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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom 

dôchodkovom produkte (PEPP) 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0343), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0219/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. 

októbra 20171, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0000/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Starobné dôchodky predstavujú 

dôležitú súčasť príjmov dôchodcov a v 

prípade mnohých ľudí primerané 

dôchodkové zabezpečenie predstavuje 

rozdiel medzi pohodlnou starobou 

a chudobou; je nimi podmienené 

uplatňovanie základných práv 

stanovených v Charte základných práv 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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Európskej únie, ako aj v článku 25 o 

právach starších osôb, v ktorom sa 

uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo 

starších osôb na dôstojný a nezávislý život 

a na účasť na spoločenskom a kultúrnom 

živote.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) Podstatnú časť starobného 

dôchodku sa poskytuje v rámci verejných 

systémov, takže existuje priama väzba 

medzi vnútroštátnymi dôchodkovými 

systémami a udržateľnosť verejných 

financií. Bez toho, aby boli dotknuté 

výlučné právomoci členských štátov, 

pokiaľ ide o organizáciu systémov 

dôchodkového zabezpečenia, ako sa 

vymedzuje v zmluvách, sú primeranosť 

príjmov a finančná udržateľnosť 

systémov dôchodkového zabezpečenia 

jednotlivých štátov kľúčové pre stabilitu 

Únie ako celku, a najmä eurozóny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1b) Únia čelí viacerým výzvam vrátane 

demografických výziev vyplývajúcich 

z toho, že Európa je starnúcim 

kontinentom. Okrem toho, kariérne 

modely, trh práce a rozdelenie bohatstva 



 

PR\1146696SK.docx 7/92 PE618.225v01-00 

 SK 

prechádzajú hlbokými zmenami, a to v 

neposlednom rade v dôsledku digitálnej 

revolúcie. Zároveň je čoraz jasnejšie, že 

vnútroštátne systémy sociálneho 

zabezpečenia nie sú prispôsobené 

globalizovanej znalostnej ekonomike 

charakterizovanej otvorenými hranicami, 

pracovnou mobilitou a migráciou. Príliš 

mnoho ľudí vôbec nie je krytých alebo je 

neprimerane krytých tradičnými 

vnútroštátnymi dôchodkovými systémami. 

Medzi týchto ľudí patria ženy, mladí 

ľudia, migranti, nízkokvalifikovaní 

pracovníci, samostatne zárobkovo činné 

osoby, pracovníkov s atypickými 

pracovnými zmluvami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1c) Priorita sa musí priznať ďalšiemu 

rozvíjaniu, posilňovaniu a reforme prvého 

(verejného) a druhého (zamestnaneckého) 

piliera vnútroštátnych dôchodkových 

systémov. Očakáva sa však, že podiel 

verejných dôchodkov prvého piliera 

založených na priebežnom financovaní 

s medzigeneračným prerozdelením 

na miere pracovného umiestnenia osôb 

bude klesať. To by sa mohlo čiastočne 

kompenzovať nadobudnutými 

dôchodkovými nárokmi z kapitalizačných 

dôchodkových plánov druhého piliera. 

Dobre rozvinutý tretí pilier by ale mohol a 

mal podstatne prispieť k zlepšeniu 

primeranosti a udržateľnosti existujúcich 

vnútroštátnych dôchodkových systémov. 

Malo by byť možné, aby celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt (PEPP) 

doplnil a posilnil trh individuálnych 

dôchodkových produktov v celej Únii. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Európsky trh s dôchodkovým 

zabezpečením je veľmi rozdrobený a 

rôznorodý, takže vplyv PEPP bude 

v rôznych členských štátoch bude veľmi 

líšiť. Rovnako sa líši aj cieľová skupina. 

V členských štátoch, v ktorých prvý a 

druhý pilier nie sú dostatočne rozvinuté, 

by PEPP mohol predstavovať riešenie pre 

ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k 

primeranému zabezpečeniu. V členských 

štátoch, ktoré majú vysoko rozvinuté trhy 

s dôchodkovým zabezpečením, by PEPP 

mohol rozšíriť možnosti výberu pre 

spotrebiteľov alebo ponúknuť riešenia 

pre mobilných občanov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ako Komisia oznámila v septembri 

2015 vo svojom akčnom pláne na 

vybudovanie únie kapitálových trhov28, 

„Komisia posúdi možnosti politického 

rámca pre vytvorenie úspešného 

európskeho trhu s jednoduchými, 

efektívnymi a konkurencieschopnými 

osobnými dôchodkami, a určí, či sú na 

podporu tohto trhu potrebné právne 

predpisy EÚ“. 

vypúšťa sa 

__________________  
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28 Akčný plán na vybudovanie únie 

kapitálových trhov, Európska komisia, 

30. septembra 2015 [COM(2015) 468 

final]. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Legislatívny rámec PEPP položí 

základy úspešného trhu s dostupnými 

a dobrovoľnými dôchodkovými 

investíciami, ktoré možno spravovať na 

celoeurópskej úrovni. Doplnením 

existujúcich dôchodkových produktov 

a systémov prispeje k uspokojeniu potrieb 

ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje 

dôchodkové úspory, k riešeniu 

demografickej výzvy a k zabezpečeniu 

výdatného nového zdroja súkromného 

kapitálu na dlhodobé investície. Tento 

rámec nenahradí existujúce vnútroštátne 

osobné dôchodkové systémy, ani ich 

nebude harmonizovať. 

(11) Legislatívny rámec PEPP položí 

základy úspešného trhu s dostupnými 

a dobrovoľnými dôchodkovými 

investíciami, ktoré možno spravovať na 

celoeurópskej úrovni. Tento rámec 

nenahradí existujúce vnútroštátne osobné 

dôchodkové systémy, ani ich nebude 

harmonizovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V nariadení sa harmonizuje súbor 

základných vlastností PEPP, ktoré sa 

týkajú kľúčových prvkov, ako sú 

distribúcia, investičná politika, zmena 

poskytovateľa alebo cezhraničné 

poskytovanie a prenosnosť. 

vypúšťa sa 



 

PE618.225v01-00 10/92 PR\1146696SK.docx 

SK 

Prostredníctvom harmonizácie týchto 

základných vlastností sa zlepší úroveň 

rovnakých podmienok pre poskytovateľov 

osobných dôchodkov ako celok a pomôže 

sa urýchliť dobudovanie únie 

kapitálových trhov a integrácia 

vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. 

Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere 

normalizovaného celoeurópskeho 

produktu, ktorý bude dostupný vo 

všetkých členských štátoch a ktorý posilní 

postavenie spotrebiteľov, aby mohli 

naplno využiť vnútorný trh 

prostredníctvom prevodu svojich 

dôchodkových práv do zahraničia 

a prostredníctvom ponuky širšieho výberu 

medzi jednotlivými typmi poskytovateľov 

vrátane cezhraničných. Keďže bude 

existovať menej prekážok v poskytovaní 

cezhraničných dôchodkových služieb, 

celoeurópsky osobný dôchodkový produkt 

zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi 

na celoeurópskej úrovni a vytvorí 

podmienky na úspory z rozsahu, čo by 

malo byť prínosné pre sporiteľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V článku 114 ZFEÚ sa povoľuje 

prijatie aktov v podobe nariadení alebo 

smerníc. Uprednostňuje sa prijatie 

nariadenia, pretože by bolo priamo 

uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. Pomocou nariadenia by sa preto 

umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery 

využívania PEPP a rýchlejšie by sa 

prispelo k riešeniu potreby väčšieho 

množstva dôchodkových úspor a investícií 

v kontexte únie kapitálových trhov. Keďže 

v tomto nariadení sa harmonizujú základné 

(13) V článku 114 ZFEÚ sa povoľuje 

prijatie aktov v podobe nariadení alebo 

smerníc. Uprednostňuje sa prijatie 

nariadenia, pretože by bolo priamo 

uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. Pomocou nariadenia by sa preto 

umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery 

využívania PEPP a rýchlejšie by sa 

prispelo k riešeniu potreby väčšieho 

množstva dôchodkových úspor a investícií 

v kontexte únie kapitálových trhov. Keďže 

v tomto nariadení sa harmonizujú základné 
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vlastnosti produktov PEPP, nevzťahujú sa 

na ne osobitné vnútroštátne predpisy, a tak 

sa nariadenie v tomto prípade javí ako 

lepšia možnosť ako smernica. Naopak na 

vlastnosti, ktoré sú mimo rámca 

pôsobnosti nariadenia (napr. podmienky 

akumulačnej fázy), sa vzťahujú 

vnútroštátne predpisy. 

vlastnosti produktov PEPP, nevzťahujú sa 

na ne osobitné vnútroštátne predpisy, a tak 

sa nariadenie v tomto prípade javí ako 

lepšia možnosť ako smernica. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Jednotný pas PEPP zabezpečí 

vytvorenie jednotného trhu s PEPP. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) S cieľom zabezpečiť vysokú 

kvalitu služby a účinnú ochranu 

spotrebiteľa by domovské a hostiteľské 

členské štáty mali úzko spolupracovať pri 

presadzovaní záväzkov stanovených 

v tomto nariadení. V prípade, že 

distribútori a poskytovatelia PEPP 

vykonávajú ekonomickú činnosť 

v rôznych členských štátoch v rámci 

slobody poskytovať služby, príslušný 

orgán domovského členského štátu by mal 

zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov 

stanovených v tomto nariadení, pretože 

má užšie styky s poskytovateľom PEPP. 

S cieľom zabezpečiť spravodlivé 

vypúšťa sa 
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rozloženie zodpovedností medzi 

príslušnými orgánmi z domovského 

a hostiteľského členského štátu, ak 

príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu zistí, že na jeho území dochádza 

k porušeniam záväzkov, mal by 

upovedomiť príslušný orgán domovského 

členského štátu, ktorý by mal mať 

povinnosť prijať primerané opatrenia. 

Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu by mal byť navyše oprávnený 

zasiahnuť, ak domovský členský štát 

neprijme primerané opatrenia alebo 

prijaté opatrenia nie sú dostatočné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V prípade zriadenia pobočky alebo 

stáleho zastúpenia v inom členskom štáte 

je vhodné rozdeliť zodpovednosť za 

presadzovanie medzi domovský 

a hostiteľský členský štát. Kým 

zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré 

majú vplyv na celkovú ekonomickú 

činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce 

sa odborných požiadaviek, by mala zostať 

na príslušnom orgáne domovského 

členského štátu rovnako ako v prípade 

poskytovania služieb, príslušný orgán 

hostiteľského štátu by mal prebrať 

zodpovednosť za presadzovanie pravidiel 

o požiadavkách na informácie a pravidiel 

výkonu ekonomickej činnosti v súvislosti 

so službami poskytovanými na jeho území. 

Ak však príslušný orgán hostiteľského 

členského štátu zistí na svojom území 

akékoľvek porušenie záväzkov, 

v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici 

neprenáša zodpovednosť na hostiteľský 

členský štát, z úzkej spolupráce vyplýva, že 

vypúšťa sa 
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tento orgán upovedomí príslušný orgán 

domovského členského štátu, aby vykonal 

primerané opatrenia. Ide najmä o prípady 

týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom 

mene, požiadaviek týkajúcich sa 

odborných znalostí a schopností. 

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov by 

príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu mal byť navyše oprávnený 

zasiahnuť, ak domovský členský štát 

neprijme primerané opatrenia alebo 

prijaté opatrenia nie sú dostatočné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Táto celoeurópska povaha 

produktu PEPP by mala byť vyjadrená v 

celoeurópskych spotrebiteľských právach 

a ochrane spotrebiteľov, a to aj v rámci 

vytvorenia mechanizmov pre cezhraničné 

kolektívne sťažnosti a kompenzačné 

odškodnenie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) PEPP by mal zahŕňať národné 

zložky; každá zložka by mala zodpovedať 

vlastnostiam osobného dôchodkového 

produktu, ktoré umožnia, aby príspevky do 

PEPP spĺňali požiadavky na získanie 

stimulov. Na úrovni jednotlivého sporiteľa 

(20) PEPP by mal zahŕňať národné 

zložky; každá zložka by mala zodpovedať 

vlastnostiam osobného dôchodkového 

produktu. Na úrovni jednotlivého sporiteľa 

PEPP by sa prvá zložka mala vytvoriť pri 

otvorení PEPP. 
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PEPP by sa prvá zložka mala vytvoriť pri 

otvorení PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom umožniť poskytovateľom 

PEPP bezproblémový prechod, povinnosť 

poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce 

zložky za každý členský štát sa bude 

uplatňovať tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. Po uvedení 

PEPP na trh by však mal poskytovateľ 

poskytnúť informácie o tom, ktoré národné 

zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby 

sa zabránilo možnému zavádzaniu 

spotrebiteľov. 

(21) Po uvedení PEPP na trh by mal 

poskytovateľ v zmluve poskytnúť 

informácie o tom, ktoré národné zložky sú 

bezprostredne k dispozícii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Tvorcovia PEPP by na účely 

zabezpečenia optimálnej transparentnosti 

produktu mali vypracovať dokument 

s kľúčovými informáciami o vytvorených 

produktoch PEPP predtým, ako sa produkt 

môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali 

by zodpovedať aj za správnosť dokumentu 

s kľúčovými informáciami o PEPP. 

Dokument s kľúčovými informáciami 

o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť 

dokument s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

(24) Poskytovatelia PEPP by na účely 

zabezpečenia optimálnej transparentnosti 

produktu mali vypracovať dokument 

s kľúčovými informáciami o vytvorených 

produktoch PEPP pred tým, ako sa produkt 

môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali 

by zodpovedať aj za správnosť dokumentu 

s kľúčovými informáciami o PEPP. 
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produkty a investičné produkty založené 

na poistení podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/201433, 

ktorý by v prípade produktov PEPP 

nebolo nutné vypracúvať. 

__________________ __________________ 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 

z 26. novembra 2014 o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 

9.12.2014, s. 1. 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 

z 26. novembra 2014 o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 

9.12.2014, s. 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26a) Čo najskôr by sa mal vypracovať 

nástroj na sledovanie dôchodkov 

na úrovni Únie umožní občanom 

vypočítať si ich akumulovaný dôchodkový 

kapitál a nadobudnuté dôchodkové 

nároky, aby mali úplný prehľad, a to 

súbežne s rozvojom produktov podobných 

PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Podrobnosti o informáciách, ktoré 

sa majú zahrnúť do dokumentu 

vypúšťa sa 
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s kľúčovými informáciami o PEPP 

dodatočne k prvkom, ktoré už sú 

stanovené v dokumente s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, 

a prezentácia týchto informácií by sa mali 

ďalej harmonizovať prostredníctvom 

regulačných technických predpisov, ktoré 

doplnia regulačné technické predpisy 

stanovené v delegovanom nariadení 

Komisie z 8. marca 201734, zohľadňujúc 

existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti 

správania spotrebiteľov vrátane výsledkov 

testovania účinnosti rôznych spôsobov 

prezentácie informácií spotrebiteľom. 

__________________  

34 Delegované nariadenie Komisie 

z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené 

na poistení (PRIIP) stanovením 

regulačných technických predpisov, 

pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, 

preskúmanie a revíziu dokumentov 

s kľúčovými informáciami a podmienky 

splnenia požiadavky na poskytovanie 

takýchto dokumentov. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Poskytovatelia PEPP by mali 

sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom 

predstihu pred odchodom do dôchodku 

informovať o možnostiach vyplácania 

(30) Poskytovatelia PEPP by mali 

sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom 

predstihu pred odchodom do dôchodku 

informovať o možnostiach vyplácania 
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dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky 

nevyplácajú ako doživotná anuita, 

členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému 

veku, by mali dostať informácie 

o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú 

k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich 

finančné plánovanie v súvislosti 

s odchodom do dôchodku. 

dôchodku a takýchto sporiteľov mali 

prinajmenšom upozorniť na možnosť 

vyplatenia jeden rok pred odchodom do 

dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky 

nevyplácajú ako doživotná anuita, 

členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému 

veku, by mali dostať informácie 

o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú 

k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich 

finančné plánovanie v súvislosti 

s odchodom do dôchodku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Vzhľadom na dlhodobý 

dôchodkový cieľ PEPP by sa mal 

vypracovať prehľad investičných možností 

poskytovaných sporiteľom PEPP 

zahŕňajúci prvky, ktoré investorom 

umožnia prijať investičné rozhodnutie 

(vrátane počtu investičných možností, 

z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe 

pri registrácii PEPP by mal mať sporiteľ 

PEPP v primeraných intervaloch 

(každých päť rokov) možnosť meniť túto 

voľbu, aby sa poskytovateľom zabezpečila 

dostatočná stabilita na vykonávanie 

dlhodobej investičnej stratégie a zároveň 

aj ochrana investora. 

(38) Vzhľadom na dlhodobý 

dôchodkový cieľ PEPP by sa mal 

vypracovať prehľad investičných možností 

poskytovaných sporiteľom PEPP 

zahŕňajúci prvky, ktoré investorom 

umožnia prijať investičné rozhodnutie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Štandardná investičná voľba by 

mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie 

investovaného kapitálu. Poskytovatelia 

PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj 

mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa 

dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(44) Komisia by mala prijať návrh 

vykonávacích technických predpisov 

vypracovaný európskymi orgánmi 

dohľadu prostredníctvom spoločného 

výboru, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah 

špecifických prvkov dokumentu 

s kľúčovými informáciami o PEPP, na 

ktoré sa nevzťahujú [regulačné technické 

predpisy z dokumentov s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení] v súlade 

s článkami 10 až 14 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1093/2010, nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 

a nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1095/201037. Komisia by 

mala doplniť technickú prácu európskych 

orgánov dohľadu vykonaním 

spotrebiteľských testov prezentácie 

dokumentu s kľúčovými informáciami 

navrhnutého európskymi orgánmi 

dohľadu. 

vypúšťa sa 

__________________  

35 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1093/2010 
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z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje 

Európsky orgán dohľadu (Európsky 

orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení 

a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES 

a zrušuje rozhodnutie Komisie 

2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, 

s. 12). 

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1094/2010 

z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje 

Európsky orgán dohľadu (Európsky 

orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 

poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení 

a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES 

a zrušuje rozhodnutie Komisie 

2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, 

s. 48). 

 

37 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1095/2010 

z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje 

Európsky orgán dohľadu (Európsky 

orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým 

sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie 

Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 

15.12.2010, s. 84). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(46) Na účely vytvorenia účinného 

a efektívneho postupu na riešenie sporov 

by distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

zaviesť účinný postup na riešenie 

sťažností, ktorým sa ich klienti môžu 

riadiť predtým ako sa spor predloží na 

riešenie v rámci postupu na alternatívne 

riešenie sporov alebo v rámci súdneho 

konania. V rámci postupu na riešenie 

sťažností by sa mali uplatňovať krátke 

vypúšťa sa 
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a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci 

ktorých by distribútor alebo poskytovateľ 

PEPP mal odpovedať na sťažnosť. 

Orgány pre alternatívne riešenie sporov 

by mali mať dostatočnú kapacitu na 

primerané a účinné zapájanie sa do 

cezhraničnej spolupráce so zreteľom na 

spory týkajúce sa práv a povinností podľa 

tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 53 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) Pri registrácii PEPP by sporitelia 

PEPP mali mať možnosť rozhodnúť 

o spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová 

platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, 

a potom by raz za päť rokov mali mať 

možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby 

s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli 

čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie 

o spôsobe vyplácania svojim potrebám. 

(53) Pri registrácii PEPP by sporitelia 

PEPP mali mať možnosť rozhodnúť 

o spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová 

platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(54) Poskytovateľom PEPP by sa malo 

umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP 

širokú škálu výplatných možností. Týmto 

prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ 

rozsiahleho využívania PEPP, pretože 

sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu 

a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom 

(54) Poskytovateľom PEPP by sa malo 

umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP 

širokú škálu výplatných možností. Týmto 

prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ 

rozsiahleho využívania PEPP, pretože 

sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu 

a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom 
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by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP 

nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je 

to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je 

to politicky priechodné, pretože členských 

štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri 

rozhodovaní o tom, ktoré výplatné 

možnosti chcú podporovať. 

by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP 

nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je 

to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je 

to politicky priechodné, pretože členských 

štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri 

rozhodovaní o tom, ktoré výplatné 

možnosti chcú podporovať. Keď sa však 

sporiteľ rozhodne pre základný PEPP, 

mala by byť povinne pevne stanovená 

suma na anuitu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 56 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(56) Hoci priebežný dohľad nad 

poskytovateľmi PEPP budú vykonávať 

príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by 

mal koordinovať dohľad nad produktmi 

PEPP, aby sa zaručilo uplatňovanie 

jednotnej metodiky dohľadu, čím sa 

prispeje k celoeurópskemu charakteru 

dôchodkového produktu. 

(56) Hoci priebežný dohľad nad 

poskytovateľmi PEPP budú vykonávať 

príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by 

mal koordinovať dohľad nad produktmi 

PEPP, aby sa zaručilo uplatňovanie 

jednotnej metodiky dohľadu, čím sa 

prispeje k celoeurópskemu charakteru 

dôchodkového produktu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 56 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (56a) Aby sa posilnili práva 

spotrebiteľov a uľahčil prístup k 

mechanizmu podávania sťažností, 

sporitelia PEPP by mali mať možnosť 

buď jednotlivo alebo spoločne predkladať 

sťažnosti prostredníctvom ich vlastného 

vnútroštátneho príslušného orgánu, a to 
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cez „jednotné kontaktné miesto“. 

Príslušný orgán štátu, v ktorom je 

sťažnosť podaná, by mal byť zodpovedný 

za ďalšie kroky v rámci postupu 

vybavovania sťažností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 57 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(57) EIOPA by mal spolupracovať 

s vnútroštátnymi príslušnými orgánmi 

a mal by uľahčovať ich spoluprácu. 

V tomto smere by EIOPA mal zohrávať 

úlohu v právomoci príslušných 

vnútroštátnych orgánov uplatňovať 

opatrenia dohľadu prostredníctvom 

poskytovania dôkazov o porušeniach 

týkajúcich sa PEPP. EIOPA by mal takisto 

poskytovať záväznú mediáciu v prípade 

rozporov medzi príslušnými orgánmi 

v cezhraničných situáciách. 

(57) EIOPA by mal spolupracovať 

s vnútroštátnymi príslušnými orgánmi 

a mal by uľahčovať ich spoluprácu 

a zabezpečovať konzistentnosť. V tomto 

smere by EIOPA mal zohrávať úlohu 

v právomoci príslušných vnútroštátnych 

orgánov uplatňovať opatrenia dohľadu 

prostredníctvom poskytovania dôkazov 

o porušeniach týkajúcich sa PEPP. EIOPA 

by mal takisto poskytovať záväznú 

mediáciu v prípade rozporov medzi 

príslušnými orgánmi v cezhraničných 

situáciách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 64 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (64a) Vzhľadom na celoeurópsky 

charakter PEPP a poskytovanie PEPP by 

rovnako mali byť dostupné aj cezhraničné 

mechanizmy kolektívnej kompenzačnej 

nápravy pre spotrebiteľov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 66 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(66) Akékoľvek spracovanie osobných 

údajov vykonávané v rámci tohto 

nariadenia, ako napríklad výmena alebo 

zaslanie osobných údajov príslušnými 

orgánmi, by sa malo vykonať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/67939 a akákoľvek 

výmena alebo zaslanie informácií 

európskymi orgánmi dohľadu by sa malo 

vykonať v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140. 

(66) Akékoľvek spracovanie osobných 

údajov vykonávané v rámci tohto 

nariadenia, ako napríklad výmena alebo 

zaslanie osobných údajov príslušnými 

orgánmi, uchovávanie osobných údajov v 

centrálnom registri nachádzajúcom sa u 

EIOPA, spracovanie osobných údajov 

poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi 

PEPP, by sa malo vykonať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/67939, so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/680 a o rešpektovaní súkromného 

života a ochrane osobných údajov v 

elektronických komunikáciách a o zrušení 

smernice 2002/58/ES (smernica o 

súkromí a elektronických 

komunikáciách). Každá výmena alebo 

zaslanie informácií európskymi orgánmi 

dohľadu by sa malo vykonať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/200141. 

__________________ __________________ 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1).  

 39a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov príslušnými orgánmi na 

účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 

alebo na účely výkonu trestných sankcií a 

o voľnom pohybe takýchto údajov 
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a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 

2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 

z 18. decembra 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 

z 18. decembra 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 66 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (66a) Vzhľadom na citlivosť osobných 

finančných údajov je veľmi dôležitá silná 

ochrana údajov. Preto sa odporúča, aby 

orgány na ochranu údajov boli úzko 

zapojené do vykonávania a dohľadu nad 

vykonávaním tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 70 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (70a) Vzhľadom na možné dlhodobé 

dôsledky tohto nariadenia je dôležité 

pozorne monitorovať vývoj počas 

počiatočnej fázy vykonávania. Mal by sa 

vytvoriť panel zainteresovaných strán a 

odborníkov na priebežné monitorovanie 

všetkých príslušných aspektov PEPP, 

ktorý by Európsky parlament, Radu a 

Komisiu informoval o všetkých 
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prípadných pripomienkach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) ktorý je založený na zmluve 

uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom 

a právnym subjektom; 

a) ktorý je založený na zmluve 

uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom 

a právnym subjektom na doplnkovom 

základe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci 

osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

regulovaný finančný podnik, ktorému bolo 

na základe práva Únie udelené povolenie 

na správu kolektívnych alebo 

individuálnych investícií alebo úspor, 

a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP s výhľadom na dôchodok, bez 

možnosti alebo s prísne obmedzenou 

možnosťou predčasnej výplaty; 

(2) „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci 

osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

finančný podnik, ako sa uvádza v článku 

5, ktorému bolo na základe práva Únie 

udelené povolenie na správu kolektívnych 

alebo individuálnych investícií alebo úspor, 

a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP s výhľadom na dôchodok, bez 

možnosti alebo s prísne obmedzenou 

možnosťou predčasnej výplaty; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) „akumulačná fáza“ je obdobie 

akumulácie aktív (splácaných súm) na účte 

PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým 

poberateľ PEPP nedosiahne vek odchodu 

do dôchodku; 

(10) „akumulačná fáza“ je obdobie 

akumulácie aktív na účte PEPP a obvykle 

trvá dovtedy, kým poberateľ PEPP 

nedosiahne vek odchodu do dôchodku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) „jednorazová platba“ je úplné 

vyplatenie akumulovaného dôchodkového 

kapitálu po skončení akumulačnej fázy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) „zložka“ je zložka otvorená v rámci 

každého jednotlivého účtu PEPP 

a spĺňajúca právne požiadavky 

a podmienky na využívanie stimulov, ktoré 

na účely investovania do PEPP stanoví na 

vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom 

má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým 

môže byť jednotlivec v rámci každej 

zložky sporiteľom PEPP alebo 

poberateľom PEPP v závislosti od 

príslušných právnych požiadaviek pre 

(20) „zložka“ je zložka otvorená v rámci 

každého jednotlivého účtu PEPP 

a spĺňajúca právne požiadavky, ktoré 

stanoví na vnútroštátnej úrovni členský 

štát, v ktorom má sporiteľ PEPP pobyt. 

V súlade s tým môže byť jednotlivec 

v rámci každej zložky sporiteľom PEPP 

alebo poberateľom PEPP v závislosti od 

príslušných právnych požiadaviek pre 

akumulačnú fázu a fázu čerpania; 
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akumulačnú fázu a fázu čerpania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) „kapitál“ sú kumulované kapitálové 

príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, 

vypočítaný na základe súm 

investovateľných po odpočítaní všetkých 

poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré 

priamo alebo nepriamo znášajú investori; 

(21) „kapitál“ sú kumulované kapitálové 

príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, 

vypočítaný na základe súm 

investovateľných pred odpočítaním 

všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, 

ktoré priamo alebo nepriamo znášajú 

investori; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) „štandardná investičná možnosť“ 

je investičnou stratégiou uplatňovanou 

v prípade, že sporiteľ PEPP nevydal 

žiadne pokyny týkajúce sa spôsobu 

investovania prostriedkov akumulovaných 

na jeho účte PEPP; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) „klient PEPP“ je sporiteľ PEPP, 

potenciálny sporiteľ PEPP a/alebo 

poberateľ PEPP. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) „biometrické riziká“ sú riziká 

spojené s dlhovekosťou, zdravotným 

postihnutím alebo úmrtím; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28b) „partnerstvá“ sú spolupráca medzi 

poskytovateľmi PEPP, aby mohli 

ponúknuť zložky v rôznych členských 

štátoch v súvislosti s poskytovaním služby 

prenosu, ako je uvedené v článku 12. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) v prípade, že sa tak stanovuje 

v tomto nariadení, ustanovenia zmluvy 

o poskytnutí PEPP uzatvorenej medzi 

sporiteľom PEPP a poskytovateľom 

PEPP; 

b) v prípade, že sa tak stanovuje 

v tomto nariadení, ustanovenia zmluvy 

o poskytnutí PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(ii) ustanoveniami právnych predpisov 

členských štátov, ktoré by sa vzťahovali na 

porovnateľný osobný dôchodkový produkt 

vytvorený a distribuovaný v súlade 

s právom členského štátu, v ktorom má 

sídlo subjekt, ktorý produkt vytvoril. 

ii) ustanoveniami právnych predpisov 

členských štátov, ktoré by sa vzťahovali na 

porovnateľný osobný dôchodkový produkt 

vytvorený a distribuovaný v súlade 

s platnými právnymi predpismi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli 

registrované alebo ktorým bolo udelené 

povolenie v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2016/2341/EÚ45; 

c) inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli 

registrované alebo ktorým bolo udelené 

povolenie v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2016/2341/EÚ45, ktoré nedokáže samotné 

pokryť biometrické riziká a nezaručujú 

investičnú výkonnosť ani určitú úroveň 

dôchodkových dávok; 

__________________ __________________ 

45 Smernica Európskeho parlamentu 45 Smernica Európskeho parlamentu 
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a Rady 2016/2341/EÚ zo 14. decembra 

2016 o činnostiach inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi 

(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 

23.12.2016, s. 37). 

a Rady 2016/2341/EÚ zo 14. decembra 

2016 o činnostiach inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi 

(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 

23.12.2016, s. 37). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

orgánom žiadateľa. 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

orgánom žiadateľa, aby sa overilo, či 

existujú výhrady k schváleniu žiadosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP 

musia po celý čas dodržiavať ustanovenia 

tohto nariadenia, ako aj príslušný 

prudenciálny režim, ktorý sa na nich 

vzťahuje podľa právnych predpisov 

uvedených v článku 5 ods. 1. 

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP 

musia po celý čas dodržiavať ustanovenia 

tohto nariadenia, ako aj príslušný 

prudenciálny režim, ktorý sa na nich 

vzťahuje podľa právnych predpisov 

uvedených v článku 5 ods. 1 a článku 8. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Kapitola III – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA III KAPITOLA VIII A 

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE A 

PRENOSNOSŤ PEPP 

CEZHRANIČNÉ NADOBÚDANIE A 

PRENOSNOSŤ PEPP 

 (kapitola III a všetky jej ustanovenia okrem 

článku 11 sa presunú za kapitolu VIII) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Kapitola III – oddiel I – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ODDIEL I vypúšťa sa 

SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY 

A SLOBODA USADIŤ SA 

 

 (Oddiel I kapitoly III sa vypúšťa ako súčasť 

členenia) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 Článok 3a 

Uplatňovanie slobody poskytovať služby 

a slobody usadiť sa poskytovateľmi 

a distribútormi PEPP 

Uplatňovanie slobody poskytovať služby 

a slobody usadiť sa poskytovateľmi 

a distribútormi PEPP 

 (Článok 11 sa presunie za článok 3) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade využitia služby 

prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

rovnakého PEPP. 

2. V prípade využitia služby 

prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

rovnakého PEPP, a majú tiež právo 

súbežne sporiť vo viac ako jednej zložke. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Sporitelia PEPP majú právo na 

záväzné nadobudnutie alebo nákup PEPP 

v inom členskom štáte než je členský štát 

ich bydliska. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ 

PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP informácie 

o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď 

k dispozícii. 

2. Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ 

PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP informácie 

o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď 

k dispozícii, a to buď od poskytovateľa 

PEPP alebo od registrovaného partnera. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Najneskôr tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia sa na základe 

žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP 

budú pre každý PEPP ponúkať 

vnútroštátne zložky pre všetky členské 

štáty. 

3. Dostupné zložky musia byť 

uvedené v zmluve medzi sporiteľom PEPP 

a poskytovateľom PEPP. Poskytovateľ 

PEPP je povinný ponúknuť 

prinajmenšom zložky uvedené v zmluve. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa 

článku 13 ods. 3, poskytovatelia PEPP 

zabezpečia, že v rámci každého 

jednotlivého účtu PEPP sa bude dať otvoriť 

nová zložka v súlade s právnymi 

požiadavkami a podmienkami na 

využívanie stimulov, ktoré na vnútroštátnej 

úrovni pre PEPP stanovil členský štát, do 

ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje. 

Poskytovatelia PEPP zabezpečia, že 

v rámci každého jednotlivého účtu PEPP sa 

bude dať otvoriť nová zložka, a to buď 

presunom alebo doplnením, v súlade 

s právnymi požiadavkami a podmienkami 

na využívanie stimulov, ktoré na 

vnútroštátnej úrovni pre PEPP stanovil 

členský štát, v ktorom sa otvorí nová 

zložka. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby bola dotknutá lehota 

podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP 

bezodkladne po tom, ako bude 

informovaný o zámere sporiteľa PEPP 

uplatniť svoje právo mobility medzi 

členskými štátmi, informuje sporiteľa 

PEPP o možnosti otvoriť novú zložku 

v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, 

v ktorej možno túto zložku otvoriť. 

1. Poskytovateľ PEPP bezodkladne po 

tom, ako bude informovaný o zámere 

sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo 

mobility medzi členskými štátmi, 

informuje sporiteľa PEPP o možnosti 

otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa 

PEPP a o lehote, v ktorej možno túto 

zložku otvoriť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) nový členský štát pobytu sporiteľa 

PEPP; 

a) členský štát, v ktorom sa otvorí 

zložka; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) či pri mobilite ide o presun alebo 

doplnenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) dátum, od ktorého by investície 

mali smerovať do novootvorenej zložky; 

b) dátum, od ktorého by investície 

mali smerovať do novootvorenej zložky v 

prípade presunu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

vnútroštátnym orgánom 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

príslušným orgánom 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všetky zmluvné dojednania na 

účely poskytovania služby prenosnosti 

poskytovateľ PEPP oznámi príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu, ktorý nad ním 

vykonáva prudenciálny dohľad. 

1. Všetky zmluvné opatrenia na účely 

poskytovania služby prenosnosti 

poskytovateľ PEPP oznámi EIOPA. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Informácie podľa odseku 1 sa 2. Informácie podľa odseku 1 sa 
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uložia elektronicky v centrálnej databáze 

vedenej vnútroštátnym orgánom dohľadu 

v lehote jedného mesiaca po otvorení novej 

zložky, pričom budú zahŕňať aspoň: 

uložia elektronicky v centrálnej databáze 

vedenej orgánom EIOPA v lehote jedného 

mesiaca po otvorení novej zložky. Táto 

databáza je prístupná pre príslušné 

vnútroštátne orgány, ktoré v prípade 

všetkých zmien automaticky dostávajú 

informácie týkajúce sa miestnych zložiek. 

Databáza bude zahŕňať aspoň: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Kapitola IV – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA IV KAPITOLA II A 

DISTRIBÚCIA A POŽIADAVKY NA 

INFORMÁCIE 

PRÁVA SPOTREBITEĽOV A 

SŤAŽNOSTI 

 (kapitola IV a všetky jej ustanovenia sa 

presunie za kapitolu II) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia PEPP a distribútori 

PEPP konajú v súlade s článkom 5 ods. 2 

a článkami 6 až 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1286/2014. 

2. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP predstavuje 

predzmluvné informácie. Musí byť 

presný, pravdivý, jasný a nezavádzajúci. 

Musí poskytovať kľúčové informácie a 

byť v súlade so všetkými záväznými 

zmluvnými dokumentmi, s príslušnými 

časťami ponukových dokumentov a s 

podmienkami upravujúcimi PEPP. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Okrem informácií uvedených 

v článku 8 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1286/2014 sa v oddiele s názvom „O aký 

produkt ide?“ uvedú tieto informácie: 

3. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP je samostatný 

dokument a musí byť jasne odlíšený od 

marketingových materiálov. Nesmie 

obsahovať krížové odkazy na 

marketingové materiály. Môže obsahovať 

krížové odkazy na iné dokumenty, a to 

prípadne aj na prospekt, ale iba ak sa 

takýto krížový odkaz týka informácií, 

ktoré musia byť uvedené v dokumente s 

kľúčovými informáciami o PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(i) opis dôchodkových dávok 

a rozsahu, v akom sa zaručujú; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(ii) akékoľvek minimálne alebo 

maximálne obdobie účasti v pláne PEPP; 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(iii) vek odchodu do dôchodku; vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod iv 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(iv) všeobecné informácie o službe 

prenosnosti vrátane informácií 

o zložkách; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod v 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(v) všeobecné informácie o službe 

zmeny poskytovateľa a odkaz na osobitné 

informácie o službe zmeny poskytovateľa 

podľa článku 50; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod vi 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(vi) dostupné informácie týkajúce sa 

výkonnosti investičnej politiky z hľadiska 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov týkajúcich sa správy; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod vii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(vii) právo rozhodné pre zmluvu 

o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu 

slobodne vybrať právo, alebo právo, ktoré 

navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si 

zmluvné strany môžu slobodne vybrať 

rozhodné právo. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Okrem dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP poskytovatelia 

PEPP a distribútori PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy 

na akékoľvek správy o solventnosti 

a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, 

čím sa im umožní jednoduchý prístup 

k týmto informáciám. 

4. Bez ohľadu na odsek 3 tohto 

článku, ak PEPP ponúka sporiteľovi 

PEPP škálu možností investovania, a to 

takú, že poskytnutie všetkých informácií o 

každej podkladovej investičnej možnosti 

prostredníctvom jedného stručného 

samostatného dokumentu nie je možné, v 

dokumente s kľúčovými informáciami o 

PEPP sa poskytne aspoň všeobecný opis 
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podkladových investičných možností a 

uvedie sa informácia o tom, kde a ako 

možno nájsť dokumenty s podrobnejšími 

predzmluvnými informáciami týkajúcimi 

sa investičných produktov, na ktorých sú 

založené podkladové investičné možnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto poskytnú informácie o minulej 

výkonnosti investícií súvisiacich s plánom 

PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie 

piatich rokov alebo, ak daný plán existuje 

menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na 

všetky roky, počas ktorých plán existuje, 

ako aj informácie o štruktúre nákladov, 

ktoré znášajú sporitelia PEPP 

a poberatelia PEPP. 

5. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP sa vypracuje ako 

krátky a prehľadný dokument a po 

vytlačení pozostáva z maximálne troch 

strán formátu A4, čo slúži na podporu 

porovnateľnosti a ak sa poskytuje 

použitím trvanlivého média iného ako 

papier, môže byť vrstvený tak, aby sa 

zohľadnila praktickosť dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP. 

 Informácie uvedené v prvom pododseku 

sú: 

 a) prezentované a rozvrhnuté tak, aby 

boli ľahko čitateľné, pričom sa použijú 

znaky čitateľnej veľkosti; 

 b) zamerané na kľúčové informácie, 

ktoré sporitelia PEPP potrebujú; 

 c) jasne formulované a napísané 

jazykom a štýlom, ktoré komunikujú 

spôsobom uľahčujúcim pochopenie 

informácií, a to predovšetkým jazykom, 

ktorý je jasný, stručný a zrozumiteľný. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Ak je dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP farebný, 

farebnosťou sa nesmie znížiť 

zrozumiteľnosť informácií, ak sa 

dokument s kľúčovými informáciami o 

PEPP vytlačí alebo skopíruje čiernobielo. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. Ak sa v dokumente s kľúčovými 

informáciami o PEPP používa firemná 

značka alebo logo poskytovateľa PEPP 

alebo skupiny, do ktorej patrí, nesmie 

odvádzať pozornosť sporiteľa PEPP od 

informácií obsiahnutých v dokumente ani 

znižovať prehľadnosť textu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5c. Okrem dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP poskytovatelia 

PEPP a distribútori PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP zhrnutie 

a odkazy na akékoľvek správy 

o solventnosti a finančnej situácii 
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poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní 

jednoduchý prístup k týmto informáciám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5d. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto poskytnú informácie o doterajšej 

výkonnosti investícií súvisiacich s PEPP 

za roky, kedy PEPP fungoval. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 

tohto článku európske orgány dohľadu 

(Európsky orgán pre bankovníctvo, 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

a EIOPA) prostredníctvom Spoločného 

výboru európskych orgánov dohľadu 

vypracujú návrh vykonávacích technických 

predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o predkladaní a obsahu každej z informácií 

uvedených v odsekoch 3 a 4 spolu 

s požiadavkami potrebnými na 

predkladanie týchto informácií 

v štandardizovanom formáte umožňujúcom 

porovnanie. 

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 

tohto článku európske orgány dohľadu 

(Európsky orgán pre bankovníctvo, 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

a EIOPA) prostredníctvom Spoločného 

výboru európskych orgánov dohľadu 

vypracujú návrh regulačných technických 

predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o predkladaní a obsahu každej z informácií 

uvedených v odsekoch 4, 5 a 5d spolu 

s požiadavkami potrebnými na 

predkladanie týchto informácií 

v štandardizovanom a dostupnom formáte 

umožňujúcom porovnanie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri vypracovaní návrhu vykonávacích 

technických predpisov európske orgány 

dohľadu vezmú do úvahy rôzne typy 

PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti 

sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, 

aby si sporitelia PEPP mohli vybrať 

spomedzi rôznych príslušných investícií 

alebo iných možností, ktoré produkt 

poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento 

výber môže uskutočniť v rôznom čase 

alebo sa môže v budúcnosti zmeniť. 

Pri vypracovaní návrhu regulačných 

technických predpisov európske orgány 

dohľadu vezmú do úvahy rôzne typy 

PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti 

sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, 

aby si sporitelia PEPP mohli vybrať 

spomedzi rôznych príslušných investícií 

alebo iných možností, ktoré produkt 

poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento 

výber môže uskutočniť v rôznom čase 

alebo sa môže v budúcnosti zmeniť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Európske orgány dohľadu predložia tento 

návrh vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... . 

Európske orgány dohľadu predložia tento 

návrh regulačných technických predpisov 

Komisii šesť mesiacov po zverejnení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisii sa udeľuje právomoc prijať 

vykonávacie technické predpisy uvedené 

v prvom pododseku v súlade s článkom 15 

nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) 

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať 

regulačné technické predpisy uvedené v 

prvom pododseku v súlade s článkami 10 

až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, 

nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia 
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č. 1095/2010. (EÚ) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 23 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23a 

 Jazyk dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP 

 1. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP musí byť napísaný 

v úradných jazykoch alebo v jednom z 

úradných jazykov, ktorý sa používa v tej 

časti členského štátu, v ktorej sa PEPP 

distribuuje, alebo v inom jazyku, ktorý 

akceptujú príslušné orgány tohto 

členského štátu, alebo ak bol napísaný v 

inom jazyku, musí sa preložiť do jedného 

z uvedených jazykov. Preklad musí verne 

a presne odrážať obsah originálneho 

dokumentu s kľúčovými informáciami o 

PEPP. 

 2. Ak sa PEPP propaguje v členskom 

štáte prostredníctvom marketingových 

dokumentov napísaných v jednom alebo 

viacerých úradných jazykoch daného 

členského štátu, dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP je napísaný 

prinajmenšom v zodpovedajúcich 

úradných jazykoch. 

 3. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP sa sporiteľom 

PEPP so zrakovým alebo sluchovým 

postihnutím, ako aj negramotným 

sporiteľom PEPP a sporiteľom PEPP s 

nízkou gramotnosťou na požiadanie 

sprístupní vo vhodnom formáte. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 23 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23b 

 Informácie v dokumente s kľúčovými 

informáciami o PEPP 

 1. Názov „Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP“ sa uvádza 

zreteľným spôsobom v hornej časti prvej 

strany dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP. Dokument s 

kľúčovými informáciami o PEPP sa 

predkladá v poradí určenom v odsekoch 2 

a 3. 

 2. Hneď pod názvom dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP sa 

uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho 

znenie je takéto: „V tomto dokumente sú 

uvedené kľúčové informácie o tomto 

dôchodkovom produkte. Nejde 

o marketingový materiál. Uvedenie týchto 

informácii sa vyžaduje na základe 

právnych predpisov s cieľom pomôcť 

Vám pochopiť povahu, riziká, náklady, 

možné výnosy a straty súvisiace s týmto 

produktom a pomôcť Vám porovnať tento 

produkt s inými produktmi. 

 3. V dokumente s kľúčovými 

informáciami o PEPP sa uvádzajú tieto 

informácie: 

 a) na začiatku dokumentu sa uvádza 

názov PEPP a to, či ide o základný PEPP, 

totožnosť a kontaktné údaje 

poskytovateľa PEPP, informácie o 

príslušnom orgáne poskytovateľa PEPP a 

dátum dokumentu;  

 b) v prípade potreby sa uvádza toto 

upozornenie týkajúce sa pochopenia: 

„Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je 

jednoduchý a môže byť ťažké pochopiť 
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ho.“;  

 c) oddiel s názvom „O aký produkt 

ide a čo sa stane, ak odídem do 

dôchodku?“ obsahuje povahu a hlavné 

znaky PEPP, a to okrem iného:  

 i)  

 – akékoľvek minimálne alebo 

maximálne obdobie účasti v pláne PEPP;  

 – právne informácie o veku odchodu 

do dôchodku členského štátu, ktorého 

právo je uplatniteľné;  

 – členské štáty, v ktorých 

poskytovateľ ponúka PEPP;  

 – investičné možnosti vrátane základnej 

možnosti;  

 – informácie o službe prenosnosti;  

 – informácie týkajúce sa výkonnosti 

investičnej politiky PEPP z hľadiska 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov týkajúcich sa správy;  

 – opis dôchodkových dávok a 

rozsahu, v akom sa zaručujú a možnosti 

vyplatenia vrátane opisu škály výplatných 

možností, ako aj vyhlásenie o tom, že by 

mohlo byť rozumné zvážiť poradenstvo o 

možnostiach pred odchodom do 

dôchodku;  

 – informácie o možných dôsledkoch 

načasovania odchodu do dôchodku pre 

riziká a dôchodkové dávky v rámci PEPP;  

 - ako aj opis škály výplatných 

možností a vyhlásenie o tom, že by mohlo 

byť rozumné zvážiť poradenstvo o 

možnostiach pred odchodom do 

dôchodku; 

 ii) cieľ odchodu do dôchodku a 

prostriedky na dosiahnutie optimálnych 

výsledkov pre sporiteľa PEPP, najmä či 

sa cieľ dosahuje prostredníctvom priamej 

alebo nepriamej expozície voči 

podkladovým investičným aktívam vrátane 

opisu podkladových nástrojov alebo 

referenčným hodnotám, špecifikáciu 

trhov, na ktorých PEPP investuje, a 
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prípadne konkrétne environmentálne 

alebo sociálne ciele produktu, ako aj 

spôsob určovania výnosu;  

 iii) opis typu dôchodkového sporiteľa, 

ktorému sa má PEPP ponúkať, 

predovšetkým pokiaľ ide o schopnosť 

znášať investičné straty a investičný 

horizont;  

 iv) ak PEPP ponúka poistné plnenia, 

podrobnosti o takýchto poistných 

plneniach, a to vrátane okolností, ktoré by 

zakladali nárok na ich uplatnenie;  

 v) doba platnosti PEPP, ak je známa;  

 d) v oddiele s názvom „Aké sú riziká 

a čo by som mohol získať?“ stručný opis 

profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý 

obsahuje tieto prvky:  

 i) súhrnný ukazovateľ rizika 

doplnený o opisné vysvetlenie tohto 

ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a 

opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre 

PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane 

zachytené v rámci súhrnného 

ukazovateľa rizika;  

 ii) maximálnu možnú stratu 

investovaného kapitálu vrátane 

informácií:  

 – či sporiteľ PEPP môže stratiť 

všetok investovaný kapitál, alebo  

 – či sporiteľ PEPP znáša riziko 

vzniku dodatočných finančných záväzkov 

alebo povinností vrátane podmienených 

záväzkov navyše ku kapitálu 

investovanému do PEPP, a  

 – prípadne o tom, či PEPP zahŕňa 

ochranu kapitálu proti trhovému riziku, a 

podrobnosti o jej krytí a obmedzeniach 

najmä s ohľadom na načasovanie jej 

uplatnenia;  

 iii) primerané scenáre výkonnosti a 

predpoklady, na základe ktorých boli 

vytvorené;  

 iv) prípadne informácie o 

podmienkach výnosov plynúcich 
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sporiteľom PEPP alebo vnorené horné 

ohraničenie výkonnosti;  

 v) vyhlásenie o tom, že daňové právne 

predpisy domovského členského štátu 

sporiteľa PEPP môžu ovplyvniť skutočne 

vyplatenú sumu; 

 e) v oddiele s názvom „Čo sa stane, 

ak [názov poskytovateľa PEPP] nebude 

schopný vyplácať?“, sa uvádza stručná 

informácia o tom, či je súvisiaca strata 

krytá systémom náhrad alebo záruk pre 

investorov, a ak áno, o ktorý plán ide, 

názov poskytovateľa záruky a informácie 

o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré 

nie;  

 f) v oddiele s názvom „Aké sú 

náklady?“ sa uvádzajú náklady spojené s 

investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú 

priame aj nepriame náklady, ktoré znáša 

sporiteľ PEPP, vrátane jednorazových a 

opakujúcich sa nákladov, prezentované vo 

forme súhrnných ukazovateľov týchto 

nákladov, a na účely zabezpečenia 

porovnateľnosti aj celkové súhrnné 

náklady vyjadrené v peňažných a 

percentuálnych hodnotách, aby sa uviedol 

súhrnný vplyv celkových nákladov na 

investíciu. V dokumente s kľúčovými 

informáciami so PEPP a jasne uvedie, že 

poradcovia, distribútori alebo akákoľvek 

iná osoba poskytujúca poradenstvo 

súvisiace s PEPP alebo predávajúca 

PEPP poskytne informácie, v ktorých 

uvedie všetky náklady na distribúciu, 

ktoré ešte neboli zahrnuté do nákladov 

uvedených vyššie, a tým umožní 

sporiteľovi PEPP pochopiť kumulatívny 

účinok týchto súhrnných nákladov na 

výnosnosť investície;  

 g) v oddiele s názvom „Ako dlho by 

som mal mať produkt v držbe a môžem si 

peniaze vybrať predčasne?“:  

 i) či je prípadne v súvislosti s PEPP k 

dispozícii lehota na rozmyslenie alebo 

lehota na odstúpenie;  

 ii) uvedenie odporúčanej a prípadne 
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požadovanej minimálnej doby držby;  

 iii) možnosť zbaviť sa produktu pred 

jeho splatnosťou a podmienky tohto 

úkonu vrátane všetkých uplatniteľných 

poplatkov a sankcií, a to vzhľadom na 

profil PEPP z hľadiska rizika a 

výnosnosti a trhový vývoj, na ktorý sa 

produkt zameriava;  

 iv) informácie o možných dôsledkoch 

speňaženia pred uplynutím termínu alebo 

odporúčanej doby držby, ako je napríklad 

strata kapitálovej ochrany alebo ďalšie 

podmienené poplatky;  

 h) v oddiele s názvom „Ako sa môžem 

sťažovať?“ sa uvádzajú informácie o tom, 

ako a komu môže sporiteľ PEPP podať 

sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo 

postupu poskytovateľa PEPP alebo osoby 

poskytujúcej poradenstvo súvisiace s 

produktom alebo predávajúcej produkt;  

 i) v oddiele s názvom „Ďalšie 

relevantné informácie“ sa uvádza stručný 

opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s 

informáciami, ktoré sa majú poskytnúť 

sporiteľovi PEPP v štádiu pred a/alebo po 

uzavretí zmluvy, s výnimkou akýchkoľvek 

marketingových materiálov.  

 4. Vrstvenie informácií 

požadovaných podľa odseku 3 sa 

povoľuje, pričom podrobné časti 

informácií, ktoré môžu byť prezentované 

cez automaticky otvárané okná alebo 

prostredníctvom odkazov na sprievodné 

vrstvy, tak, aby dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP bol schopný splniť 

povinnosti týkajúce sa jeho rozsah 

stanovené v článku 23 ods. 5. 

 5. S cieľom zabezpečiť jednotné 

uplatňovanie tohto článku európske 

orgány dohľadu vypracujú 

prostredníctvom spoločného výboru 

európskych orgánov dohľadu návrh 

regulačných technických predpisov, 

v ktorom sa: 

 a) stanovia podrobnosti prezentácie a 

obsahu každého prvku informácií 



 

PE618.225v01-00 50/92 PR\1146696SK.docx 

SK 

uvedených v článku 23 spolu s 

požiadavkami potrebnými na predloženie 

informácií v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie; 

 b) stanovia metodiky výpočtov potrebných 

na poskytnutie informácií podľa odseku 3 

písm. d) bodu i), odseku 3 písm. d) bodu 

iii) a odseku 3 písm. f); 

 c) stanoví, kde je povolené vrstvenie, ktoré 

informácie by mali byť v základnej 

prezentácii a ktoré informácie sa 

poskytujú prostredníctvom ďalších vrstiev 

podrobností. 

 Pri vypracovaní návrhu vykonávacích 

technických predpisov európske orgány 

dohľadu vezmú do úvahy rôzne typy 

PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti 

sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, 

aby si sporitelia PEPP mohli vybrať 

spomedzi rôznych príslušných investícií 

alebo iných možností, ktoré produkt 

poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento 

výber môže uskutočniť v rôznom čase 

alebo sa môže v budúcnosti zmeniť. 

 Európske orgány dohľadu predložia tento 

návrh regulačných technických predpisov 

Komisii do ... [xxx po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia]. Na Komisiu 

sa deleguje právomoc prijímať regulačné 

technické predpisy uvedené v prvom 

pododseku v súlade s článkami 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 23 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23c 
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 Marketingová komunikácia 

 Marketingová komunikácia, ktorá 

obsahuje konkrétne informácie týkajúce 

sa PEPP, neobsahuje žiadne vyhlásenie, 

ktoré odporuje informáciám uvedeným v 

dokumente s kľúčovými informáciami o 

PEPP alebo znižuje význam dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP. V 

marketingovej komunikácii sa uvádza, že 

dokument s kľúčovými informáciami o 

PEPP je k dispozícii a poskytujú sa v nej 

informácie o tom, ako a kde možno tento 

dokument získať vrátane webovej stránky 

poskytovateľa PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 23 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23d 

 Revízia dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP 

 1. Poskytovateľ PEPP pravidelne 

preskúmava informácie obsiahnuté v 

dokumente s kľúčovými informáciami a 

dokument zreviduje, ak z preskúmania 

vyplynie, že treba vykonať zmeny. 

Revidované znenie sa okamžite sprístupní. 

 2. S cieľom zabezpečiť jednotné 

uplatňovanie tohto článku európske 

orgány dohľadu vypracujú 

prostredníctvom spoločného výboru návrh 

regulačných technických predpisov, v 

ktorom sa stanovia: 

 a) podmienky preskúmania 

informácií uvedených v dokumente s 

kľúčovými informáciami;  

 b) podmienky, za akých sa musí dokument 

s kľúčovými informáciami revidovať;  
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 c) konkrétne podmienky, za akých sa 

informácie uvedené v dokumente s 

kľúčovými informáciami musia 

preskúmať alebo za akých sa musí 

zrevidovať dokument s kľúčovými 

informáciami, ak sa PEPP nesprístupňuje 

sporiteľom PEPP nepretržite;  

 d) okolnosti, za akých sa majú 

sporitelia PEPP informovať o 

zrevidovanom dokumente s kľúčovými 

informáciami pre PEPP, ktorý kúpili, ako 

aj prostriedky, ktorými majú byť sporitelia 

PEPP informovaní.  

 Európske orgány dohľadu predložia tento 

návrh regulačných technických predpisov 

Komisii do ... [xxx po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia]. Na Komisiu 

sa deleguje právomoc prijímať regulačné 

technické predpisy uvedené v prvom 

pododseku v súlade s článkami 10 až 14 

nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 

1095/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 23 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23e 

 Občianskoprávna zodpovednosť 

 1. Poskytovateľovi PEPP nevzniká 

občianskoprávna zodpovednosť výlučne 

na základe dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP vrátane 

akýchkoľvek jeho prekladov, pokiaľ nie 

je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s 

príslušnými časťami právne záväzných 

predzmluvných a zmluvných dokumentov 

alebo s požiadavkami stanovenými v 

článku 23. 
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 2. Sporiteľ PEPP, ktorý preukáže 

stratu vyplývajúcu zo spoliehania sa na 

dokument s kľúčovými informáciami o 

PEPP za okolností uvedených v odseku 1 

pri uskutočnení investície do PEPP, ku 

ktorému bol daný dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP vytvorený, môže od 

poskytovateľa PEPP žiadať náhradu 

škody v súvislosti s touto stratou podľa 

vnútroštátneho práva. 

 3. Prvky, ako napríklad „strata“ 

alebo „náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú 

v odseku 2, ktoré nie sú vymedzené, sa 

vykladajú a uplatňujú v súlade s 

príslušným vnútroštátnym právom 

určeným na základe príslušných pravidiel 

medzinárodného práva súkromného. 

 4. Týmto článkom sa nevylučujú 

ďalšie nároky na uplatnenie 

občianskoprávnej zodpovednosti podľa 

vnútroštátneho práva. 

 5. Povinnosti podľa tohto článku 

nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe 

zmluvných ustanovení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 23 f (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23f 

 Prvky poistenia 

 Ak sa dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP týka poistnej 

zmluvy, poisťovne majú povinnosti iba 

voči poistníkovi uvedenému v poistnej 

zmluve, a nie k príjemcovi uvedenému v 

poistnej zmluve. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Článok 23 g (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23g 

 Poskytnutie dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP 

 1. Osoba poskytujúca poradenstvo 

súvisiace s PEPP alebo predávajúca 

PEPP sporiteľom PEPP poskytne 

dokument s kľúčovými informáciami v 

dostatočnom čase pred tým, než sú 

sporitelia PEPP viazaní akoukoľvek 

zmluvou alebo ponukou týkajúcou sa 

tohto PEPP. 

 2. Osoba poskytujúca poradenstvo 

súvisiace s PEPP alebo predávajúca 

PRIIP môže splniť požiadavky odseku 1 

tým, že poskytne dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP osobe s písomným 

oprávnením na prijímanie investičných 

rozhodnutí v mene sporiteľa PEPP v 

súvislosti s transakciami uzavretými na 

základe tohto písomného oprávnenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 23 h (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23h 

 Sprístupnenie informácií týkajúcich sa 

distribúcie sporiteľom PEPP 

 1. V dostatočnom časovom predstihu 

pred uzatvorením zmluvy týkajúcej sa 

PEPP poskytnú poskytovatelia PEPP aj 
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distribútori PEPP sporiteľom PEPP alebo 

potenciálnym sporiteľom PEPP 

prinajmenšom tieto informácie: 

 a) či majú v danom poskytovateľovi 

PEPP priamu alebo nepriamu účasť 

predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích 

práv alebo základného imania;  

 b) v súvislosti s ponúkanými 

zmluvami alebo ku ktorým bolo 

poskytnuté poradenstvo, či:  

 i) poskytovateľ PEPP alebo 

materská spoločnosť poskytovateľa PEPP 

má v danom sprostredkovateľovi alebo 

distribútorovi PEPP priamu alebo 

nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 

% hlasovacích práv alebo základného 

imania;  

 ii) poskytuje poradenstvo na základe 

objektívnej a osobnej analýzy;  

 iii) je zmluvne zaviazaný vykonávať 

činnosť distribúcie výlučne s jedným 

alebo viacerými poskytovateľmi PEPP, 

pričom v tomto prípade má poskytnúť 

názvy týchto poskytovateľov PEPP; alebo  

 iv) nie je zmluvne zaviazaný 

vykonávať činnosť distribúcie výhradne 

s jedným alebo viacerými poskytovateľmi 

PEPP a neposkytuje poradenstvo na 

základe objektívnej a osobnej analýzy, 

pričom v tomto prípade má poskytnúť 

názvy poskytovateľov PEPP, s ktorými 

môže vykonávať a vykonáva činnosť;  

 c) povahu odmeny prijatej vo vzťahu 

k zmluve;  

 d) či vo vzťahu k zmluve pracuje:  

 i) na základe poplatku, teda odmeny 

platenej priamo sporiteľom PEPP;  

 ii) na základe provízie akéhokoľvek 

druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do 

nákladov a poplatkov za distribúcii PEPP;  

 iii) na základe akéhokoľvek iného 

druhu odmeny vrátane hospodárskej 

výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa 

ponúka alebo poskytuje v súvislosti so 
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zmluvou; alebo  

 iv) na základe kombinácie niektorých 

druhov odmien stanovených v bodoch i), 

ii) a iii).  

 2. Ak poplatok platí priamo sporiteľ 

PEPP, sprostredkovateľ PEPP informuje 

sporiteľa PEPP o výške poplatku alebo – 

ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu 

poplatku.  

 3. Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy 

po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek 

platbu okrem pravidelných platieb, 

distribútor PEPP tiež zverejní informácie 

v súlade s týmto článkom o každej takejto 

platbe.  

 4. Členské štáty zabezpečia, aby v 

primeranom čase pred uzavretím zmluvy 

poskytovateľ PEPP oznámil sporiteľovi 

PEPP povahu odmeny svojich 

zamestnancov vo vzťahu k zmluve.  

 5. Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy 

po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek 

platbu okrem pravidelných platieb, 

poskytovateľ PEPP tiež zverejní 

informácie v súlade s týmto článkom o 

každej takejto platbe.  

 6. Sporiteľovi PEPP alebo 

potenciálnemu sporiteľovi PEPP sa 

musia v dostatočnom časovom predstihu 

pred uzavretím zmluvy poskytnúť 

príslušné informácie v súvislosti s 

distribúciou PEPP, a tiež v súvislosti 

so všetkými nákladmi a súvisiacimi 

poplatkami. Uvedené informácie 

obsahujú aspoň toto: 

 a) ak sa poskytuje poradenstvo, či 

sprostredkovateľ PEPP alebo distribútor 

poskytne sporiteľom PEPP pravidelné 

posúdenie vhodnosti odporučeného PEPP 

pre týchto sporiteľov PEPP;  

 b) pokiaľ ide o informácie o všetkých 

nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré 

sa majú zverejniť, informácie o distribúcii 

PEPP vrátane nákladov na poradenstvo, 

prípadne nákladov PEPP odporúčaných 
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alebo predávaných sporiteľom PEPP, ako 

aj to, ako ich sporiteľ PEPP môže 

uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb 

tretej strane v súlade s článkom 32 ods. 1 

písm. e) bodom ii).  

 7. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie 

a v zrozumiteľnej forme tak, aby 

sporitelia PEPP dokázali primerane 

pochopiť povahu a riziká týkajúce sa 

ponúkaného PEPP a následne urobiť 

informované investičné rozhodnutia. 

 8. Komisia prijme v súlade s článkom 

62 delegované akty s cieľom určiť: 

 a) podmienky, ktoré musia informácie 

spĺňať, aby boli čestné, zrozumiteľné a 

nezavádzajúce, a to vrátane kritérií, z 

ktorých vychádza štandardizovaný formát 

uvedený v odseku 7; 

 b) podrobnosti o obsahu a formáte 

informácií pre sporiteľov PEPP vo 

vzťahu k sprostredkovateľom PEPP 

a distribútorov PEPP, ako aj k nákladom 

a poplatkom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 24 vypúšťa sa 

Uverejnenie informácií týkajúcich sa 

distribúcie 

 

1. V primeranom čase pred uzavretím 

zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia 

alebo distribútori PEPP uvedení v článku 

19 písm. c) tohto nariadenia poskytnú 

sporiteľom PEPP alebo potenciálnym 

sporiteľom PEPP najnovšie informácie 
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týkajúce sa zmluvy o PEPP a o sebe 

podľa článku 19 a článku 29 ods. 1 

prvého pododseku písm. a) a c) smernice 

(EÚ) č. 2016/97 súvisiacej s poistnými 

zmluvami a sprostredkovateľmi poistenia. 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie 

a v zrozumiteľnej forme tak, aby 

sporitelia PEPP dokázali primerane 

pochopiť povahu a riziká týkajúce sa 

ponúkaného PEPP a následne urobiť 

informované investičné rozhodnutia. 

 

3. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 62 prijímať delegované akty 

s cieľom určiť kritériá, z ktorých bude 

vychádzať štandardizovaný formát 

uvedený v odseku 2. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Článok 24 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 24a 

 Určenie požiadaviek a potrieb 

a posudzovanie vhodnosti 

 1. Pred uzavretím zmluvy týkajúcej 

sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky 

a potreby tohto sporiteľa súvisiace 

s dôchodkom a sporiteľovi PEPP 

poskytne objektívne informácie o PEPP 

v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie. Každá navrhnutá zmluva 

musí byť v súlade s požiadavkami 

a potrebami sporiteľov PEPP týkajúcimi 

sa dôchodku. 
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 2. Ak sa poradenstvo poskytne pred 

uzatvorením akejkoľvek konkrétnej 

zmluvy, poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP poskytne sporiteľovi PEPP 

personalizované odporúčanie 

s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP 

najlepšie spĺňať požiadavky a potreby 

sporiteľa PEPP. 

 3. Ak poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP informuje sporiteľa PEPP, že 

poskytuje nezávislé poradenstvo, toto 

poradenstvo poskytne na základe analýzy 

dostatočne veľkého počtu osobných 

dôchodkových produktov dostupných na 

trhu, aby mohol dať osobné odporúčanie 

v súlade s odbornými kritériami, pokiaľ 

ide o to, ktorá zmluva týkajúca sa PEPP 

bude vhodná na naplnenie potrieb 

sporiteľa PEPP, a zahŕňa aj faktory, 

ktoré by mohli predstavovať riziko pre 

sporiteľa PEPP. 

 4. Pri poskytovaní poradenstva 

kedykoľvek počas trvania zmluvy musí 

distribútor PEPP získavať potrebné 

informácie týkajúce sa znalostí a 

skúseností sporiteľa PEPP v investičnej 

oblasti týkajúcich sa PEPP, finančnej 

situácie tejto osoby vrátane jej schopnosti 

znášať straty, ako aj a jej investičných 

cieľov vrátane jej tolerancie rizika tak, 

aby poskytovateľ, sprostredkovateľ alebo 

distribútor PEPP mohol sporiteľovi PEPP 

alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP 

odporučiť pre neho vhodný PEPP, 

a to predovšetkým v súlade s jeho 

toleranciou rizika a schopnosťou znášať 

straty. 

 5. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

zabezpečia a na požiadanie príslušným 

orgánom preukážu, že fyzické osoby 

poskytujúce poradenstvo v súvislosti 

s PEPP majú potrebné skúsenosti 

a zručnosti na účely plnenia svojich 

povinností podľa tohto nariadenia. 

Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa 

majú používať na posúdenie týchto 

znalostí a zručností. 
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 6. Orgán EIOPA vydá do ... [xxx po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

usmernenia uvádzajúce kritériá pre 

posudzovanie znalostí a odborných 

vedomostí požadovaných podľa odseku 5. 

Tieto usmernenia sa prijmú v súlade s 

článkom 16 nariadenia (EÚ) 

č. 1094/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky 

a potreby tohto sporiteľa súvisiace 

s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne 

objektívne informácie o PEPP 

v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie. 

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP určí 

na základe informácií získaných od 

sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto 

sporiteľa súvisiace s dôchodkom 

a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne 

informácie o PEPP v zrozumiteľnej 

podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť 

informované rozhodnutie. Každá 

navrhnutá zmluva musí byť v súlade 

s požiadavkami a potrebami sporiteľov 

PEPP týkajúcimi sa dôchodku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každá navrhnutá zmluva musí byť 

v súlade s požiadavkami a potrebami 

sporiteľov PEPP. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade, že sa poradenstvo 

poskytne pred uzatvorením akejkoľvek 

konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia poskytne 

sporiteľovi PEPP personalizované 

odporúčanie s vysvetlením, prečo bude 

určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky 

a potreby sporiteľa PEPP. 

2. V prípade, že sa poradenstvo 

poskytne pred uzatvorením akejkoľvek 

konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP poskytne sporiteľovi 

PEPP personalizované odporúčanie 

s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP 

najlepšie spĺňať požiadavky a potreby 

sporiteľa PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pri poskytovaní poradenstva 

v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia dodržiava 

príslušné vnútroštátne právne predpisy, 

ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené 

v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, 

a akékoľvek priamo uplatniteľné právne 

predpisy Únie prijaté na základe článku 

25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace 

s uvedenými pravidlami. 

3. Ak poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP informuje sporiteľa PEPP, že 

poskytuje nezávislé poradenstvo, toto 

poradenstvo poskytne na základe analýzy 

dostatočne veľkého počtu osobných 

dôchodkových produktov dostupných na 

trhu, aby mohol dať osobné odporúčanie 

v súlade s odbornými kritériami, pokiaľ 

ide o to, ktorá zmluva týkajúca sa PEPP 

bude vhodná na naplnenie potrieb 

sporiteľa PEPP, a zahŕňa aj faktory, 

ktoré by mohli predstavovať riziko pre 

sporiteľa PEPP. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia informuje 

sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé 

poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na 

základe analýzy dostatočne veľkého počtu 

osobných dôchodkových produktov 

dostupných na trhu, aby mohol dať 

osobné odporúčanie v súlade s odbornými 

kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva 

týkajúca sa PEPP bude vhodná na 

naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto 

poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na 

zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané 

samotným poskytovateľom alebo 

distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré 

majú úzke väzby na poskytovateľa alebo 

distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, 

s ktorými má poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP úzke právne alebo 

ekonomické vzťahy vrátane zmluvných 

vzťahov, ktoré by predstavovali riziko 

narušenia nezávislosti poskytovaného 

poradenstva. 

4. Pri poskytovaní poradenstva 

kedykoľvek počas trvania zmluvy musí 

distribútor PEPP získavať potrebné 

informácie týkajúce sa znalostí a 

skúseností sporiteľa PEPP v investičnej 

oblasti týkajúcich sa PEPP, finančnej 

situácie tejto osoby vrátane jej schopnosti 

znášať straty, ako aj a jej investičných 

cieľov vrátane jej tolerancie rizika tak, 

aby poskytovateľ, sprostredkovateľ alebo 

distribútor PEPP mohol sporiteľovi PEPP 

alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP 

odporučiť pre neho vhodný PEPP, 

a to predovšetkým v súlade s jeho 

toleranciou rizika a schopnosťou znášať 

straty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

uvedení v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia zabezpečia a na požiadanie 

príslušným orgánom preukážu, že fyzické 

osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti 

s PEPP majú potrebné skúsenosti 

5. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

zabezpečia a na požiadanie príslušným 

orgánom preukážu, že fyzické osoby 

poskytujúce poradenstvo v súvislosti 

s PEPP majú potrebné skúsenosti 

a zručnosti na účely plnenia svojich 
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a zručnosti na účely plnenia svojich 

povinností podľa tejto kapitoly. Členské 

štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú 

používať na posúdenie týchto znalostí 

a zručností. 

povinností podľa tohto nariadenia. 

Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa 

majú používať na posúdenie týchto znalostí 

a zručností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Orgán EIOPA vydá do... [xxx po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 

usmernenia uvádzajúce kritériá pre 

posudzovanie znalostí a odborných 

vedomostí požadovaných podľa odseku 5. 

Tieto usmernenia sa prijmú v súlade s 

článkom 16 nariadenia (EÚ) 

č. 1094/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Informácie uvedené vo výkaze 

dávok PEPP sú presné, aktualizované 

a bezplatne dostupné každému sporiteľovi 

PEPP prostredníctvom elektronických 

prostriedkov vrátane trvalého nosiča 

alebo prostredníctvom webového sídla 

alebo v papierovej forme aspoň raz ročne. 

Okrem informácií prostredníctvom 

elektronických prostriedkov sa na 

požiadanie poskytuje sporiteľom PEPP 

papierová kópia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň 

tieto kľúčové informácie pre sporiteľov 

PEPP: 

1. Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň 

tieto kľúčové informácie pre sporiteľov 

PEPP, ktoré sa poskytujú ročne: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) osobné údaje o sporiteľoch PEPP, 

názov poskytovateľa PEPP, informácie 

o prognózach pre dôchodkové dávky, 

informácie o nadobudnutých nárokoch 

alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch 

uhradených sporiteľom PEPP alebo 

akoukoľvek treťou stranou a informácie 

o úrovni financovania plánu PEPP, na 

a) osobné údaje o sporiteľoch PEPP, 

názov poskytovateľa PEPP, informácie 

o prognózach pre dôchodkové dávky, 

informácie o nadobudnutých nárokoch 

alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch 

uhradených sporiteľom PEPP alebo 

akoukoľvek treťou stranou a informácie 

o úrovni financovania plánu PEPP; 
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ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. 

a), b), d), e), f) a h) smernice 

2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto 

nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, 

„IZDZ“ poskytovateľom PEPP, 

„dôchodkový plán“ plánom PEPP 

a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek 

treťou stranou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) členský štát, v ktorom bolo 

poskytovateľovi PEPP udelené povolenie 

alebo v ktorom je registrovaný, a názov 

príslušného orgánu; 

b) jasné určenie zákonného veku 

odchodu do dôchodku sporiteľa PEPP, 

veku odchodu do dôchodku stanoveného v 

dôchodkovom pláne alebo na základe 

odhadu poskytovateľa PEPP, alebo veku 

odchodu do dôchodku stanoveného 

sporiteľom PEPP, podľa toho, čo je 

vhodné; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) prípadné informácie o plných 

alebo čiastočných zárukách v rámci plánu 

PEPP a prípadná povaha záruky 

a mechanizmov na ochranu 

nadobudnutých individuálnych nárokov; 

c) názov poskytovaľa PEPP a jeho 

kontaktná adresa a identifikácia plánu 

PEPP sporiteľa PEPP; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) informácie o minulej výkonnosti 

plánu PEPP ako celku alebo prípadná 

investičná možnosť sporiteľa PEPP 

zobrazená v grafe zahŕňajúcom dostupnú 

výkonnosť za akékoľvek roky a najviac za 

desať posledných rokov; 

d) informácie o prognózach 

dôchodkových dávok na základe veku 

odchodu do dôchodku uvedeného 

v písmene b) a upozornenie, že uvedené 

prognózy sa môžu odlišovať od konečnej 

hodnoty poberaných dávok. Ak prognózy 

dôchodkových dávok vychádzajú 

z hospodárskych scenárov, uvedené 

informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho 

odhadu a nepriaznivý scenár 

s prihliadnutím na špecifický charakter 

plánu PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) rozpis nákladov odpočítaných 

poskytovateľom PEPP za posledných 12 

mesiacov s uvedením nákladov na správu, 

nákladov na úschovu aktív, nákladov 

týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia 

a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu 

nákladov na konečné dávky. 

e) informácie o nadobudnutých 

dôchodkových nárokoch alebo 

nahromadenom dôchodkovom kapitáli 

s prihliadnutím na špecifický charakter 

plánu PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) informácie o príspevkoch do plánu 

PEPP platených každou treťou stranou 

a sporiteľom PEPP, a to aspoň za 

uplynulých 12 mesiacov, pričom sa 

zohľadní špecifický charakter plánu 

PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) informácie o minulej výkonnosti 

plánu PEPP ako celku alebo prípadná 

investičná možnosť sporiteľa PEPP 

zobrazená v grafe zahŕňajúcom dostupnú 

výkonnosť za akékoľvek roky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) rozpis nákladov odpočítaných 

poskytovateľom PEPP za posledných 12 

mesiacov s uvedením nákladov na správu, 

nákladov na úschovu aktív, nákladov 

týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia 

a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu 

nákladov na konečné dávky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ed) informácie o celkovej úrovni 

financovania plánu PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia prijme v súlade s článkom 

62 delegované akty, v ktorých sa stanovia 

pravidlá na určenie predpokladov 

týkajúcich sa prognóz pre dôchodkové 

dávky podľa odseku 1 písm. a). Uvedené 

pravidlá sa uplatnia na poskytovateľov 

PEPP s cieľom určiť v relevantných 

prípadoch ročnú mieru nominálnych 

výnosov z investícií, ročnú mieru inflácie 

a predpokladaný vývoj miezd. 

2. Vo výkaze dôchodkových dávok sa 

uvádza, kde a ako možno získať 

doplňujúce informácie vrátane: ďalších 

praktických informácií o možnostiach, 

ktoré sa sporiteľom PEPP poskytujú 

v rámci plánu PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V súlade s článkom 55 si členské 

štáty vymieňajú najlepšie postupy týkajúce 

sa formátu a obsahu výkazu dávok PEPP. 

3. Komisia v spolupráci s Európskou 

centrálnou bankou, EIOPA a 

vnútroštátnymi orgánmi dohľadu prijme 

delegovaný akt v súlade s článkom 62, 

v ktorom sa stanovia pravidlá na určenie 

predpokladov týkajúcich sa prognóz pre 

dôchodkové dávky podľa písmena a), 
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prezentácia minulej výkonnosti podľa 

bodu eb) a prezentácia nákladov podľa 

bodu ec) odseku 1. Uvedené pravidlá sa 

uplatnia na poskytovateľov PEPP 

s cieľom určiť v relevantných prípadoch 

ročnú mieru nominálnych výnosov 

z investícií, ročnú mieru inflácie 

a predpokladaný vývoj miezd. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) ďalších praktických informácií 

podľa článku 40 ods. 1 písm. a) smernice 

2016/2341/EÚ; 

a) ďalších praktických informácií 

o možnostiach, ktoré sa sporiteľom PEPP 

poskytujú v rámci PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V prípade plánov PEPP, v ktorých 

investičné riziko znášajú sporitelia PEPP 

a investičná možnosť sa ukladá 

sporiteľovi PEPP na základe osobitného 

pravidla špecifikovaného v rámci plánu 

PEPP, sa vo výkaze dávok PEPP uvádza, 

kde sú k dispozícii doplňujúce informácie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Informácie sú ľahko dostupné aj 

elektronicky a bezplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Na žiadosť sporiteľa PEPP alebo 

poberateľa PEPP alebo ich zástupcov 

poskytovateľ PEPP poskytne tieto 

dodatočné informácie: 

 a) ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu podľa článku 29 ods. 1 písm. b) 

alebo, ak je poskytovateľ PEPP 

zodpovedný za viac než jeden plán PEPP, 

tie účtovné závierky a správy, ktoré súvisia 

s ich konkrétnym plánom PEPP; 

 b) vyhlásenie o zásadách investičnej 

politiky uvedené v článku 29 ods. 1 písm. 

c); 

 c) akékoľvek ďalšie informácie 

o predpokladoch použitých na získanie 

prognóz uvedených v článku 1 písm. d). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – pododsek -1 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Informácie sú ľahko dostupné aj 

elektronicky a bezplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi 

orgánmi a po vykonaní spotrebiteľských 

testov vypracuje návrh vykonávacích 

technických predpisov, v ktorých sa uvedú 

podrobnosti o predkladaní informácií 

uvedených v článku 28 a v tomto článku. 

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi 

orgánmi a spotrebiteľskými organizáciami 

vypracuje návrh vykonávacích technických 

predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o predkladaní informácií uvedených 

v článku 28 a v tomto článku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [deviatich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [šiestich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. Komisii 

sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie 

technické predpisy uvedené v prvom 

pododseku v súlade s článkom 15 

nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  121 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sporiteľom PEPP sa poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. 

1. Sporiteľom PEPP sa poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. Poradenstvo jeden rok 

pred fázou odchodu do dôchodku je 

povinné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Návrh nariadenia 

Článok 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 31 vypúšťa sa 

Dodatočné informácie poskytované na 

požiadanie sporiteľom PEPP 

a poberateľom PEPP 

 

Na žiadosť sporiteľa PEPP alebo 

poberateľa PEPP alebo ich zástupcov 

poskytovateľ PEPP poskytne tieto 

dodatočné informácie: 

 

a) ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu podľa článku 29 ods. 1 písm. b) 

alebo, ak je poskytovateľ PEPP 

zodpovedný za viac než jeden plán PEPP, 

tie účtovné závierky a správy, ktoré súvisia 

s ich konkrétnym plánom PEPP; 

 

b) vyhlásenie o zásadách investičnej 

politiky uvedené v článku 29 ods. 1 písm. 

c); 

 

c) akékoľvek ďalšie informácie 

o predpokladoch použitých na získanie 

prognóz uvedených v článku 28 ods. 1 

písm. a). 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Návrh nariadenia 

Kapitola 5 – oddiel 2 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE 

SPORITEĽOV PEPP 

INVESTIČNÉ MOŽNOSTI PRE 

SPORITEĽOV PEPP 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia PEPP ponúkajú 

sporiteľom PEPP najviac päť investičných 

možností. 

1. Poskytovatelia PEPP a distribútori 

PEPP v každom prípade ponúkajú 

sporiteľom PEPP základný PEPP a môžu 

ponúkať alternatívne investičné možnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Investičné možnosti zahŕňajú 

štandardnú investičnú možnosť a môžu 

zahŕňať alternatívne investičné možnosti. 

2. Všetky investičné možnosti 

poskytovatelia PEPP navrhnú na základe 

osvedčených metód na zmierňovanie 

rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú 

ochranu sporiteľov PEPP. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  126 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Všetky investičné možnosti 

poskytovatelia PEPP navrhnú na základe 

osvedčených metód na zmierňovanie 

rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú 

ochranu sporiteľov PEPP. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sporiteľ PEPP má možnosť zvoliť 

si inú investičnú možnosť každých päť 

rokov akumulácie v rámci PEPP. 

1. Podmienky zmeny investičnej 

možnosti sa uvádzajú v zmluve o PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zmena investičnej možnosti je pre 

sporiteľa PEPP bezplatná. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štandardná investičná možnosť Základný PEPP 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Štandardnou investičnou 

možnosťou sa zabezpečí kapitálová 

ochrana v prospech sporiteľa PEPP na 

základe metódy na zmierňovanie rizika, 

ktorá vedie k bezpečnej investičnej 

stratégii. 

1. Základný PEPP je jednoduchý a 

bezpečný produkt, ktorý sa dá ľahko 

získať, a to aj prostredníctvom digitálnych 

kanálov, v každom členskom štáte. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Technika zmierňovania rizika 

uplatňovaná v prípade základného PEPP 

je v súlade s cieľom zachovať investovaný 

kapitál.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Kapitálová ochrana sporiteľovi 

PEPP umožní, aby investovaný kapitál 

získal späť, a to vrátane poplatkov, 

nákladov a inflácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade, že poskytovatelia PEPP 

ponúkajú alternatívne investičné 

možnosti, najmenej jedna z nich ponúkne 

sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu 

investičnú možnosť. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 62 prijímať delegované akty, 

v ktorých určí: 

Používaním techník zmierňovania rizika 

sa zabezpečuje, aby investičná stratégia 

pre PEPP bola navrhnutá tak, aby 

vytvorila stabilný a primeraný budúci 

individuálny dôchodkový príjem z PEPP, 

ako aj spravodlivé zaobchádzanie so 

všetkými generáciami sporiteľov PEPP. 

Príslušné techniky zmierňovania rizika 

zahŕňajú ustanovenia písm. ba) alebo bb), 

prípadne ich kombináciu, a môžu byť 

doplnené ustanoveniami uvedenými v 

písm. bc): 



 

PR\1146696SK.docx 77/92 PE618.225v01-00 

 SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) metódu na zmierňovanie rizika 

s cieľom zabezpečiť kapitálovú ochranu 

v rámci štandardnej investičnej možnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) metódy na zmierovanie rizika, 

ktoré sa uplatnia na alternatívne 

investičné možnosti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) ustanovenia na postupné 

prispôsobenie rozdelenia investícií s 

cieľom zmierniť finančné riziká investícií 

do kohort zodpovedajúcich zostávajúcemu 

obdobiu trvania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  138 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) ustanovenia o stanovení rezerv z 

príspevkov alebo návratnosti investícií, 

ktoré sa pridelia sporiteľom PEPP 

spravodlivým a transparentným spôsobom 

s cieľom zmierniť investičné straty; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bc) ustanovenia na používanie 

vhodných finančných záruk na ochranu 

proti investičným stratám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Aby bolo možné stanoviť kritériá 

účinných techník zmierňovania rizika, 

ktoré sa dajú uplatňovať jednotným 

spôsobom, orgán EIOPA vypracuje návrh 

regulačných technických noriem, v 

ktorých sa stanovia podrobnosti o 

ustanoveniach týkajúcich sa techník 

zmierňovania rizika. EIOPA predloží 

tento návrh regulačných technických 

predpisov Komisii do ... [xxx od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto 
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nariadenia]. Komisii sa udeľuje 

právomoc prijať regulačné technické 

predpisy uvedené v prvom pododseku v 

súlade s článkami 10 až -14 nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V súlade s článkom 3 písm. b) 

podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú 

fázu stanovia členské štáty okrem prípadu, 

že sa stanovujú v tomto nariadení. 

1. Pokiaľ sa podmienky vzťahujúce 

sa na akumulačnú fázu PEPP nestanovujú 

v tomto nariadení, stanovia ich členské 

štáty, pričom tieto podmienky nie sú 

menej priaznivé ako príslušné 

vnútroštátne predpisy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Medzi tieto podmienky patria 

najmä vekové hranice pre začatie 

akumulačnej fázy, minimálne trvanie 

akumulačnej fázy, maximálna 

a minimálna výška splácaných súm a ich 

kontinuita, ako aj podmienky redemácie 

pred dosiahnutím veku odchodu do 

dôchodku v osobitne ťažkej životnej 

situácii. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  143 

Návrh nariadenia 

Kapitola VI – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA VI vypúšťa sa 

OCHRANA INVESTORA  

 (kapitola VI sa vypúšťa ako časť členenia a 

všetky jej ustanovenia sa stávajú súčasťou 

kapitoly V „AKUMULAČNÁ FÁZA“) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP 

s možnosťou zabezpečenia krytia rizika 

spočívajúceho v biometrických rizikách. 

Na účely tohto nariadenia sú 

„biometrické riziká“ rizikami týkajúcimi 

sa dlhovekosti, zdravotného postihnutia 

a smrti. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, 

poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP 

s dodatočnou možnosťou zabezpečenia 

krytia rizika spočívajúceho 

v biometrických rizikách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Príslušný orgán hlavnej 

prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne 

poskytovateľa alebo distribútora je 

príslušný konať ako vedúci príslušný 

orgán pre cezhraničné poskytovanie 
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PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 6 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6b. V prípadoch, ktoré sa týkajú viac 

ako jedného členského štátu, sa 

predkladateľ sťažnosti môže rozhodnúť 

podať sťažnosť prostredníctvom 

príslušného orgánu svojho vlastného 

členského štátu, a to bez ohľadu na to, 

kde k porušeniu došlo. Na tento účel je 

bez ohľadu na ustanovenia odseku 6a 

každý príslušný orgán príslušný zaoberať 

sa jemu podanou sťažnosťou alebo 

prípadným porušením tohto nariadenia, 

ak sa skutková podstata týka 

prevádzkarne v jeho členskom štáte alebo 

podstatne ovplyvňuje sporiteľov PEPP v 

jeho členskom štáte. V týchto prípadoch 

príslušný orgán o tejto záležitosti 

bezodkladne informuje vedúci príslušný 

orgán. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 6 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6c. Ak sa nedosiahne dohoda medzi 

dotknutými príslušnými orgánmi, 

uplatňuje sa postup riešenia sporov 

stanovený v článku 56. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  148 

Návrh nariadenia 

Článok 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 44 vypúšťa sa 

Mimosúdne vyrovnanie  

1. V súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/11/EÚ49 sa zavedú primerané, 

nezávislé, nestranné, transparentné 

a účinné postupy alternatívneho riešenia 

sporov na urovnanie sporov medzi 

klientmi PEPP a poskytovateľmi alebo 

distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv 

a povinností vyplývajúcich z tohto 

nariadenia, a to podľa potreby s využitím 

existujúcich príslušných orgánov. Tieto 

postupy alternatívneho riešenia sporov sa 

uplatnia na poskytovateľov alebo 

distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané 

postupy začali, pričom právomoc 

príslušných orgánov alternatívneho 

riešenia sporov sa účinne rozšíri. 

 

2. Orgány uvedené v odseku 1 účinne 

spolupracujú na účely riešenia 

cezhraničných sporov, ktoré sa týkajú 

práv a povinností vyplývajúcich z tohto 

nariadenia. 

 

__________________  

49 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) 

č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63). 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  149 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sporiteľ PEPP môže zmeniť 

poskytovateľov PEPP najviac raz za 

každých päť rokov po uzatvorení zmluvy 

o PEPP. 

2. Sporiteľ PEPP má právo v čase 

odchodu do dôchodku zmeniť 

poskytovateľa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Prijímajúci poskytovateľ PEPP 

iniciuje službu zmeny poskytovateľa na 

žiadosť sporiteľa PEPP. Služba zmeny 

poskytovateľa musí byť aspoň v súlade 

s odsekmi 2 až 5. 

1. Prijímajúci poskytovateľ PEPP 

iniciuje službu zmeny poskytovateľa na 

žiadosť sporiteľa PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V lehote dvoch pracovných dní po 

prijatí oprávnenia podľa odseku 2 

prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada 

odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby 

vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak 

stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP, 

teda nech: 

3. V lehote piatich pracovných dní po 

prijatí oprávnenia podľa odseku 2 

prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada 

odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby 

vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak 

stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP, 

teda nech: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  152 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Celková výška poplatkov 

a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je 

u neho vedený, nepresiahne 1,5 % 

kladného zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

3. Celková výška poplatkov 

a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je 

u neho vedený, nepresiahne 0,5 % 

kladného zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Prípadné poplatky a náklady, 

ktorých úhradu odovzdávajúci alebo 
prijímajúci poskytovateľ PEPP požaduje 

od sporiteľa PEPP za akúkoľvek službu 

poskytnutú podľa článku 46 okrem 

služieb uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 

tohto článku sú primerané a zodpovedajú 

skutočným nákladom tohto poskytovateľa 

PEPP. 

4. Prijímajúci poskytovateľ môže 

účtovať len skutočné náklady na službu 

zmeny poskytovateľa. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Návrh nariadenia 

Článok 49 – odsek 5 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Členské štáty zabezpečia 

vytvorenie cezhraničných mechanizmov 

podávania sťažností a nápravy, aby bolo 

možné cezhranične sa domáhať náhrady 

škody individuálne aj kolektívne. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Návrh nariadenia 

Kapitola VII – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA VII KAPITOLA VIII B 

ZMENA POSKYTOVATEĽOV PEPP ZMENA POSKYTOVATEĽOV PEPP 

 (kapitola VII a všetky jej ustanovenia sa 

presunú pred kapitolu IX) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Návrh nariadenia 

Kapitola VIII – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA VIII KAPITOLA VI A 

FÁZA ČERPANIA FÁZA ČERPANIA 

 (kapitola VIII a všetky jej ustanovenia sa 

presunú za zlúčené kapitoly V a VI) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  157 

Návrh nariadenia 

Článok 51 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podmienky pre PEPP vzťahujúce 

sa na fázu čerpania stanovia v súlade 

s článkom 3 členské štáty, pokiaľ sa 

nestanovujú v tomto nariadení. 

1. Pokiaľ sa podmienky vzťahujúce 

sa na akumulačnú fázu PEPP 

nestanovujú v tomto nariadení, stanovia 

ich členské štáty, pričom tieto podmienky 

nie sú menej priaznivé ako príslušné 

vnútroštátne predpisy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Návrh nariadenia 

Článok 51 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Medzi tieto podmienky môže patriť 

najmä stanovenie veku odchodu do 

dôchodku, povinného prepojenia medzi 

dosiahnutím veku odchodu do dôchodku 

a začatím fázy čerpania, minimálneho 

obdobia účasti v pláne PEPP, 

maximálneho obdobia pred dosiahnutím 

veku odchodu do dôchodku pre vstup do 

plánu PEPP, ako aj podmienok redemácie 

v osobitne ťažkej životnej situácii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sporitelia PEPP si vyberú formu 

výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení 

zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu 

2. V prípade základného PEPP je 

povinné vyplatenie minimálne 35 % výplat 
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následne zmeniť každých päť rokov počas 

akumulačnej fázy. 

vo forme anuít. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Sporitelia PEPP si formu výplat 

pre fázu čerpania vyberajú pri uzavretí 

zmluvy o PEPP. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Návrh nariadenia 

Článok 53 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. EIOPA monitoruje dôchodkové 

plány zriadené alebo distribuované na 

území Únie s cieľom overiť, či 

nepoužívajú označenie „PEPP“ alebo či 

z nich nevyplýva, že sú PEPP, okrem 

prípadu, že by sa pre ne udelilo povolenie 

na základe tohto nariadenia a že sú s ním 

v súlade. 

2. EIOPA kontroluje, či sa označenie 

„PEPP“ nepoužíva, ak sa preň neudelilo 

povolenie na základe tohto nariadenia 

a v súlade s ním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi 

a s EIOPA 

Spolupráca a konzistentnosť 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. EIOPA a príslušný orgán PEPP 

navzájom spolupracujú a vymieňajú si 

informácie na účely plnenia svojich 

povinností podľa tohto nariadenia. 

1. Každý príslušný orgán prispieva ku 

konzistentnému uplatňovaniu tohto 

nariadenia v celej Únii. Na tento účel 

príslušné orgány spolupracujú navzájom, 

ako aj s Komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 

tohto článku EIOPA vypracuje návrh 

vykonávacích technických predpisov, 

v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o mechanizme spolupráce a výmeny 

informácií spolu s požiadavkami 

potrebnými na predkladanie informácií 

uvedených vyššie v štandardizovanom 

formáte, ktorý umožňuje porovnanie. 

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie 

tohto článku EIOPA vypracuje návrh 

vykonávacích technických predpisov, 

v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o mechanizme konzistentnosti, spolupráce 

a výmeny informácií spolu s požiadavkami 

potrebnými na predkladanie informácií 

uvedených vyššie v štandardizovanom 

formáte, ktorý umožňuje porovnanie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  165 

Návrh nariadenia 

Článok 55 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [deviatich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [šiestich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Návrh nariadenia 

Článok 57 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) poskytovateľ PEPP porušil článok 7 

ods. 3, neposkytol službu prenosnosti 

v rozpore s článkom 13 alebo informácie 

o tejto službe požadované podľa článku 

17, alebo nesplnil požiadavky a povinnosti 

stanovené v kapitole IV, kapitole V, článku 

43 a kapitole VII; 

c) poskytovateľ PEPP porušil článok 7 

ods. 3 alebo nesplnil požiadavky 

a povinnosti stanovené v kapitole IV, 

kapitole V, článku 43 a kapitole VII; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Návrh nariadenia 

Článok 61 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 

v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia 

PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje 

úlohy na účely tohto nariadenia v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 2016/679. Pokiaľ ide 

o spracovanie osobných údajov orgánom 

EIOPA v rámci tohto nariadenia, EIOPA 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 

v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia 

PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje 

úlohy na účely tohto nariadenia v súlade 

s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadenia 

o rešpektovaní súkromného života a 

ochrane osobných údajov v 

elektronických komunikáciách a o zrušení 
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dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001. smernice 2002/58/ES (nariadenie o 

súkromí a elektronických 

komunikáciách). Pokiaľ ide o spracovanie 

osobných údajov orgánom EIOPA v rámci 

tohto nariadenia, EIOPA dodržiava 

nariadenie (ES) č. 45/2001. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa v rámci hodnotenia identifikujú 

závažné problémy pri uplatňovaní 

nariadenia, v správe by sa malo uviesť, ako 

Komisia plánuje riešiť identifikované 

problémy vrátane krokov a načasovania 

prípadnej revízie. 

Správa sa vzťahuje na všetky otázky 

týkajúce sa uplatňovania nariadenia, a to 

najmä: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) prenosnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) rozvoj zložiek a partnerstiev; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) mechanizmy prenosu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 d) využívanie základného PEPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 e) postup podávania sťažností; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  174 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 – písmeno f (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 f) uplatňovanie v celej Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia zriadi panel s príslušnými 

zainteresovanými stranami s cieľom 

nepretržite monitorovať vývoj PEPP a 

jeho uplatňovanie. Tento panel bude 

zahŕňať aspoň zástupcov EIOPA, 

vnútroštátnych orgánov, priemyslu a 

spotrebiteľov a nezávislých expertov. 

 Sekretariátom panelu bude EIOPA. 

Or. en 

 

 

 


