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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Obecným cílem této směrnice je usnadnit rozvoj spoření v rámci zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. Navrhovatel tento cíl výrazně podporuje. V mnoha členských státech se během 

hospodářské a finanční krize v uplynulých letech dostaly pod velmi silný tlak zejména 

důchody poskytované v rámci prvního pilíře. Proto musely být výplaty penzí v mnoha zemích 

omezeny. 

 

Ve všech členských státech navíc populace stárne. Střední délka života je sice v evropských 

zemích různá, ale všude má stoupající tendenci. Stoupá počet důchodců, kteří se dožívají 

vyššího věku a těší se dobrému zdraví. Současně se snižuje počet pracujících obyvatel, klesá 

porodnost a mladí lidé studují déle a na pracovní trh vstupují v pozdějším věku. V EU pracuje 

jen velmi málo lidí, kteří spadají do věkové skupiny 60 a více let. Systém založený na 

principu mezigenerační solidarity, kdy mladí pracující zajišťují vyplácení důchodů starším 

občanům, už nelze déle prodlužovat. S financováním přiměřených důchodů mají a budou mít 

problém především státy s průběžně financovanými penzijními systémy, ve kterých jsou 

důchody vypláceny ze stávajícího rozpočtu.  

 

Vzhledem k tomu by měl větší počet zemí zvážit zavedení doplňkového důchodového 

systému druhého pilíře, který by měl vést k větší jistotě důchodového zabezpečení. K tomu, 

aby občané získali k důchodovému systému vysokou důvěru a aby byli motivováni se do 

těchto systémů zapojit, by vzhledem ke zkušenostem s hospodářskou a finanční krizí měla 

existovat dobrá pravidla správy a dohledu. Přepracované znění této směrnice by proto – 

za předpokladu, že je směřováno správně a že nezavádí zbytečnou zátěž – mělo pomoci 

povzbudit členské státy k vypracování takového systému zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, kterému by lidé důvěřovali.  

 

Důchody ze zaměstnaneckého penzijního pojištění je třeba rozvíjet, aniž by se však 

zpochybňoval význam důchodových systémů sociálního zabezpečení pro jistou, trvalou 

a účinnou sociální ochranu, která by měla zajišťovat dostatečnou životní úroveň ve stáří, 

a proto by měla být ústředním bodem cíle posílení evropských sociálních modelů. 

 

Komise v zájmu dosažení obecného cíle této směrnice navrhla čtyři cíle konkrétní: odstranit 

obezřetnostní překážky bránící přeshraničnímu působení IZPP, zajistit řádnou správu a řízení 

i řízení rizik, poskytovat jasné a relevantní informace účastníkům a příjemcům a zajistit, aby 

orgány dohledu měly k účinnému dohledu nad IZPP potřebné nástroje. 

 

Navrhovatel si je plně vědom nezbytnosti zajistit řádnou správu, informace pro členy 

systému, transparentnost a jistotu zaměstnaneckého penzijního pojištění. Institucemi 

zaměstnaneckého penzijního pojištění jsou instituce penzijního pojištění, které slouží hlavně 
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a především sociálním účelům a které nesou těžké břímě odpovědnosti za poskytování dávek 

zaměstnaneckého penzijního pojištění.  

 

Penzijní systémy se ovšem v rámci Evropy velmi různí a jsou úzce spjaty s vnitrostátními 

tradicemi a vnitrostátními právními předpisy v daňové, sociální a pracovní oblasti. Proto je 

zřejmé, že jednotný přístup platný pro celou Evropu by ke kýženým výsledkům nevedl 

a nebyl by při dosahování cíle stanoveného v této směrnici účinný. 

 

Proto se navrhovatel domnívá, že je důležité poskytnout členským státům pro provádění 

a úpravu požadavků stanovených v této směrnici dostatečnou pružnost, tak aby odrážela 

širokou rozmanitost důchodových systémů v Evropě a aby vyhovovala specifickým 

uspořádáním vnitrostátních systémů, a to zcela v nejlepším zájmu jejich členů a příjemců.  

 

To vše je tím důležitější vzhledem ke skutečnosti, že členské státy si v souladu se zásadou 

subsidiarity mají podržet plnou odpovědnost za organizaci svých důchodových systémů 

a za rozhodnutí o úloze každého ze tří „pilířů“ důchodového systému v jednotlivých 

členských státech. V kontextu druhého pilíře si mají podržet rovněž plnou odpovědnost 

za úlohu a funkce různých institucí, které poskytují důchodové dávky ze zaměstnaneckého 

penzijního pojištění. 

 

Navrhovatel předložil svůj návrh s cílem nalézt vhodnou rovnováhu mezi nezbytným 

požadavkem na vysoké evropské normy, pokud jde o správu, dohled, informace 

a transparentnost na jedné straně a zohledněním velmi nezbytné flexibility na straně druhé, 

kterou členské státy potřebují k účinnému a úspěšnému přizpůsobení těchto norem svým 

specifickým vnitrostátním podmínkám. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Členské státy by měly zajistit sociální 

ochranu pracovníků v oblasti důchodů, a 

to vyplácením takových důchodů 

z veřejných zdrojů, které budou 

postačující k zachování důstojné životní 

úrovně a k ochraně před chudobou ve 
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stáří, a podporou doplňkových penzijních 

plánů vázaných na pracovní smlouvy coby 

doplňkové pojištění. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Vnitřní trh by měl umožnit institucím 

působit v jiných členských státech a 

zajišťovat vysokou úroveň 

ochrany účastníkům a příjemcům plánů 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

(2) Na vnitřním trhu by měly mít instituce 

možnost působit v jiných členských státech 

pod podmínkou, že bude zajištěna vysoká 
úroveň ochrany účastníkům a příjemcům 

plánů zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. 

 

Pozměňovací návrh   3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) S cílem dále usnadnit mobilitu 

pracovníků mezi členskými státy si tato 

směrnice klade za cíl zajistit řádnou 

správu, informace účastníkům penzijního 

plánu, transparentnost a jistotu 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2b) Organizace a regulace institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění je 

v jednotlivých členských státech značně 

odlišná. Proto je univerzální přístup 
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k těmto institucím nevhodný. Komise a 

orgán EIOPA zohledňují v rámci své 

činnosti rozdílné tradice členských států a 

prioritou v souvislosti s organizací 

institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění jsou pro ně vnitrostátní 

pracovněprávní a sociální předpisy.  

 

Pozměňovací návrh   5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2c) Cílem této směrnice je minimální 

harmonizace, a proto by neměla bránit 

členským státům v zachování nebo 

zavedení přísnějších ustanovení za účelem 

ochrany účastníků a příjemců plánů 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

Tato směrnice se nezabývá otázkami 

vnitrostátních sociálních, 

pracovněprávních či fiskálních předpisů, 

otázkami smluvního práva ani 

dostatečností důchodového zabezpečení v 

členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Směrnice 2003/41/ES představovala 

první legislativní krok na cestě k vytvoření 

vnitřního trhu s poskytováním 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 

organizovaného v celoevropském měřítku. 

Skutečný vnitřní trh s poskytováním 
zaměstnaneckého penzijního pojištění má i 

nadále rozhodující význam pro 

hospodářský růst a tvorbu pracovních 

míst v Evropské unii a pro řešení problému 

(3) Směrnice 2003/41/ES zavedla 

minimální normy pro poskytování 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 

organizovaného v Unii. Zavedení a další 

rozvoj plánů zaměstnaneckého penzijního 

pojištění ve větším počtu členských států 

zůstává klíčovým předpokladem pro řešení 

problému se stárnutím evropské 

společnosti. Je proto důležité vést 

intenzivnější sociální dialog na úrovni EU 
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se stárnutím evropské společnosti. 

Směrnice z roku 2003 nebyla dosud 

podstatně změněna tak, aby i pro instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

zavedla moderní systém správy a řízení 

vycházející z rizik. 

a na úrovni členských států. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je třeba zavést opatření, která umožní 

další rozvoj doplňkového soukromého 

důchodového spoření, např. ve formě 
důchodů ze zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. To je důležité, neboť systémy 

sociálního zabezpečení se dostávají pod 

rostoucí tlak, což znamená, že občané 

budou důchody ze zaměstnaneckého 

penzijního pojištění do budoucna stále 

více vnímat jako doplněk veřejných 

důchodových systémů.   Důchody ze 

zaměstnaneckého penzijního pojištění je 

třeba rozvíjet, aniž by se však 

zpochybňoval význam důchodových 

systémů sociálního zabezpečení pro jistou, 

trvalou a účinnou sociální ochranu, která 

by měla zajišťovat dostatečnou životní 

úroveň ve stáří, a proto by měla být 

ústředním bodem cíle spočívajícího v 

posílení evropského sociálního modelu. 

(4) Je třeba zavést opatření, která dále 

zajistí, aby zákonem stanovené systémy 

sociálního zabezpečení chránily před 

chudobou ve stáří, zatímco plány 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

mohou poskytnout hodnotný doplněk 

veřejných důchodových systémů. To je 

důležité, neboť zaměstnanci mají možnost 

vylepšit si svou budoucí finanční situaci 

prostřednictvím důchodů ze 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

Klíčovým cílem této směrnice je tudíž 

podpora plánů zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, posilování úspěšných 

modelů institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a ochrana jejich další 

existence. Důchody ze zaměstnaneckého 

penzijního pojištění je třeba rozvíjet, aniž 

by se však zpochybňoval význam 

důchodových systémů sociálního 

zabezpečení pro jistou, trvalou a účinnou 

sociální ochranu, která by měla zajišťovat 

dostatečnou životní úroveň ve stáří, a proto 

by měla být ústředním bodem cíle 

spočívajícího v posílení evropských 

sociálních modelů. 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Tato směrnice ctí základní práva 

a dodržuje zásady uznávané Listinou 

základních práv Evropské unie, zejména 

právo na ochranu osobních údajů, svobodu 

podnikání a právo na vysokou úroveň 

ochrany spotřebitele, a to především tím, 

že zajišťuje vyšší úroveň transparentnosti 

důchodového připojištění, umožňuje 

uvědomělé plánování osobních finančních 

rezerv a odchodu do důchodu a zároveň 

usnadňuje institucím zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a podnikům 

přeshraniční provozování činnosti. Tato 

směrnice musí být provedena v souladu s 

těmito právy a zásadami. 

 

(5) Tato směrnice ctí základní práva 

a dodržuje zásady uznávané Listinou 

základních práv Evropské unie, zejména 

právo na ochranu osobních údajů, svobodu 

podnikání, právo vlastnit majetek, právo 

na kolektivní vyjednávání a akce a právo 

na vysokou úroveň ochrany spotřebitele, 

a to především tím, že zajišťuje vyšší 

úroveň transparentnosti důchodového 

připojištění, umožňuje uvědomělé 

plánování osobních finančních rezerv a 

odchodu do důchodu a zároveň usnadňuje 

institucím zaměstnaneckého penzijního 

pojištění a podnikům přeshraniční 

provozování činnosti. Tato směrnice musí 

být provedena v souladu s těmito právy a 

zásadami. 

 

Pozměňovací návrh   9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Členské státy by si měly uvědomit, že 

je nutné zvýšit ochranu důchodových práv 

pracovníků, kteří jsou dočasně vysláni, 

aby pracovali v jiném členském státě. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) V souladu se zásadou subsidiarity si 

členské státy mají podržet plnou 

odpovědnost za organizaci svých 

důchodových systémů a za rozhodnutí o 

(9) V souladu se zásadou subsidiarity si 

členské státy podrží plnou odpovědnost za 

organizaci svých důchodových systémů a 

za rozhodnutí o úloze každého ze tří 
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úloze každého ze tří „pilířů“ důchodového 

systému v jednotlivých členských státech. 

V rámci druhého pilíře si také mají podržet 

plnou odpovědnost za úlohy a funkce 

různých institucí poskytujících dávky 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, jako 

například oborové penzijní fondy, 

podnikové penzijní fondy a životní 

pojišťovny. Tato směrnice nechce toto 

výhradní právo zpochybňovat. 

„pilířů“ důchodového systému v 

jednotlivých členských státech. V rámci 

druhého pilíře jsou rovněž povinny podržet 

si plnou odpovědnost za úlohy a funkce 

různých institucí poskytujících dávky 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, jako 

například oborové penzijní fondy, 

podnikové penzijní fondy a životní 

pojišťovny. Tato směrnice nechce toto 

výhradní právo zpochybňovat. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Komise by s ohledem na skutečnost, 

že je nutné plány zaměstnaneckého 

penzijního pojištění dále rozvíjet, měla 

vytvořit významnou přidanou hodnotu na 

úrovni Unie podniknutím dalších kroků 

na podporu spolupráce členských států se 

sociálními partnery při vytváření většího 

počtu penzijních plánů druhého pilíře a 

ustavením expertní skupiny na vysoké 

úrovni, která se bude zabývat možnostmi 

zvýšení objemu úspor v druhém pilíři 

důchodového zabezpečení v členských 

státech, včetně podpory výměny 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy.  

 

Pozměňovací návrh   12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) V případě úpadku přispívajícího 

podniku čelí účastníci penzijního plánu 

riziku ztráty jak svého zaměstnání, tak 

svých získaných důchodových práv. Proto 

je nutné zajistit jasné oddělení podniku od 

(18) V případě úpadku přispívajícího 

podniku čelí účastníci penzijního plánu 

riziku ztráty jak svého zaměstnání, tak 

svých získaných důchodových práv. Proto 

je nutné zajistit jasné oddělení podniku od 
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instituce a k ochraně účastníků penzijního 

plánu stanovit minimální normy 

obezřetnosti. 

instituce a k ochraně účastníků penzijního 

plánu stanovit minimální normy 

obezřetnosti prostřednictvím záruk. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Instituce zaměstnaneckého penzijního 

pojištění jsou poskytovatelé finančních 

služeb, kteří mají značnou odpovědnost za 

poskytování dávek zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, a proto by měly 

splňovat některé minimální normy 

obezřetnosti pro své činnosti a podmínky 

provozu. 

(20) Instituce zaměstnaneckého penzijního 

pojištění nejsou poskytovatelé finančních 

služeb, ale instituce penzijního pojištění, 

které slouží v první řadě sociálním 

účelům, mají kolektivní sociální přínos a 

nesou značnou odpovědnost za 

poskytování dávek zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, a proto by měly 

splňovat některé minimální normy 

obezřetnosti pro své činnosti a podmínky 

provozu. Je třeba náležitě uznávat a 

podporovat jejich sociální funkci a 

třístranný vztah mezi zaměstnancem, 

zaměstnavatelem a institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

jako vůdčí princip této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Jestliže instituce nepracuje na 

přeshraničním základě, měly by mít 
členské státy možnost povolit nedostatečné 

krytí rezerv, pokud je vytvořen náležitý 

plán k obnově plného krytí a aniž jsou 

dotčeny požadavky směrnice Rady 

80/987/EHS ze dne 20. října 1980 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se ochrany zaměstnanců 

v případě platební neschopnosti 

(28) Členské státy by měly mít možnost 

povolit nedostatečné krytí rezerv, pokud je 

vytvořen náležitý plán k obnově plného 

krytí a k ochraně zaměstnanců a aniž jsou 

dotčeny požadavky směrnice Rady 

80/987/EHS ze dne 20. října 1980 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se ochrany zaměstnanců 

v případě platební neschopnosti 

zaměstnavatele.28 
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zaměstnavatele.28 

_______________ _______________ 

28 Úř. věst. L 283, 28.10.1980, s. 23. 28 Úř. věst. L 283, 28.10.1980, s. 23. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Jako investoři na velmi dlouhou dobu 

s nízkými riziky likvidity mohou instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

investovat do nelikvidních aktiv, jako 

například do akcií, jakož i do nástrojů, 

které mají dlouhodobý ekonomický profil, 

nejsou obchodovány na regulovaných 

trzích, v mnohostranných obchodních 

systémech ani v organizovaných 

obchodních systémech . Mohou také těžit 

z výhod mezinárodní diverzifikace. 

Investice do akcií, do jiných měn, než jsou 

měny pasiv, a do nástrojů, které mají 

dlouhodobý ekonomický profil, nejsou 

obchodovány na regulovaných trzích, v 

mnohostranných obchodních systémech ani 

v organizovaných obchodních systémech , 

by proto měly být omezovány pouze z 

důvodů obezřetnosti. 

(33) Jako investoři na velmi dlouhou dobu 

s nízkými riziky likvidity mohou instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

investovat do nelikvidních aktiv, jako 

například do akcií, jakož i do nástrojů, 

které mají dlouhodobý ekonomický profil, 

nejsou obchodovány na regulovaných 

trzích, v mnohostranných obchodních 

systémech ani v organizovaných 

obchodních systémech. Mohou také těžit 

z výhod mezinárodní diverzifikace. 

Investice do akcií, do jiných měn, než jsou 

měny pasiv, a do nástrojů, které mají 

dlouhodobý ekonomický profil, nejsou 

obchodovány na regulovaných trzích, v 

mnohostranných obchodních systémech ani 

v organizovaných obchodních systémech, 

by proto měly být omezovány pouze z 

důvodů obezřetnosti a při dodržení 

pravidla obezřetnosti s cílem ochránit 

zájmy účastníků.  

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Instituce by měly mít možnost 

investovat v jiných členských státech 

(35) Instituce by měly mít možnost 

investovat v jiných členských státech 
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v souladu s pravidly svých domovských 

členských států, aby se jim snížily náklady 

na přeshraniční činnost. Hostitelským 

členským státům by proto nemělo být 

povoleno ukládat institucím usazeným 

v jiných členských státech dodatečné 

investiční požadavky. 

v souladu s pravidly svých domovských 

členských států. Pokud však instituce 

pracuje na přeshraničním základě, může 

ji příslušný orgán hostitelského členského 

státu požádat, aby uplatňovala na 

investice omezení, pokud se tato pravidla 

vztahují také na instituce usazené v 

hostitelském členském státě a za 

předpokladu, že jsou tato omezení 

přísnější než ta, jež jsou uplatňována 

v domovském členském státě. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Politika odměňování, která podporuje 

nadměrné rizikové chování, může řádné 

a účinné řízení rizik institucí narušit. Na 

instituce by se v rámci politiky 

odměňování měly vztahovat zásady a 

požadavky na zveřejňování informací, 

které se vztahují i na ostatní typy 

finančních institucí v Unii, přičemž je však 

třeba mít na paměti konkrétní strukturu 

správy a řízení institucí v porovnání 

s ostatními druhy finančních institucí a 

zároveň je nutné zohlednit velikost institucí 

a povahu, rozsah a složitost jejich činností. 

(37) Politika odměňování, která podporuje 

nadměrné rizikové chování, může řádné 

a účinné řízení rizik institucí narušit. Na 

instituce by se v rámci politiky 

odměňování měly plně vztahovat zásady a 

požadavky na zveřejňování informací, 

které se vztahují i na ostatní typy 

finančních institucí v Unii, přičemž je však 

třeba mít na paměti rovnováhu mezi 

potřebou transparentnosti a konkrétní 

strukturou správy a řízení institucí 

v porovnání s ostatními druhy finančních 

institucí a zároveň je nutné zohlednit 

velikost institucí a povahu, rozsah 

a složitost jejich činností. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) Instituce by měly poskytovat 

potenciálním účastníkům, účastníkům 

(46) Instituce by měly poskytovat 

potenciálním účastníkům, účastníkům 
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a příjemcům jasné a přiměřené informace, 

které jim pomáhají při rozhodování o jejich 

odchodu do důchodu a zajišťují vysokou 

úroveň transparentnosti v různých fázích 

penzijního plánu, jež zahrnují období před 

přistoupením k penzijnímu plánu, 

účastenství (včetně období před odchodem 

do důchodu) a období po odchodu do 

důchodu. Zejména by měly být uváděny 

informace týkající se nabytých 

důchodových nároků, předpokládané výše 

důchodových dávek, rizik a záruk a 

nákladů. Pokud účastníci nesou investiční 

riziko, jsou rovněž velmi důležité 

doplňující informace o investičním profilu, 

veškerých dostupných možnostech a 

dosavadní výkonnosti. 

a příjemcům jasné a přiměřené informace, 

které jim pomáhají při rozhodování o jejich 

odchodu do důchodu a zajišťují vysokou 

úroveň transparentnosti v různých fázích 

penzijního plánu, jež zahrnují období před 

přistoupením k penzijnímu plánu, 

účastenství (včetně období před odchodem 

do důchodu) a období po odchodu do 

důchodu. Zejména by měly být uváděny 

informace týkající se nabytých 

důchodových nároků, předpokládané výše 

důchodových dávek, rizik a záruk a 

nákladů. Pokud účastníci nesou investiční 

riziko, jsou rovněž velmi důležité 

doplňující informace o investičním profilu, 

veškerých dostupných možnostech a 

dosavadní výkonnosti. Všechny informace 

by měly odpovídat potřebám uživatele a 

být v souladu s Úmluvou OSN o právech 

osob se zdravotním postižením, zejména 

pokud jde o přístupnost a přístup k 

informacím, jak stanoví články 3 a 21 

uvedené úmluvy.  

 

Pozměňovací návrh   19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 51 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(51) Příslušný orgán by měl vykonávat své 

pravomoci, jejichž hlavním cílem je 

ochrana účastníků a příjemců. 

(51) Příslušný orgán by měl vykonávat své 

pravomoci, jejichž hlavním cílem je 

ochrana práv účastníků a příjemců, jakož i 

stabilita institucí a jejich schopnost plnit 

své závazky. 

 

Pozměňovací návrh   20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 57 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) Za účelem zajištění hladkého 

fungování vnitřního trhu s poskytováním 

(57) Za účelem zajištění hladkého 

fungování vnitřního trhu s poskytováním 
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zaměstnaneckého penzijního pojištění 

organizovaného v celoevropském měřítku 

by Komise měla po konzultaci s orgánem 

EIOPA přezkoumat uplatňování této 

směrnice, vypracovat o něm zprávu a tuto 

zprávu předložit Evropskému parlamentu 

a Radě čtyři roky po vstupu této směrnice 

v platnost. V rámci tohoto přezkumu by 

mělo být především posouzeno 

uplatňování pravidel pro výpočet 

technických rezerv, finanční krytí 

technických rezerv, regulatorní kapitál, 

míra solventnosti, investiční pravidla a 

veškeré další aspekty týkající se platební 

schopnosti instituce. 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

organizovaného v celoevropském měřítku 

by Komise měla po konzultaci s orgánem 

EIOPA přezkoumat uplatňování této 

směrnice, vypracovat o něm zprávu a tuto 

zprávu předložit Evropskému parlamentu 

a Radě šest let po vstupu této směrnice 

v platnost. 

 

Pozměňovací návrh   21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 59 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(59) Za účelem upřesnění požadavků 

uvedených v této směrnici by měla být 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o 

jasné vymezení politiky odměňování, 

hodnocení rizik pro potřeby důchodů a 

přehled důchodových dávek. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a 

to i na odborné úrovni. Při přípravě a 

vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit, aby 

byly příslušné dokumenty předány 

současně, včas a vhodným způsobem 

Evropskému parlamentu a Radě. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 60 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (60a) Další rozvoj modelů solventnosti, 

např. holistického modelu vycházejícího z 

celkové rozvahy, na úrovni EU, není 

reálný z praktického hlediska, ani 

efektivní z hlediska nákladů a přínosů, 

zejména s ohledem na rozmanitost 

institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění v rámci jednotlivých členských 

států i mezi nimi. V souvislosti s 

těmito institucemi by proto na evropské 

úrovni neměly být vyvíjeny žádné 

kvantitativní kapitálové požadavky, jako je 

např. Solventnost II nebo holistické 

modely vycházející z celkové rozvahy, 

které jsou z ní odvozeny, neboť by mohly 

potenciálně poškodit jak zájmy 

zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, a 

mohly by snížit ochotu zaměstnavatelů 

zaměstnanecké penzijní pojištění 

poskytovat. 
 

 

Pozměňovací návrh   23 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – písm. a – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je nutné náležitě uznávat a podporovat 

sociální funkci těchto institucí a 

třístranný vztah mezi zaměstnancem, 

zaměstnavatelem a institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

jako vůdčí princip této směrnice. 

 

 

Pozměňovací návrh   24 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „důchodovými dávkami“ dávky 

vyplácené při dosažení nebo očekávaném 

dosažení odchodu do důchodu, nebo pokud 

jsou doplňkové k uvedeným dávkám 

a poskytovány jako podpůrné, formou 

plateb při úmrtí, invaliditě nebo ukončení 

zaměstnání, anebo ve formě podpory nebo 

služeb v případě nemoci, potřebnosti nebo 

úmrtí. Aby se napomohlo finančnímu 

zabezpečení po odchodu do důchodu, 

vyplácejí se tyto dávky doživotně. Mohou 

však být také vypláceny dočasně nebo 

jednorázově; 

 d) „důchodovými dávkami“ dávky 

vyplácené při dosažení nebo očekávaném 

dosažení odchodu do důchodu, nebo pokud 

jsou doplňkové k uvedeným dávkám 

a poskytovány jako podpůrné, formou 

plateb při úmrtí, invaliditě nebo ukončení 

zaměstnání, anebo ve formě podpory nebo 

služeb v případě nemoci, potřebnosti nebo 

úmrtí, či dávky pozůstalým, pokud jsou 

spojeny s doplňkovými penzijními plány. 

Aby se napomohlo finančnímu 

zabezpečení po odchodu do důchodu, 

vyplácejí se tyto dávky doživotně. Mohou 

však být také vypláceny dočasně nebo 

jednorázově; 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy mohou stanovit, že 

podmínky pro provoz institucí usazených 

na jejich území podléhají bez rozdílu 

dalším požadavkům, aby byla zajištěna 

náležitá ochrana zájmů účastníků 

a příjemců. 

 

Pozměňovací návrh   26 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy zajistí, aby se na 

instituce vykonávající přeshraniční 

činnost nevztahovaly žádné požadavky 

týkající se informací poskytovaných 

účastníkům a příjemcům, které příslušné 

orgány hostitelského členského státu 

vypouští se 
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uložily s ohledem na účastníky, jichž se 

tato přeshraniční činnost týká. 

 

Pozměňovací návrh   27 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy umožní institucím 

povoleným nebo zapsaným na jejich území 

převést celý jejich penzijní plán nebo jeho 

část na přijímající instituce povolené nebo 

zapsané v jiných členských státech. 

1. Členské státy mohou umožnit institucím 

povoleným nebo zapsaným na jejich území 

plně či částečně převést závazky z 

penzijního plánu či technické rezervy a 

další práva a povinnosti a odpovídající 

aktiva, popřípadě jejich peněžní 

ekvivalent, na přijímající instituce 

povolené nebo zapsané v jiných členských 

státech, pokud je, v případě převodu části 

penzijního plánu, zajištěna 

životaschopnost převedené i zbývající části 

penzijního plánu a pokud jsou po převodu 

náležitě chráněna práva účastníků. 

Přijímající instituce bude penzijní plán 

provozovat v souladu se sociálními a 

pracovněprávními předpisy hostitelského 

členského státu, takže úroveň ochrany 

účastníků a příjemců dotčených převodem 

se tím nesníží. 

 

Pozměňovací návrh   28 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Nestanoví-li vnitrostátní sociální a 

pracovněprávní předpisy týkající se 

organizace důchodových systémů jinak, 

podléhá tento převod i jeho podmínky 

předchozímu souhlasu dotčených účastníků 

a příjemců nebo případně jejich zástupců. 

V každém případě jsou informace o 

podmínkách převodu poskytnuty dotčeným 

účastníkům a příjemcům nebo případně 

3. Nestanoví-li vnitrostátní sociální a 

pracovněprávní předpisy týkající se 

organizace důchodových systémů jinak, 

podléhá tento převod i jeho podmínky 

předchozímu souhlasu dotčených účastníků 

a příjemců nebo případně jejich zástupců či 

přispívajícího podniku, nese-li částečnou 

nebo plnou odpovědnost za zajištění 

důchodových dávek. V každém případě 
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jejich zástupcům nejméně čtyři měsíce 

před podáním žádosti uvedené v odstavci 

2. 

jsou informace o podmínkách převodu 

poskytnuty dotčeným účastníkům a 

příjemcům nebo případně jejich zástupcům 

nejméně čtyři měsíce před podáním žádosti 

uvedené v odstavci 2. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise navrhne veškerá nezbytná 

opatření s cílem zabránit možným 

narušením způsobeným různými 

úrovněmi úrokových sazeb a ochránit 

zájmy příjemců a účastníků každého 

penzijního plánu. 

Odůvodnění 

Navrácení původního znění směrnice, protože jde o ustanovení zaměřené na ochranu 

příjemců a účastníků těchto systémů. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V případě přeshraniční činnosti 

uvedené v článku 12 musí být technické 

rezervy pro kompletní škálu 

provozovaných penzijních plánů neustále 

plně finančně pokryty. Pokud tyto 

podmínky nejsou splněny, zasáhnou 

příslušné orgány domovského členského 

státu v souladu s článkem 62. Aby bylo 

možno tomuto požadavku vyhovět, může 

domovský členský stát vyžadovat oddělené 

vykazování aktiv a pasiv. 

3. Podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 

platí i v případě přeshraniční činnosti 

podle článku 12, pokud jsou dostatečně 

chráněny zájmy zaměstnanců, účastníků a 

příjemců. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy se mohou rozhodnout 

povolit investiční kritéria, jež by přinášela 

nižší výnosy, ale měla větší sociální 

přínos, pokud s tím budou zúčastněné 

strany souhlasit. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) měly odpovídající odbornou kvalifikaci, 

znalosti a zkušenosti, které jim umožní 

zajistit správné a obezřetné řízení instituce 

a řádné plnění jejich klíčových funkcí 

(požadavek způsobilosti); a dále 

a) měly kolektivně odpovídající 

kvalifikaci, znalosti a zkušenosti, které jim 

umožní zajistit správné a obezřetné řízení 

instituce a řádné plnění jejich klíčových 

funkcí (požadavek způsobilosti); a dále 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/76/EU1a se vztahuje rovněž na 

osoby, které skutečně provozují instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

(IORP), aby tak byla zajištěna zdravá 

politika odměňování.  
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 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 

2010, kterou se mění směrnice 

2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o 

kapitálové požadavky na obchodní 

portfolio a resekuritizace a o dohled nad 

zásadami odměňování (Úř. věst. L 329, 

14.12.2010, s. 3). 

 

Pozměňovací návrh   34 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Hodnocení rizik pro potřeby důchodů je 

nedílnou součástí provozní strategie a 

zohledňuje se ve strategických 

rozhodnutích instituce. 

4. Hodnocení rizika pro potřeby důchodů 

se provádí pravidelně a neprodleně po 

jakékoli významné změně rizikového 

profilu instituce nebo rizikového profilu 

penzijního plánu. Je zpřístupněno 

účastníkům penzijního plánu a 

zveřejněno. 

 

Pozměňovací návrh   36 

Návrh směrnice 

Článek 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 30 vypouští se 
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Akt v přenesené pravomoci pro hodnocení 

rizik pro potřeby důchodů 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout v 

souladu s článkem 77 akt v přenesené 

pravomoci, v němž upřesní: 

 

a) prvky uvedené v čl. 29 odst. 2;  

b) metody uvedené v čl. 29 odst. 3 s 

přihlédnutím k identifikaci a hodnocení 

rizik, jimž instituce jsou nebo by mohly 

být vystaveny v krátkodobém i 

v dlouhodobém horizontu, a 

 

c) četnost těchto hodnocení rizik pro 

potřeby důchodů s ohledem na požadavky 

čl. 29 odst. 1. 

 

Aktem v přenesené pravomoci se 

neukládají dodatečné požadavky ohledně 

finančního krytí nad rámec požadavků, 

které stanoví tato směrnice. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Podle povahy vytvořeného penzijního 

plánu členské státy zajistí, aby každá 

instituce usazená na jejich území 

poskytovala potenciálním účastníkům, 

účastníkům a příjemcům alespoň 

informace stanovené v článcích 39 až 53 a 

55 až 58 . 

1. Podle povahy vytvořeného penzijního 

plánu každý členský stát zajistí, aby každá 

instituce usazená na jejich území 

poskytovala potenciálním účastníkům, 

účastníkům a příjemcům relevantní 

informace, přičemž zohlední odlišné 

informační potřeby potenciálních 

účastníků, účastníků a příjemců, jak 

stanoví tato kapitola. 

 Informace uvedené v prvním pododstavci 

odpovídají potřebám uživatele, jsou 

napsány jasným a uživatelsky vstřícným 

způsobem, jsou pravidelně aktualizovány 

a jsou v souladu s Úmluvou OSN o 

právech osob se zdravotním postižením, 

zejména pokud jde o přístupnost a přístup 

k informacím, jak stanoví články 3 a 21 
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uvedené úmluvy. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 38 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Informace musí splňovat všechny tyto 

požadavky: 

vypouští se 

a) být pravidelně aktualizovány;  

b) být napsány jasně, tj. jasným, stručným 

a srozumitelným jazykem a neobsahovat 

žargon ani technické termíny, je-li místo 

nich možné použít běžná slova; 

 

c) nesmí být zavádějící a musí být 

zajištěna jednotnost slovní zásoby 

i obsahu; 

 

d) být prezentovány snadno čitelnou 

formou a být napsány písmem čitelné 

velikosti. 

 

Barvy se nesmějí používat, pokud by 

znesnadnily srozumitelnost informací, 

jakmile je přehled důchodových dávek 

vytištěn nebo okopírován černobíle. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 39 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy pro každou instituci 

usazenou na jejich území zajistí, aby 

účastníci byli dostatečně informováni 

o podmínkách penzijního plánu, zejména 

o: 

1. Podle povahy vytvořeného penzijního 

plánu členské státy pro každou instituci 

usazenou na jejich území zajistí, aby 

účastníci byli dostatečně informováni 

o podmínkách penzijního plánu, zejména 

o: 

a) právech a povinnostech stran zapojených 

do penzijního plánu; 

a) právech a povinnostech stran zapojených 

do penzijního plánu; 
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b) finančních, technických a jiných 

rizicích spojených s penzijním plánem;  

b)  finančních rizicích spojených s 

penzijním plánem v rozsahu, ve kterém 

jsou pro účastníky a příjemce relevantní. 

c) povaze a rozložení těchto rizik.   

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 39 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. U penzijních plánů, v nichž účastníci 

nesou investiční riziko a které poskytují 

více než jednu možnost s různými 

investičními profily, jsou účastníci kromě 

informací uvedených v odst. 1 písm. a), b) 

a c) informováni o podmínkách týkajících 

se škály dostupných investičních možností, 

o standardní investiční možnosti a o 

pravidle penzijního plánu pro přiřazení 

určitého účastníka k jedné z investičních 

možností, pokud takové pravidlo existuje. 

2. U penzijních plánů, v nichž účastníci 

nesou investiční riziko a které poskytují 

více než jednu možnost s různými 

investičními profily, jsou účastníci 

informováni o podmínkách týkajících se 

škály dostupných investičních možností, o 

standardní investiční možnosti a o pravidle 

penzijního plánu pro přiřazení určitého 

účastníka k jedné z investičních možností, 

pokud takové pravidlo existuje. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Článek 40 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 40 a 

 Přehled důchodových dávek 

[Nahrazuje články 40–54 návrhu Komise] 1. Při stanovování pravidel týkajících se 

přehledů důchodových dávek požaduje 

příslušný orgán členského státu, aby: 

 a) přehled důchodových dávek obsahoval 

klíčové relevantní informace pro 

účastníky, při zohlednění konkrétní 

povahy vnitrostátních systémů a 

vnitrostátních sociálních, 

pracovněprávních a daňových předpisů;  

 b) informace uvedené v přehledu 

důchodových dávek byly napsány jasně a 
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výstižně a byly uspořádány tak, aby se 

snadno četly; 

 c) institucím bylo povoleno, aby 

poskytovaly přehled důchodových dávek 

na trvalém nosiči nebo prostřednictvím 

internetových stránek. Vedle 

elektronických prostředků musí být 

účastníkům a příjemcům na požádání 

bezplatně doručena papírová verze. 

 2. Pro účely této směrnice se klíčovými 

relevantními informacemi pro účastníky 

rozumí: 

 a) osobní údaje účastníka, včetně 

jednoznačného uvedení věku odchodu do 

důchodu nebo data vyplacení 

důchodových dávek; 

 b) označení instituce a penzijního plánu 

účastníka; 

 c) přesné datum, k němuž se informace 

uvedené v přehledu důchodových dávek 

vztahují; 

 d) je-li to relevantní, veškeré informace o 

plných nebo částečných zárukách v rámci 

penzijního plánu. Je-li poskytována 

záruka, obsahuje přehled důchodových 

dávek stručné vysvětlení povahy záruky a 

informace o současné úrovni financování 

nabytých individuálních nároků 

účastníka; 

 e) informace o projekcích důchodů s 

ohledem na konkrétní povahu a 

organizaci penzijního plánu. 

 3. Členské státy zajistí, aby všechny 

doplňující relevantní informace byly na 

požádání účastníka snadno dostupné a 

uživatelsky vstřícným způsobem přístupné. 

Tyto informace mohou být uvedeny v 

přehledu důchodových dávek nebo 

poskytnuty jiným způsobem a mohou 

zahrnovat: 

 

 a) informace o zůstatku, příspěvcích a 

nákladech penzijního plánu s ohledem na 

konkrétní povahu a organizaci penzijního 
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plánu; 

 

 b) je-li to s ohledem na konkrétní povahu 

a organizaci penzijního plánu relevantní, 

informace o investičním profilu; 

 c) je-li to s ohledem na konkrétní povahu 

a organizaci penzijního plánu relevantní, 

informace o dosavadní výkonnosti. 

 4. Členské státy si vyměňují osvědčené 

postupy, pokud jde o formát a obsah 

přehledu důchodových dávek. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Článek 55 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 55a 

 Další informace a dokumenty, které je 

třeba poskytnout 

[Nahrazuje články 55–58 návrhu Komise] 1. Instituce zajistí, aby potenciální 

účastníci byli informováni o všech prvcích 

penzijního plánu a všech investičních 

možnostech, včetně informace o tom, jak 

daný investiční přístup zohledňuje 

záležitosti životního prostředí, klimatu, 

sociální otázky a záležitosti správy a řízení 

společnosti. Pokud nemají potenciální 

účastníci možnost volby a jsou do určitého 

penzijního plánu zařazeni automaticky, 

obdrží klíčové relevantní informace o 

svém účastenství bezprostředně po svém 

přistoupení k penzijnímu plánu. 

 2. Kromě přehledu důchodových dávek 

poskytnou instituce každému účastníkovi 

nejméně dva roky před dosažením věku 

pro odchod do důchodu stanoveného v 

daném penzijním plánu nebo na jeho 

žádost následující informace: 

 a) vyvážené informace o tom, jaké mají 

účastníci možnosti vybírat si svůj 

důchodový příjem; 
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 b) není-li penzijní plán vyplácen jako 

doživotní důchod, vyvážené informace o 

dostupných produktech výplaty dávek. 

 Instituce poskytují příjemcům informace 

o splatných dávkách a odpovídajících 

možnostech jejich vyplácení. Jestliže 

příjemci v období vyplácení nesou značné 

investiční riziko, členské státy zajistí, aby 

příjemci dostávali náležité informace. 

 3. Na žádost účastníka, příjemce či jejich 

zástupců poskytne instituce následující 

dodatečné informace: 

 a) roční účetní závěrky a výroční zprávy 

uvedené v článku 31, nebo pokud je 

instituce zodpovědná za více než jeden 

penzijní plán, roční účetní závěrky 

a výroční zprávy vztahující se k jejich 

příslušnému penzijnímu plánu; 

 b) prohlášení o zásadách investiční 

politiky uvedené v článku 32; 

 c) informace o předpokladech, jež byly 

použity k vytvoření projekcí uvedených 

v článku 50; 

 d) informace týkající se předpokládané 

sazby anuity, druhu poskytovatele a trvání 

anuity uvedené v čl. 53 písm. c). 

 Na žádost účastníka instituce rovněž 

informuje: 

 a) o cílové částce případných 

důchodových dávek; 

 b) o částce dávek v případě ukončení 

pracovního poměru. 

 

Pozměňovací návrh   43 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Hlavním cílem obezřetnostního dohledu 

je ochrana účastníků a příjemců penzijního 

1. Hlavním cílem obezřetnostního dohledu 

je ochrana práv účastníků a příjemců, jakož 

i stabilita institucí a jejich schopnost plnit 
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plánu. své závazky. 

 

Pozměňovací návrh   44 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž je dotčen hlavní cíl obezřetnostního 

dohledu uvedený v odstavci 1, členské 

státy zajistí, aby při výkonu svých 

obecných povinností vzaly příslušné 

orgány řádně v úvahu možný dopad svých 

rozhodnutí na stabilitu dotčených 

finančních systémů v Unii, zejména v 

naléhavých situacích, s ohledem na 

informace, jež jsou v té době dostupné. 

2. Aniž je dotčen hlavní cíl obezřetnostního 

dohledu uvedený v odstavci 1, tato 

směrnice podporuje zakládání a činnost 

institucí zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, podněcuje je k účinnému řízení 

a správě a zvyšuje jejich atraktivitu pro 

zaměstnance a zaměstnavatele. 

 

Pozměňovací návrh   45 

Návrh směrnice 

Čl. 60 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

podléhaly obezřetnostnímu dohledu, včetně 

dohledu nad: 

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní sociální a 

pracovněprávní předpisy, členské státy 

zajistí, aby instituce zaměstnaneckého 

penzijního pojištění podléhaly 

obezřetnostnímu dohledu, včetně dohledu 

nad: 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vzhledem k potřebě přijmout opatření 

na úrovni Unie pro další rozvoj systémů 

zaměstnaneckého penzijního pojištění v 

členských státech Komise: 
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 a) podnikne další kroky na podporu 

spolupráce členských států se sociálními 

partnery na vytvoření většího objemu 

důchodů z druhého pilíře; 

 b) ustaví expertní skupinu na vysoké 

úrovni, která se bude zabývat možnostmi 

zvýšení objemu úspor v druhém pilíři 

důchodového zabezpečení v členských 

státech, včetně podpory výměny 

osvědčených postupů mezi členskými 

státy.  

 

Pozměňovací návrh   47 

Návrh směrnice 

Článek 75 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Čtyři roky po vstupu této směrnice v 

platnost Komise tuto směrnici přezkoumá a 

podá Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o jejím provádění a účinnosti. 

Šest let po vstupu této směrnice v platnost 

Komise tuto směrnici přezkoumá a podá 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o jejím provádění a účinnosti. 

 

Pozměňovací návrh   48 

Návrh směrnice 

Článek 77 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 77 vypouští se 

Výkon přenesené pravomoci  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 24 

odst. 3 a článcích 30 a 54 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

 



 

AD\1062690CS.doc 29/31 PE541.293v02-00 

 CS 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 24 odst. 3 a článků 30 a 54 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti 

němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode 

dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 

pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o tři měsíce. 
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