka PEPP 

riziko. 

 4. Při poskytování poradenství v 

jakékoliv fázi jednání o smlouvě 

poskytovatel PEPP získá nezbytné 

informace o znalostech a zkušenostech 

účastníka PEPP v oblasti investic, které 

jsou pro produkt PEPP relevantní, o 

finanční situaci této osoby, včetně její 

schopnosti nést ztráty, a o jejích 

investičních cílech, včetně tolerance vůči 

riziku, aby tak umožnil poskytovateli, 

zprostředkovateli nebo distributorovi 

PEPP doporučit účastníkovi nebo 

potenciálnímu účastníkovi PEPP ten 

produkt PEPP, který je pro něho vhodný, 

a zejména který je v souladu s tolerancí 
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dané osoby vůči riziku a její schopnosti 

nést ztráty. 

 5. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

zajistí a na žádost příslušných orgánů 

prokážou, že fyzické osoby poskytující 

poradenství týkající se produktů PEPP 

mají znalosti a schopnosti nezbytné pro to, 

aby mohli plnit své povinnosti podle 

tohoto nařízení. Členské státy zveřejní 

kritéria, která se pro hodnocení těchto 

znalostí a schopností použijí. 

 6. Orgán EIOPA vydá do ... [xxx po 

dni vstupu tohoto nařízení v platnost] 

pokyny upřesňující kritéria pro posouzení 

získaných znalostí a schopností podle 

odstavce 5. Tyto pokyny se přijímají 

v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 

č. 1094/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před uzavřením smlouvy týkající se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu poskytovatel nebo distributor 

PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto 

nařízení na základě informací získaných 

od účastníka PEPP upřesní požadavky a 

potřeby daného účastníka PEPP týkající se 

důchodu a srozumitelnou formou 

účastníkovi PEPP poskytne objektivní 

informace o celoevropském osobním 

penzijním produktu, aby mohl účastník 

PEPP učinit informované rozhodnutí. 

Před uzavřením smlouvy týkající se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu poskytovatel nebo distributor 

PEPP na základě informací získaných od 

účastníka PEPP upřesní požadavky a 

potřeby daného účastníka PEPP týkající se 

důchodu a srozumitelnou formou 

účastníkovi PEPP poskytne objektivní 

informace o celoevropském osobním 

penzijním produktu, aby mohl účastník 

PEPP učinit informované rozhodnutí. 

Jakákoli navrhovaná smlouva musí být v 

souladu s požadavky a potřebami 

účastníka PEPP týkajícími se důchodu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jakákoli navrhovaná smlouva je být v 

souladu s požadavky a potřebami 

účastníka PEPP týkajícími se důchodu. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li před uzavřením jakékoli 

konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, 

poskytovatel nebo distributor PEPP 

uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 
poskytne účastníkovi PEPP osobní 

doporučení vysvětlující, proč by konkrétní 

celoevropský osobní penzijní produkt 

nejlépe uspokojil požadavky a potřeby 

daného účastníka PEPP. 

2. Je-li před uzavřením jakékoli 

konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, 

poskytovatel nebo distributor PEPP 

poskytne účastníkovi PEPP osobní 

doporučení vysvětlující, proč by konkrétní 

celoevropský osobní penzijní produkt 

nejlépe uspokojil požadavky a potřeby 

daného účastníka PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při poskytování poradenství 

týkajícího se celoevropských osobních 

penzijních produktů poskytovatel nebo 

distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) 

tohoto nařízení dodržuje použitelné 

vnitrostátní právní předpisy provádějící 

pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 

3. Pokud poskytovatel nebo 

distributor PEPP účastníka PEPP 

informuje, že své poradenství poskytuje 

nezávisle, poskytuje toto poradenství na 

základě analýzy dostatečně velkého počtu 

osobních penzijních produktů dostupných 

na trhu tak, aby byl schopen vyvodit 
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směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné 

právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 

odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto 

pravidel. 

osobní doporučení odpovídající odborným 

kritériím ohledně toho, jaká smlouva 

týkající se produktu PEPP odpovídajícím 

způsobem vyhoví potřebám účastníka 

PEPP, a rovněž obsahující faktory, které 

mohou představovat pro účastníka PEPP 

riziko. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud poskytovatel nebo 

distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) 

tohoto nařízení účastníka PEPP 

informuje, že své poradenství poskytuje 

nezávisle, poskytuje toto poradenství na 

základě analýzy dostatečně velkého počtu 

osobních penzijních produktů dostupných 

na trhu tak, aby byl schopen vyvodit 

osobní doporučení odpovídající odborným 

kritériím ohledně toho, jaká smlouva 

týkající se celoevropského osobního 

penzijního produktu odpovídajícím 

způsobem uspokojí potřeby účastníka 

PEPP. Toto poradenství nesmí být 

omezeno na smlouvy týkající se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu, které jsou poskytované 

samotným poskytovatelem nebo 

distributorem PEPP, subjekty, které jsou s 

tímto poskytovatelem nebo distributorem 

PEPP úzce propojeny, nebo jinými 

subjekty, s nimiž má poskytovatel nebo 

distributor PEPP úzké právní či 

hospodářské vztahy včetně smluvních 

vztahů, aby tak nevzniklo riziko ohrožení 

nezávislého charakteru poskytovaného 

poradenství. 

4. Při poskytování poradenství v 

jakékoliv fázi jednání o smlouvě 

poskytovatel PEPP získá nezbytné 

informace o znalostech a zkušenostech 

účastníka PEPP v oblasti investic, které 

jsou pro produkt PEPP relevantní, o 

finanční situaci této osoby, včetně její 

schopnosti nést ztráty a jejích investičních 

cílech, včetně tolerance vůči riziku, aby 

tak umožnil poskytovateli, 

zprostředkovateli nebo distributorovi 

PEPP doporučit účastníkovi nebo 

potenciálnímu účastníkovi PEPP ten 

produkt PEPP, který je pro něj vhodný, a 

zejména který je v souladu s tolerancí 

dané osoby vůči riziku a její schopnosti 

nést ztráty. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 
zajistí a na žádost příslušných orgánů 

prokážou, že fyzické osoby poskytující 

poradenství týkající se celoevropských 

osobních penzijních produktů mají znalosti 

a schopnosti nezbytné pro to, aby mohli 

plnit své povinnosti podle této kapitoly. 

Členské státy zveřejní kritéria, která se pro 

hodnocení těchto znalostí a schopností 

použijí. 

5. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

zajistí a na žádost příslušných orgánů 

prokážou, že fyzické osoby poskytující 

poradenství týkající se produktů PEPP mají 

znalosti a schopnosti nezbytné pro to, aby 

mohli plnit své povinnosti podle tohoto 

nařízení. Členské státy zveřejní kritéria, 

která se pro hodnocení těchto znalostí a 

schopností použijí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Orgán EIOPA vydá do ... [xxx po 

dni vstupu tohoto nařízení v platnost] 

pokyny upřesňující kritéria pro posouzení 

získaných znalostí a schopností podle 

odstavce 5. Tyto pokyny se přijímají 

v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 

č. 1094/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Článek 26 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Informace obsažené v přehledu 

důchodových dávek PEPP musí být 

přesné a aktuální a poskytují se každému 

účastníkovi PEPP bezplatně 

v elektronické formě, včetně trvalého 

nosiče nebo prostřednictvím webových 

stránek, nebo v tištěné podobě, a to 

alespoň jednou ročně. Vedle informací 

v elektronické formě musí být účastníkům 

PEPP na požádání bezplatně doručena 

tištěná verze. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Přehled dávek z PEPP zahrnuje 

alespoň tyto klíčové informace pro 

účastníky PEPP: 

1. Přehled dávek z PEPP zahrnuje 

alespoň tyto klíčové informace pro 

účastníky PEPP, které se poskytují jednou 

ročně: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) osobní údaje účastníka PEPP, název 

poskytovatele PEPP, informace o 

předpokládaných důchodových dávkách, 

informace o nabytých nárocích nebo 

nahromaděném kapitálu, příspěvky 

uhrazené účastníkem PEPP nebo 

jakoukoliv třetí stranou a informace o 

úrovni financování plánu PEPP, pro které 

se použije čl. 39 odst. 1 písm. a), b), d), e), 

f) a h) směrnice 2016/2341/EU, přičemž 

pro účely tohoto nařízení se pojmem 

„účastník“ rozumí účastník PEPP, 

pojmem „IZPP“ poskytovatel PEPP, 

pojmem „penzijní plán“ plán PEPP a 

pojmem „přispívající podnik“ jakákoliv 

třetí strana; 

a) osobní údaje účastníka PEPP, název 

poskytovatele PEPP, informace o 

předpokládaných důchodových dávkách, 

informace o nabytých nárocích nebo 

nahromaděném kapitálu, příspěvky 

uhrazené účastníkem PEPP nebo 

jakoukoliv třetí stranou a informace o 

úrovni financování plánu PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) členský stát, v němž má 

poskytovatel PEPP povolení nebo v němž 

je registrován, a název příslušného 

orgánu; 

b) jasně uvedený zákonný věk 

odchodu do důchodu daného účastníka 

PEPP, věk odchodu do důchodu 

stanovený v penzijním plánu nebo 

odhadovaný poskytovatelem PEPP nebo 

případně věk odchodu do důchodu 

stanovený účastníkem PEPP; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) případně informace o celkových 

nebo částečných zárukách v rámci plánu 

PEPP, o povaze záruky a o mechanismu 

na ochranu nabytých jednotlivých 

nároků; 

c) název poskytovatele PEPP a jeho 

kontaktní adresa a identifikace plánu 

PEPP daného účastníka PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) informace o dosavadní výkonnosti 

plánu PEPP jakožto celku nebo případně 

investiční možnosti účastníka PEPP, 

uvedené v tabulce znázorňující tuto 

výkonnost za všechny dostupné roky a 

nejvýše za posledních deset let; 

d) informace o projekci důchodových 

dávek v závislosti na věku odchodu do 

důchodu uvedeném v písmenu b) 

a prohlášení, že se tato projekce může lišit 

od konečné hodnoty vyplacených dávek. 

Pokud projekce důchodových dávek 

vycházejí z ekonomických scénářů, 

zahrnují tyto informace také odhad 

nejlepšího scénáře a nepříznivého scénáře 

s ohledem na konkrétní povahu plánu 

PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) rozpis nákladů odečtených 

poskytovatelem PEPP minimálně za 

posledních 12 měsíců, v němž jsou 

e) informace o získaných nárocích či 

nahromaděném penzijním kapitálu 

s ohledem na konkrétní povahu plánu 
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uvedeny správní náklady, náklady na 

úschovu aktiv, náklady související s 

portfoliovými obchody a další náklady, 

jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů 

na konečné dávky. 

PEPP ; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) informace o příspěvcích, které do 

plánu PEPP odvedli jakákoliv třetí strana 

a účastník PEPP, a to alespoň za 

posledních dvanáct měsíců, přičemž se 

zohlední konkrétní povaha plánu PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb) informace o dosavadní výkonnosti 

plánu PEPP jakožto celku nebo případně 

investiční možnosti účastníka PEPP, 

uvedené v tabulce znázorňující tuto 

výkonnost za všechny dostupné roky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e c (nové) 



 

PR\1146696CS.docx 67/91 PE618.225v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ec) rozpis nákladů odečtených 

poskytovatelem PEPP alespoň za 

posledních 12 měsíců, v němž jsou 

uvedeny správní náklady, náklady na 

úschovu aktiv, náklady související s 

portfoliovými obchody a další náklady, 

jakož i odhadovaný dopad těchto nákladů 

na konečné dávky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ed) informace o celkové úrovni 

financování plánu PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise v souladu s článkem 62 

přijme akty v přenesené pravomoci, jimiž 

stanoví pravidla pro určení předpokladů 

týkajících se předpokládaných 
důchodových dávek uvedených v odst. 1 

písm. a). Tato pravidla poskytovatelé 

PEPP uplatňují za účelem stanovení roční 

míry nominální výnosnosti investic, roční 

míry inflace a vývoje v oblasti budoucích 

mezd, jsou-li relevantní. 

2. V přehledu důchodových dávek se 

musí uvádět, kde a jakým způsobem lze 

získat doplňující informace včetně: 

dalších praktických informací 

o možnostech, jež se účastníkům PEPP 

nabízí v rámci plánu PEPP. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  113 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy si v souladu 

s článkem 55 vyměňují osvědčené postupy, 

pokud jde o formát a obsah přehledu 

dávek z PEPP. 

3. Komise po konzultaci s Evropskou 

centrální bankou, orgánem EIOPA a 

vnitrostátními orgány dohledu přijme v 

souladu s článkem 62 akt v přenesené 

pravomoci, v němž stanoví pravidla pro 

určení předpokladů týkajících se 

předpokládaných důchodových dávek 

uvedených v odst. 1 písm. a), pro 

prezentaci dosavadní výkonnosti uvedené 

v odst. 1 písm. eb) a pro prezentaci 

nákladů uvedených v odst. 1 písm. ec). 

Tato pravidla poskytovatelé PEPP 

uplatňují za účelem stanovení roční míry 

nominální výnosnosti investic, roční míry 

inflace a vývoje v oblasti budoucích mezd, 

jsou-li relevantní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) dalších praktických informací podle 

čl. 40 odst. 1 písm. a) směrnice 

2016/2341/EU; 

a) dalších praktických informací 

o možnostech, jež se účastníkům PEPP 

nabízí v rámci PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 a (nový) 



 

PR\1146696CS.docx 69/91 PE618.225v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. U plánů PEPP, v nichž účastníci 

PEPP nesou investiční riziko a v nichž je 

jistá investiční možnost účastníku PEPP 

přiřazena podle zvláštního pravidla 

uvedeného v plánu PEPP, přehled dávek z 

PEPP uvádí, kde jsou poskytovány 

dodatečné informace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Je zajištěn snadný a bezplatný 

přístup k informacím elektronickou 

cestou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Na žádost účastníka PEPP, 

příjemce PEPP nebo jejich zástupců 

poskytovatel PEPP poskytne tyto 

dodatečné informace: 

 a) roční účetní závěrky a výroční 

zprávy uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b), 

nebo je-li poskytovatel PEPP odpovědný 

za více než jeden plán PEPP, účetní 

závěrky a zprávy týkající se konkrétního 

plánu PEPP daného účastníka nebo 

příjemce; 
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 b) prohlášení o zásadách investiční 

politiky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. c); 

 c) jakékoli další informace 

o předpokladech, jež byly použity 

k vytvoření projekcí uvedených v čl. 1 

písm. d 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh nařízení 

Čl. 29. – odst. 3 – pododstavec -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je zajištěn snadný a bezplatný přístup k 

informacím elektronickou cestou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán EIOPA po konzultaci s 

vnitrostátními orgány a po spotřebitelských 

testech vypracuje návrhy prováděcích 

technických norem upřesňující podrobnosti 

týkající se prezentace informací uvedených 

v článku 28 a v tomto článku. 

Orgán EIOPA po konzultaci s 

vnitrostátními orgány a organizacemi 

spotřebitelů vypracuje návrhy prováděcích 

technických norem upřesňující podrobnosti 

týkající se prezentace informací uvedených 

v článku 28 a v tomto článku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy 

prováděcích technických norem Komisi do 

... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy 

prováděcích technických norem Komisi do 

... [do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. Komisi je svěřena 

pravomoc přijímat prováděcí technické 

normy uvedené v prvním pododstavci v 

souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 

1093/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Účastníci PEPP obdrží během fáze 

před odchodem do důchodu informace 

uvedené v článku 42 směrnice 

2016/2341/EU. 

1. Účastníci PEPP obdrží během fáze 

před odchodem do důchodu informace 

uvedené v článku 42 směrnice 

2016/2341/EU. Poradenství jeden rok před 

fází pobírání důchodu je povinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh nařízení 

Článek 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 31 vypouští se 

Dodatečné informace, které je nutno 

poskytnout účastníkům PEPP a 

příjemcům PEPP na jejich žádost 

 

Na žádost účastníka PEPP, příjemce 

PEPP nebo jejich zástupců poskytovatel 

PEPP poskytne tyto dodatečné informace: 

 

a) roční účetní závěrky a výroční  
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zprávy uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b), 

nebo je-li poskytovatel PEPP odpovědný 

za více než jeden plán PEPP, účetní 

závěrky a zprávy týkající se konkrétního 

plánu PEPP daného účastníka nebo 

příjemce; 

b) prohlášení o zásadách investiční 

politiky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. c); 

 

c) jakékoli další informace 

o předpokladech, jež byly použity 

k prognóze předpokládaných dávek 

uvedených v čl. 28 odst. 1 písm. a). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Návrh nařízení 

Kapitola 5 – oddíl 2 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

INVESTIČNÍ PRAVIDLA PRO 

ÚČASTNÍKY PEPP 

INVESTIČNÍ MOŽNOSTI PRO 

ÚČASTNÍKY PEPP 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé PEPP účastníkům 

PEPP nabídnou až pět investičních 

možností. 

1. Poskytovatelé PEPP a distributoři 

PEPP každopádně nabídnou účastníkům 

PEPP základní PEPP a mohou nabídnout 

alternativní investiční možnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  125 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Investiční možnosti zahrnují 

standardní investiční možnost a mohou 

zahrnovat alternativní investiční 

možnosti. 

2. Veškeré investiční možnosti 

navrhují poskytovatelé PEPP na základě 

osvědčených technik snižování rizika 

zajišťujících účastníkům PEPP 

dostatečnou ochranu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Veškeré investiční možnosti 

navrhují poskytovatelé PEPP na základě 

osvědčených technik snižování rizika 

zajišťujících účastníkům PEPP 

dostatečnou ochranu. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každých pět let akumulace v rámci 

celoevropského osobního penzijního 

produktu má účastník PEPP možnost 

zvolit si jinou investiční možnost. 

1. Podmínky změny investiční 

možnosti jsou uvedeny ve smlouvě o 

PEPP. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  128 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Změna investiční možnosti je pro 

účastníka PEPP bezplatná. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Standardní investiční možnost Základní PEPP 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Standardní investiční možnost 

zajistí účastníku PEPP ochranu kapitálu, 

a to na základě techniky snižování rizik, 

která vede k bezpečné investiční strategii. 

1. Základní PEPP musí být 

jednoduchý a bezpečný produkt, který lze 

snadno získat, a to i prostřednictvím 

digitálních kanálů, v každém členském 

státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Technika snižování rizika použitá 

u základního PEPP je v souladu s cílem 

ochránit investovaný kapitál.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Ochrana kapitálu účastníku PEPP 

umožní získat zpět investovaný kapitál 

včetně poplatků, nákladů a inflace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nabízí-li poskytovatelé PEPP 

alternativní investiční možnosti, alespoň 

jedna z nich účastníkům PEPP nabízí 

nákladově efektivní investiční možnost. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt Použití technik snižování rizika zajistí, že 
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v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 62, jímž se stanoví: 

je investiční strategie PEPP navržena tak, 

aby z PEPP vytvořila stabilní a dostatečný 

budoucí důchodový příjem dané osoby a 

aby zajistila spravedlivé zacházení ve 

všemi generacemi účastníků PEPP. 

Příslušné techniky snižování rizika 

zahrnují ustanovení písm. ba) a bb) nebo 

jejich kombinaci a mohou být doplněny 

ustanoveními stanovenými v písm. bc): 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) technika snižování rizik určená k 

zajištění ochrany kapitálu v rámci 

standardní investiční možnosti; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) techniky snižování rizik, které se 

použijí pro alternativní investiční 

možnosti. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) ustanovení pro postupnou úpravu 

investičních přídělů s cílem zmírnit 

finanční rizika investic pro kohorty 

odpovídající zbývající době trvání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) ustanovení o vytváření rezerv z 

příspěvků nebo z výnosů investic, které 

jsou přiděleny jednotlivým účastníkům 

PEPP spravedlivým a transparentním 

způsobem s cílem zmírnit investiční ztráty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc) ustanovení pro využívání 

vhodných finančních záruk na ochranu 

před investičními ztrátami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 S cílem stanovit kritéria pro účinné 

techniky snižování rizika, které lze 

soudržně použít, vypracuje orgán EIOPA 

návrh regulačních technických norem, 

které upřesní podrobnosti ustanovení 

týkajících se technik pro snižování rizika. 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy 

regulačních technických norem Komisi … 

do [XXX ode dne vstupu tohoto nařízení v 

platnost]. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat regulační technické normy 

uvedené v prvním pododstavci v souladu s 

články 10 až 14 nařízení (EU) č. 

1094/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V souladu s čl. 3 písm. b) určí 

podmínky celoevropského osobního 

penzijního produktu související s 

akumulační fází členské státy, s výjimkou 

případů, kdy jsou stanoveny v tomto 

nařízení. 

1. S výjimkou případů, kdy jsou 

podmínky stanoveny v tomto nařízení, určí 

podmínky celoevropského osobního 

penzijního produktu související s 

akumulační fází PEPP členské státy a tyto 

podmínky budou alespoň tak příznivé jako 

příslušná vnitrostátní pravidla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto podmínky mohou zahrnovat vypouští se 
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zejména věkové hranice pro zahájení 

akumulační fáze, minimální dobu trvání 

akumulační fáze, maximální a minimální 

výši vkládaných plateb a jejich kontinuitu, 

jakož i podmínky pro vyplacení před 

dosažením věku odchodu do důchodu v 

případě zvlášť závažných problémů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Návrh nařízení 

Kapitola VI – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA VI vypouští se 

OCHRANA INVESTORA  

 (Kapitola VI se jako pododdíl vypouští a 

všechna její ustanovení se stávají součástí 

kapitoly V „AKUMULAČNÍ FÁZE“) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé PEPP mohou nabízet 

celoevropské osobní penzijní produkty 

zajišťující pokrytí biometrických rizik. Pro 

účely tohoto nařízení se pojmem 

„biometrická rizika“ rozumí rizika 

spojená s dlouhověkostí, invaliditou a 

úmrtím. 

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 5, 

mohou poskytovatelé PEPP doplňkově 

nabízet celoevropské osobní penzijní 

produkty zajišťující pokrytí biometrických 

rizik. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  145 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Příslušný orgán hlavní provozovny 

nebo jediné provozovny poskytovatele 

nebo distributora je způsobilý jednat jako 

hlavní příslušný orgán pro přeshraniční 

poskytování produktů PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. V případech, které se týkají více 

než jednoho členského státu, se může 

stěžovatel rozhodnout, že svou stížnost 

předloží prostřednictvím příslušného 

orgánu vlastního členského státu, a to bez 

ohledu na to, kde došlo k porušení 

předpisů. Za tímto účelem, a aniž je 

dotčen odstavec 6a, je každý příslušný 

orgán příslušný k tomu, aby se zabýval 

stížnostmi, které u něj byly podány, nebo 

možným porušením tohoto nařízení, 

pokud se daná záležitost týká provozovny 

v jeho členském státě nebo jsou touto 

záležitostí podstatným způsobem dotčeni 

účastníci PEPP v jeho členském státě. V 

takovýchto případech informuje o dané 

věci příslušný orgán neprodleně hlavní 

příslušný orgán. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  147 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 6 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6c. V případě, kdy nedojde k dohodě 

mezi dotčenými příslušnými orgány, 

použije se postup pro řešení sporů 

stanovený v článku 56. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Návrh nařízení 

Článek 44 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 44 vypouští se 

Mimosoudní řešení sporů  

1. V souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/11/EU49 se 

zavedou odpovídající, nezávislé, 

nestranné, transparentní a účinné postupy 

alternativního řešení sporů mezi 

zákazníky PEPP a poskytovateli či 

distributory PEPP týkajících se práv a 

povinností vyplývajících z tohoto nařízení 

a případně se využijí stávající příslušné 

orgány. Tyto postupy alternativního řešení 

sporů se použijí a pravomoci orgánů 

alternativního řešení sporů se účinně 

rozšíří na poskytovatele nebo distributory 

PEPP, ve vztahu k nimž byly postupy 

zahájeny. 

 

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou 

povinny účinně spolupracovat na řešení 

přeshraničních sporů týkajících se práv a 

povinností vyplývajících z tohoto nařízení. 

 

__________________  

49 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 
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o alternativním řešení spotřebitelských 

sporů a o změně nařízení (ES) č. 

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. 

věst. L 165, 18.6.2013, s. 63). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Účastník PEPP nesmí měnit 

poskytovatele PEPP častěji než jednou za 

pět let po uzavření smlouvy o PEPP. 

2. Účastník PEPP má právo změnit 

poskytovatele PEPP v okamžiku odchodu 

do důchodu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Službu změny poskytovatele zahájí 

na žádost účastníka PEPP přijímající 

poskytovatel PEPP. Služba změny splňuje 

nejméně požadavky odstavců 2 až 5. 

1. Službu změny poskytovatele zahájí 

na žádost účastníka PEPP přijímající 

poskytovatel PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Přijímající poskytovatel PEPP do 

dvou dnů od přijetí zmocnění uvedeného v 

3. Přijímající poskytovatel PEPP do 

pěti dnů od přijetí zmocnění uvedeného v 
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odstavci 2 požádá převádějícího 

poskytovatele PEPP, aby provedl 

následující úkoly, pokud tak stanoví 

zmocnění účastníka PEPP: 

odstavci 2 požádá převádějícího 

poskytovatele PEPP, aby provedl 

následující úkoly, pokud tak stanoví 

zmocnění účastníka PEPP: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Celkové poplatky a platby účtované 

převádějícím poskytovatelem PEPP 

účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, 

který je u něj veden, nesmí přesáhnout 

1,5 % kladného zůstatku, který má být 

převeden k přijímajícímu poskytovateli 

PEPP. 

3. Celkové poplatky a platby účtované 

převádějícím poskytovatelem PEPP 

účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, 

který je u něj veden, nesmí přesáhnout 

0,5 % kladného zůstatku, který má být 

převeden k přijímajícímu poskytovateli 

PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Případné poplatky a platby, které 

jsou převádějícím nebo přijímajícím 

poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP 

účtovány za jakékoli služby podle 

článku 46 jiné než služby uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, jsou 

přiměřené a odpovídají skutečným 

nákladům daného poskytovatele PEPP. 

4. Přijímající poskytovatel může za 

službu změny poskytovatele účtovat pouze 

skutečné náklady. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  154 

Návrh nařízení 

Čl. 49 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Členské státy zajistí, aby byly 

zřízeny mechanismy pro přeshraniční 

stížnosti a soudní spory, které umožní 

osobní i kolektivní přeshraniční soudní 

spory o náhradu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Návrh nařízení 

Kapitola VII – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA VII KAPITOLA VIII B 

ZMĚNA POSKYTOVATELE PEPP ZMĚNA POSKYTOVATELE PEPP 

 (Kapitola VII a všechna její ustanovení se 

přesouvají za kapitolu IX) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Návrh nařízení 

Kapitola VIII – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA VIII KAPITOLA VI A 

VÝPLATNÍ FÁZE VÝPLATNÍ FÁZE 

 (Kapitola VIII a všechna její ustanovení se 

přesouvají za kapitoly V a VI) 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  157 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V souladu s článkem 3 určí 

podmínky celoevropského osobního 

penzijního produktu související s výplatní 

fází členské státy, nejsou-li stanoveny v 

tomto nařízení. 

1. S výjimkou případů, kdy jsou 

podmínky stanoveny v tomto nařízení, určí 

podmínky celoevropského osobního 

penzijního produktu související s 

akumulační fází PEPP členské státy a tyto 

podmínky budou alespoň tak příznivé jako 

příslušná vnitrostátní pravidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto podmínky mohou zahrnovat 

zejména stanovení věku odchodu do 

důchodu, povinného vztahu mezi 

dosažením věku odchodu do důchodu a 

počátkem výplatní fáze, minimální doby, 

po níž je třeba se účastnit plánu PEPP, 

maximální doby před dosažením věku 

odchodu do důchodu, kdy je možné se do 

plánu PEPP zapojit, jakož i podmínky pro 

vyplacení v případě zvlášť závažných 

problémů. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Formu vyplácení dávek ve výplatní 2. V případě základního produktu 
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fázi si střadatelé PEPP zvolí při uzavření 

smlouvy o PEPP a případně ji poté mohou 

jednou za pět let během akumulační fáze 

změnit. 

PEPP musí být alespoň 35 % vyplácených 

dávek vypláceno ve formě renty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účastníci PEPP si vyberou formu 

vyplácení dávek ve výplatní fázi při 

uzavření smlouvy o PEPP. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán EIOPA sleduje penzijní 

plány zřízené nebo distribuované na 

území Unie, aby ověřil, zda nepoužívají 
označení „PEPP“ nebo nenaznačují, že se 

jedná o celoevropský osobní penzijní 

produkt, pokud k tomu nemají povolení 

podle tohoto nařízení nebo pokud toto 

nařízení nedodržují. 

2. Orgán EIOPA ověří, že se označení 

„PEPP“ nepoužívá bez povolení podle 

tohoto nařízení a v souladu s ním. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Návrh nařízení 

Čl. 55 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spolupráce mezi příslušnými orgány a 

spolupráce s orgánem EIOPA 

Spolupráce a jednotnost 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Návrh nařízení 

Čl. 55 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán EIOPA a příslušný orgán 

poskytovatele PEPP za účelem plnění 

svých povinností podle tohoto nařízení 

vzájemně spolupracují a vyměňují si 

informace. 

1. Každý příslušný orgán přispívá k 

jednotnému uplatňování tohoto nařízení v 

celé Unii. Za tímto účelem příslušné 

orgány spolupracují mezi sebou a s 

Komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Návrh nařízení 

Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 

tohoto článku orgán EIOPA vypracuje 

návrhy prováděcích technických norem 

upřesňující podrobnosti týkající se 

mechanismu pro spolupráci a výměnu 

informací, spolu s požadavky potřebnými 

pro prezentaci výše uvedených informací 

ve standardizovaném formátu umožňujícím 

srovnání. 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování 

tohoto článku orgán EIOPA vypracuje 

návrhy prováděcích technických norem 

upřesňující podrobnosti týkající se 

mechanismu pro soudržnost, spolupráci a 

výměnu informací, spolu s požadavky 

potřebnými pro prezentaci výše uvedených 

informací ve standardizovaném formátu 

umožňujícím srovnání. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  165 

Návrh nařízení 

Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy 

prováděcích technických norem Komisi do 

... [do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. 

Orgán EIOPA předloží tyto návrhy 

prováděcích technických norem Komisi do 

... [do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Návrh nařízení 

Čl. 57 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) poskytovatel PEPP porušil čl. 7 

odst. 3, neposkytl službu přenositelnosti v 

rozporu s článkem 13 nebo informace 

požadované podle článku 17, nebo 

nesplnil požadavky a povinnosti stanovené 

v kapitolách IV a V, v článku 43 a v 

kapitole VII; 

c) poskytovatel PEPP porušil čl. 7 

odst. 3 nebo nesplnil požadavky a 

povinnosti stanovené v kapitolách IV a V, 

v článku 43 a v kapitole VII; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Návrh nařízení 

Čl. 61 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o zpracování osobních údajů 

v rámci tohoto nařízení, vykonávají 

poskytovatelé PEPP a příslušné orgány své 

úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu 

nařízením (EU) 2016/679. Pokud jde 

o zpracování osobních údajů orgánem 

EIOPA v rámci tohoto nařízení, řídí se 

Pokud jde o zpracování osobních údajů 

v rámci tohoto nařízení, vykonávají 

poskytovatelé PEPP a příslušné orgány své 

úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s 

nařízením (EU) 2016/679 a nařízením o 

respektování soukromého života a 

ochraně osobních údajů v elektronických 

komunikacích a o zrušení směrnice 
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orgán EIOPA nařízením (ES) č. 45/2001. 2002/58/ES (nařízení o soukromí a 

elektronických komunikacích). Pokud jde 

o zpracování osobních údajů orgánem 

EIOPA v rámci tohoto nařízení, řídí se 

orgán EIOPA nařízením (ES) č. 45/2001. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jsou při hodnocení zjištěny 

významné problémy týkající se fungování 

nařízení, zpráva uvede, jak Komise zamýšlí 

zjištěné problémy řešit, a to včetně 

postupu a časového harmonogramu 

potenciální revize. 

Zpráva zahrnuje veškeré otázky týkající se 

fungování nařízení, zejména pak tyto: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) přenositelnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) rozvoj podúčtů a partnerství; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 c) mechanismus změny 

poskytovatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 d) využívání základního PEPP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. e (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 e) postup pro vyřizování stížností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 – písm. f (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 f) uplatňování v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise s příslušnými zúčastněnými 

stranami zřídí komisi, která bude 

průběžně monitorovat rozvoj a provádění 

PEPP. Součástí této komise je 

přinejmenším orgán EIOPA, vnitrostátní 

orgány dohledu a zástupci spotřebitelů a 

nezávislí odborníci. 

 Sekretariátem této komise je orgán 

EIOPA. 

Or. en 

 

 

 


