
 

AD\1062690SK.doc  PE541.293v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
 

2014/0091(COD) 

23.6.2015 

STANOVISKO 

Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

pre Výbor pre hospodárske a menové veci 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach a dohľade 

nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (prepracované 

znenie) 

(COM(2014) 0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091 (COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jeroen Lenaers 

 



 

PE541.293v02-00 2/30 AD\1062690SK.doc 

SK 

PA_Legam 



 

AD\1062690SK.doc 3/30 PE541.293v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Všeobecným cieľom tejto smernice je uľahčiť rozvoj zamestnaneckých dôchodkových úspor. 

Spravodajca rozhodne súhlasí s týmto cieľom. Počas hospodárskej a finančnej krízy sa v 

posledných rokoch v mnohých členských štátoch pod veľký tlak dostali najmä dôchodky v 

prvom pilieri. V dôsledku toho museli byť vo viacerých krajín uskutočnené škrty vo 

vyplácaní dôchodkov. 

 

Navyše obyvateľstvo všetkých členských štátov starne. Priemerná dĺžka života je 

v jednotlivých častiach Európy rôzna, všade však stúpa. Takisto rastie počet dôchodcov, ktorí 

žijú dlhšie a stále sa tešia dobrému zdraviu. Zároveň sa znižuje počet pracujúcich obyvateľov, 

klesá pôrodnosť a mladí ľudia študujú dlhšie a vstupujú na trh práce neskôr. V EÚ pracuje 

príliš málo ľudí vo vekovej kategórií nad 60 rokov. Solidaritu medzi generáciami, ktorá 

znamená, že mladí pracujúci ľudia pokryjú náklady na dôchodky pre starších ľudí, nemožno 

ďalej stupňovať za každú cenu. Krajiny so systémami priebežného financovania, v rámci 

ktorých sa dôchodky financujú zo súčasného rozpočtu, budú pri vyplácaní primeraných 

dôchodkov vystavené osobitným ťažkostiam.  

 

Vzhľadom na to by malo viac krajín zvážiť zriadenie doplnkových systémov dôchodkového 

zabezpečenia v rámci druhého piliera, čo by malo viesť k bezpečnejším dôchodkovým 

dávkam. Ale vzhľadom na skúsenosti s hospodárskou a finančnou krízou je nevyhnutné 

zaviesť dobré pravidlá dohľadu a riadenia, aby mali ľudia vysoký stupeň dôvery vo svoj 

systém dôchodkového zabezpečenia a aby mali motiváciu zapojiť sa do takéhoto systému. 

Preto by prepracované znenie tejto smernice – za podmienky, že bude mať správny zámer a 

nebude viesť k zbytočnej záťaži – malo byť nástrojom na povzbudenie členských štátov k 

tomu, aby vypracovali systémy zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, v ktoré môžu 

mať ľudia dôveru.  

 

Mali by sa pripraviť zamestnanecké dôchodky, no bez toho, aby sa spochybňoval význam 

dôchodkových systémov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o istú, trvalú a účinnú sociálnu 

ochranu, ktorá by mala zaručiť slušný životný štandard v starobe a preto by mala byť 

ústredným bodom cieľa posilniť európske sociálne modely. 

 

V záujme toho, aby sa splnil všeobecný cieľ tejto smernice navrhla Komisia štyri konkrétne 

ciele: odstrániť prudenciálne prekážky pre cezhraničné inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia, zabezpečiť dobrú správu a riadenie rizika, poskytovať jasné a 

relevantné informácie členom a poberateľom a zabezpečiť, aby mali orgány dohľadu potrebné 

nástroje na účinný dohľad nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. 

 

Spravodajca plne chápe potrebu zabezpečiť dobrú správu, informácie pre členov 

dôchodkového plánu, transparentnosť a bezpečnosť zamestnaneckého dôchodkového 
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zabezpečenia. Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia sú dôchodkovými 

inštitúciami, ktoré v prvom rade a predovšetkým slúžia na sociálne účely a ktoré nesú hlavnú 

zodpovednosť za vyplácanie zamestnaneckých dôchodkových dávok.  

 

Systémy dôchodkového zabezpečenia sa v celej Európe líšia a sú úzko prepojené s tradíciami 

v členských štátoch a ich daňovým, sociálnym a pracovným právom. Preto jednotné riešenie 

pre všetkých nebude v Európe viesť k želaným výsledkom a nebude efektívne pomáhať pri 

plnení cieľov stanovených v tejto smernici. 

 

Práve z tohto dôvodu má spravodajca pocit, že je dôležité poskytnúť členským štátom pri 

vykonávaní a regulovaní požiadaviek stanovených v tejto smernici dostatočnú flexibilitu 

spôsobom, ktorý bude odrážať širokú rôznorodosť systémov dôchodkového zabezpečenia v 

Európe a ktorý bude vyhovovať osobitnému spôsobu, akým sú usporiadané vnútroštátne 

systémy, a to všetko v najlepšom záujme členov a poberateľov.  

 

Je to o to dôležitejšie, že v súlade so zásadou subsidiarity by si členské štáty mali ponechať 

plnú zodpovednosť za usporiadanie svojich dôchodkových systémov aj za rozhodovanie o 

úlohe každého z troch "pilierov" dôchodkového systému v jednotlivých členských štátoch. V 

kontexte druhého piliera by si mali tiež ponechať plnú zodpovednosť za úlohu a funkcie 

rôznych inštitúcií poskytujúcich dávky zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. 

 

Spravodajca predložil toto stanovisko s cieľom poskytnúť rovnováhu medzi potrebou 

vysokých európskych štandardov týkajúcich sa správy, dohľadu, informácií a 

transparentnosti, na jednej strane a zohľadnením tak veľmi potrebnej flexibility na strane 

druhej, aby mohli členské štáty účinne a úspešne prispôsobovať tieto štandardy tak, aby 

vyhovovali ich osobitým vnútroštátnym situáciám. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Členské štáty by mali zabezpečiť 

sociálnu ochranu pracovníkov, pokiaľ ide 

o dôchodky, poskytovaním verejných 



 

AD\1062690SK.doc 5/30 PE541.293v02-00 

 SK 

dôchodkov, ktoré sú dostatočné na 

udržanie dôstojnej životnej úrovne a na 

ochranu pred chudobou v starobe a 

podporou doplnkových systémov 

dôchodkového zabezpečenia spojených so 

zmluvami o zamestnaní. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vnútorný trh by mal umožniť 

inštitúciám fungovať v iných členských 

štátoch a zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany členov a 

poberateľov zamestnaneckých 

dôchodkových plánov . 

(2) Na vnútornom trhu by inštitúcie mali 

mať možnosť fungovať v iných členských 

štátoch za predpokladu, že bude 

zabezpečená vysoká úroveň ochrany 

členov a poberateľov zamestnaneckých 

dôchodkových plánov. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) V záujme uľahčenia mobility 

pracovníkov medzi členskými štátmi je 

zámerom tejto smernice zabezpečiť dobrú 

správu, informovanosť členov 

dôchodkového plánu, transparentnosť a 

bezpečnosť zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Spôsob organizácie a regulácie  

inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia (IZDP) sa medzi členskými 

štátmi významne líši. Preto nie je vhodný 

jednotný prístup v prípade inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia. Komisia a EIOPA v rámci 

svojej činnosti zohľadňujú rôzne tradície 

členských štátov a pri inštitúciách 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia uprednostňujú vnútroštátne 

pracovné a sociálne právo.  

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2c) Cieľom tejto smernice je minimálna 

harmonizácia, a preto by nemala 

členským štátom brániť v zachovaní alebo 

zavedení prísnejších ustanovení s cieľom 

chrániť členov a poberateľov 

zamestnaneckých dôchodkových 

systémov. Táto smernica sa netýka otázok 

vnútroštátneho sociálneho a pracovného 

práva, právnych predpisov v daňovej či 

zmluvnej oblasti, ani primeranosti 

dôchodkového zabezpečenia v členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Smernica 2003/41/ES predstavovala 

prvý legislatívny krok na ceste 

(3) Smernica 2003/41/ES zaviedla 

minimálne normy poskytovania 
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k vnútornému trhu so zamestnaneckými 

dôchodkovými plánmi organizovanými 

v európskom rozsahu. Skutočný vnútorný 

trh so zamestnaneckými dôchodkovými 

plánmi zostáva rozhodujúcim faktorom 

pre hospodársky rast a vytváranie 

pracovných miest v Európskej únii, ako aj 
pre riešenie problému starnutia európskej 

spoločnosti. Uvedená smernica z roku 

2003 nebola podstatne zmenená tak, aby 

zaviedla moderný systém riadenia rizík aj 

pre inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia. 

zamestnaneckých dôchodkových plánov 

organizovaných v Únii. Zavedenie a ďalší 

rozvoj zamestnaneckých dôchodkových 

lánov vo viacerých členských štátoch 

zostáva naďalej kľúčové  pre riešenie 

problému starnutia európskej spoločnosti. 

Preto je dôležitý intenzívnejší sociálny 

dialóg na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 

úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Je potrebné prijať opatrenie s cieľom 

dosiahnuť ďalší rozvoj doplnkového 

súkromného dôchodkového sporenia, ako 

sú zamestnanecké dôchodky. Je to dôležité, 

keďže systémy sociálneho zabezpečenia sa 

dostávajú pod rastúci tlak, čo znamená, že 

občania sa v budúcnosti budú stále viac 

spoliehať na zamestnanecké dôchodky 

ako doplnok verejných dôchodkových 

plánov. Mali by sa pripraviť 

zamestnanecké dôchodky, no bez toho, aby 

sa spochybňoval význam dôchodkových 

systémov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ 

ide o istú, trvalú a účinnú sociálnu ochranu, 

ktorá by mala zaručiť slušný životný 

štandard v starobe a preto by mala byť 

ústredným bodom cieľa posilniť európsky 

sociálny model. 

(4) Je potrebné prijať opatrenie s cieľom 

zabezpečiť, aby zákonné systémy 

sociálneho zabezpečenia chránili pred 

chudobou v starobe, pričom 

zamestnanecké dôchodkové systémy ich 

môžu hodnotne dopĺňať. Je to dôležité, 

keďže zamestnanci môžu po odchode do 

dôchodku zlepšiť svoju finančnú situáciu 

prostredníctvom zamestnaneckých 

dôchodkov. Preto je kľúčovým cieľom 

tejto smernice podpora plánov 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia, posilnenie úspešných 

modelov inštitúcií zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia a ochrana 

ich ďalšej existencie. Mali by sa pripraviť 

zamestnanecké dôchodky, no bez toho, aby 

sa spochybňoval význam dôchodkových 

systémov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ 

ide o istú, trvalú a účinnú sociálnu ochranu, 

ktorá by mala zaručiť slušný životný 

štandard v starobe a preto by mala byť 

ústredným bodom cieľa posilniť európske 

sociálne modely. 



 

PE541.293v02-00 8/30 AD\1062690SK.doc 

SK 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznané v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä 

právo na ochranu osobných údajov, právo 

podnikať a právo na vysokú úroveň 

ochrany spotrebiteľov predovšetkým 

zabezpečovaním vyššej úrovne 

transparentnosti dôchodkového 

zabezpečenia, informovaného finančného 

plánovania osobných finančných rezerv a 

odchodu do dôchodku, ako aj uľahčenia 

cezhraničných aktivít inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia a podnikov. Táto smernica sa 

musí vykonávať v súlade s uvedenými 

právami a zásadami. 

(5) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznané v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä 

právo na ochranu osobných údajov, právo 

podnikať, vlastnícke právo, právo na 

kolektívne vyjednávanie a kolektívne 

akcie a právo na vysokú úroveň ochrany 

spotrebiteľov predovšetkým 

zabezpečovaním vyššej úrovne 

transparentnosti dôchodkového 

zabezpečenia, informovaného finančného 

plánovania osobných finančných rezerv a 

odchodu do dôchodku, ako aj uľahčenia 

cezhraničných aktivít inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia a podnikov. Táto smernica sa 

musí vykonávať v súlade s uvedenými 

právami a zásadami. 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Členské štáty by mali zohľadňovať 

potrebu posilniť ochranu dôchodkových 

práv pracovníkov, ktorí boli dočasne 

vyslaní za prácou do iného členského 

štátu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V súlade so zásadou subsidiarity 

členské štáty by si mali ponechať plnú 

zodpovednosť za organizovanie svojich 

dôchodkových plánov aj za rozhodovanie o 

úlohe každého z troch "pilierov" 

dôchodkového plánu v jednotlivých 

členských štátoch. V súvislosti s druhým 

pilierom by si mali tiež ponechať plnú 

zodpovednosť za úlohu a funkcie rôznych 

inštitúcií, ktoré poskytujú zamestnanecké 

dôchodky, ako sú celoodvetvové 

dôchodkové fondy jednotlivých odvetví 

priemyslu, dôchodkové fondy spoločností 

a životné poisťovne; zámerom tejto 

smernice nie je spochybniť túto výsadu. 

(9) V súlade so zásadou subsidiarity si 

členské štáty ponechajú plnú zodpovednosť 

za organizovanie svojich dôchodkových 

systémov aj za rozhodovanie o úlohe 

každého z troch „pilierov“ dôchodkového 

systému v jednotlivých členských štátoch. 

V súvislosti s druhým pilierom sú povinné 

niesť plnú zodpovednosť za úlohu 

a funkcie rôznych inštitúcií, ktoré 

poskytujú zamestnanecké dôchodky, ako 

sú celoodvetvové dôchodkové fondy 

jednotlivých odvetví priemyslu, 

dôchodkové fondy spoločností a životné 

poisťovne. zámerom tejto smernice nie je 

spochybniť túto výsadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Vzhľadom na potrebu ďalej rozvíjať 

zamestnanecké dôchodkové plány by 

Komisia mala poskytnúť na úrovni Únie 

výraznú pridanú hodnotu tým, že 

podnikne ďalšie kroky na podporu 

spolupráce členských štátov so sociálnymi 

partnermi v rozvoji väčšieho počtu 

dôchodkových plánov druhého piliera, a 

že ustanoví expertnú skupinu na vysokej 

úrovni na preskúmanie spôsobov, ako 

zvýšiť dôchodkové úspory druhého piliera 

v členských štátoch, vrátane výmeny 

najlepších postupov medzi členskými 

štátmi.  

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) V prípade konkurzu prispievajúceho 

podniku , člen čelí riziku straty svojej 

práce aj svojich získaných dôchodkových 

práv. Preto je potrebné zabezpečiť jasné 

oddelenie medzi týmto podnikom 

a inštitúciou a stanovenie 

minimálnych prudenciálnych štandardov 

na ochranu členov. 

(18) V prípade konkurzu prispievajúceho 

podniku , člen čelí riziku straty svojej 

práce aj svojich získaných dôchodkových 

práv. Preto je potrebné zabezpečiť jasné 

oddelenie medzi týmto podnikom 

a inštitúciou a stanovenie 

minimálnych prudenciálnych štandardov 

prostredníctvom poistenia na ochranu 

členov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia sú 

poskytovateľmi finančných služieb a nesú 

veľkú zodpovednosť za poskytovanie 

zamestnaneckých dôchodkov a preto by 

mali spĺňať určité minimálne prudenciálne 

štandardy vzhľadom na svoje činnosti 

a podmienky fungovania. 

(20) Inštitúcie zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia nie sú 

poskytovateľmi finančných služieb, ale 

dôchodkovými inštitúciami, ktoré v prvom 

rade slúžia na sociálne účely, poskytujú 

kolektívny sociálny prínos a nesú veľkú 

zodpovednosť za poskytovanie 

zamestnaneckých dôchodkov, a preto by 

mali spĺňať určité minimálne prudenciálne 

štandardy vzhľadom na svoje činnosti 

a podmienky fungovania. Ako hlavná 

zásada tejto smernice by sa mala 

primeraným spôsobom uznať a podporiť 

ich sociálna funkcia a trojstranný vzťah 

medzi zamestnancom, zamestnávateľom a 

inštitúciou zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Ak inštitúcia nefunguje cezhranične, (28) Členské štáty by mali byť schopné 
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členské štáty by mali byť schopné povoliť 

neúplné finančné krytie za predpokladu, že 

sa stanoví riadny plán na obnovu plného 

financovania a bez toho, aby boli dotknuté 

požiadavky smernice Rady 80/987/EHS 

z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych 

predpisov členských štátov vzťahujúcich sa 

na ochranu zamestnancov v prípade 

platobnej neschopnosti ich 

zamestnávateľa.28 

povoliť neúplné finančné krytie za 

predpokladu, že sa stanoví riadny plán 

na obnovu plného financovania a zabezpečí 

sa ochrana zamestnancov a bez toho, aby 

boli dotknuté požiadavky smernice Rady 

80/987/EHS z 20. októbra 1980 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov vzťahujúcich sa 

na ochranu zamestnancov v prípade 

platobnej neschopnosti ich 

zamestnávateľa.28 

_______________ _______________ 

28 Ú. v. EÚ L 283, 28.10.1980, s. 23. 28 Ú. v. EÚ L 283, 28.10.1980, s. 23. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Ako veľmi dlhodobí investori s 

malými rizikami likvidity, inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia sú v postavení investovať do 

nelikvidných aktív, ako sú akcie , ako aj do 

nástrojov, ktoré majú dlhodobý hospodárky 

profil a neobchoduje sa s nimi na 

regulovaných trhoch, do multilaterálnych 

obchodných systémov alebo 

organizovaných obchodných systémov v 

rámci prudenciálnych limitov . Môžu tiež 

využívať výhody medzinárodnej 

diverzifikácie. Investovanie do akcií iných 

mien, než sú meny, v ktorých majú 

záväzky a do nástrojov, ktoré majú 

dlhodobý hospodársky profil a 

neobchoduje sa s nimi na regulovaných 

trhoch, do multilaterálnych obchodných 

systémov alebo organizovaných 

obchodných systémov by sa preto nemalo 

obmedzovať z iných než 

len prudenciálnych dôvodov. 

(33) Ako veľmi dlhodobí investori s 

malými rizikami likvidity, inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia sú v postavení investovať do 

nelikvidných aktív, ako sú akcie , ako aj do 

nástrojov, ktoré majú dlhodobý hospodárky 

profil a neobchoduje sa s nimi na 

regulovaných trhoch, do multilaterálnych 

obchodných systémov alebo 

organizovaných obchodných systémov v 

rámci prudenciálnych limitov . Môžu tiež 

využívať výhody medzinárodnej 

diverzifikácie. Investovanie do akcií iných 

mien, než sú meny, v ktorých majú 

záväzky a do nástrojov, ktoré majú 

dlhodobý hospodársky profil a 

neobchoduje sa s nimi na regulovaných 

trhoch, do multilaterálnych obchodných 

systémov alebo organizovaných 

obchodných systémov by sa preto nemalo 

obmedzovať z iných než 

len prudenciálnych dôvodov v súlade so 
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zásadou obozretnosti na ochranu záujmov 

členov.  

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Inštitúcie by mali mať možnosť 

investovať v iných členských štátoch v 

súlade s pravidlami stanovenými v ich 

domovských členských štátoch s cieľom 

znížiť náklady na cezhraničnú aktivitu. 

Preto by hostiteľské členské štáty nemali 

mať možnosť stanovovať dodatočné 

investičné požiadavky na inštitúcie 

nachádzajúce sa v iných členských 

štátoch. 

(35) Inštitúcie by mali mať možnosť 

investovať v iných členských štátoch v 

súlade s pravidlami stanovenými v ich 

domovských členských štátoch. Ak však 

inštitúcia pracuje na cezhraničnom 

základe, príslušný orgán hostiteľského 

členského štátu ju môže požiadať, aby 

uplatňovala obmedzenia investícií, a to za 

predpokladu, že takéto pravidlá sa 

vzťahujú aj na inštitúcie nachádzajúce sa 

v hostiteľskom členskom štáte, a tak, že 

tieto limity sú prísnejšie než limity 

uplatňované v domovskom členskom štáte. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) Politiky odmeňovania, ktoré 

podnecujú nadmerne rizikové správanie, 

môžu narušiť správne a účinné riadenie 

rizík inštitúcií. Zásady a požiadavky na 

zverejňovanie politík odmeňovania, ktoré 

sa vzťahujú na iné druhy finančných 

inštitúcií Únie, by sa mali uplatňovať aj na 

inštitúcie, pričom by sa však mala 

zohľadniť konkrétna štruktúra správy 

uvedených inštitúcií v porovnaní s inými 

typmi finančných inštitúcií, ako aj potreba 

zohľadniť veľkosť, charakter, rozsah 

a zložitosť činností inštitúcie. 

(37) Politiky odmeňovania, ktoré 

podnecujú nadmerne rizikové správanie, 

môžu narušiť správne a účinné riadenie 

rizík inštitúcií. Zásady a požiadavky na 

zverejňovanie politík odmeňovania, ktoré 

sa vzťahujú na iné druhy finančných 

inštitúcií Únie, by sa mali v plnej miere 

uplatňovať aj na inštitúcie, pričom by sa 

však mala zohľadniť rovnováha medzi 

potrebou transparentnosti a konkrétnou 

štruktúrou správy uvedených inštitúcií v 

porovnaní s inými typmi finančných 

inštitúcií, ako aj potreba zohľadniť 

veľkosť, charakter, rozsah a zložitosť 
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činností inštitúcie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(46) Inštitúcie by mali poskytovať jasné a 

primerané informácie pre budúcich členov, 

členov a poberateľov, ktoré im pomôžu pri 

rozhodovaní o dôchodku s cieľom 

zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti 

počas rôznych štádií dôchodkového plánu, 

napríklad pred pristúpením k 

dôchodkovému plánu, počas členstva 

(vrátane vyplácania preddôchodkových 

dávok) až po obdobie po odchode do 

dôchodku. Mali by sa poskytovať najmä 

informácie o nadobudnutých 

dôchodkových nárokoch, navrhovanej 

výške dôchodkových dávok, rizikách a 

zárukach, ako aj o nákladoch. Ak členovia 

znášajú investičné riziko, veľmi dôležité sú 

takisto dodatočné informácie 

o investičnom profile, všetkých dostupných 

možnostiach a výkonnosti v minulosti. 

(46) Inštitúcie by mali poskytovať jasné a 

primerané informácie pre budúcich členov, 

členov a poberateľov, ktoré im pomôžu pri 

rozhodovaní o dôchodku s cieľom 

zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti 

počas rôznych štádií dôchodkového plánu, 

napríklad pred pristúpením k 

dôchodkovému plánu, počas členstva 

(vrátane vyplácania preddôchodkových 

dávok) až po obdobie po odchode do 

dôchodku. Mali by sa poskytovať najmä 

informácie o nadobudnutých 

dôchodkových nárokoch, navrhovanej 

výške dôchodkových dávok, rizikách a 

zárukách, ako aj o nákladoch. Ak členovia 

znášajú investičné riziko, veľmi dôležité sú 

takisto dodatočné informácie 

o investičnom profile, všetkých dostupných 

možnostiach a výkonnosti v minulosti. 

Všetky informácie by mali byť primerané 

potrebám používateľa a v súlade 

s Dohovorom OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, najmä pokiaľ 

ide o dostupnosť a prístup k informáciám, 

v zmysle článku 3 resp. článku 21. 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 51 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(51) Príslušný orgán by mal vykonávať 

svoje právomoci, ktorých hlavným cieľom 

(51) Príslušný orgán by mal vykonávať 

svoje právomoci, ktorých hlavným cieľom 

je ochrana práv členov a poberateľov a 
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je ochrana členov a poberateľov. stabilita a riadne hospodárenie inštitúcií. 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 57 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(57) S cieľom zabezpečiť hladké 

fungovanie vnútorného trhu so 

zamestnaneckým dôchodkovým 

zabezpečením organizovaného v 

celoeurópskom meradle by Komisia po 

konzultácii s EIOPA mala uplatňovanie 

tejto smernice preskúmať a podať o ňom 

správu Európskemu parlamentu a Rade 

štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice. V rámci tohto preskúmania by 

sa malo posúdiť najmä uplatňovanie 

pravidiel týkajúcich sa výpočtu 

technických rezerv, financovanie 

technických rezerv, bilančné rezervy, 

miera platobnej schopnosti, investičné 

pravidlá a akékoľvek ďalšie aspekty 

týkajúce sa finančnej platobnej 

schopnosti inštitúcie. 

(57) S cieľom zabezpečiť hladké 

fungovanie vnútorného trhu so 

zamestnaneckým dôchodkovým 

zabezpečením organizovaného v 

celoeurópskom meradle by Komisia po 

konzultácii s EIOPA mala uplatňovanie 

tejto smernice preskúmať a podať o ňom 

správu Európskemu parlamentu a Rade 

šesť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 59 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(59) S cieľom špecifikovať požiadavky 

stanovené v tejto smernici by sa na 

Komisiu mala delegovať právomoc v 

súlade s článkom 290 ZFEÚ prijímať 

akty, pokiaľ ide o objasnenie politiky 

odmeňovania, hodnotenie rizík pre 

dôchodky a výkaz dôchodkových dávok. 

Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas 

prípravnej práce vykonala primerané 

konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. 

Pri príprave a navrhovaní delegovaných 

vypúšťa sa 
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aktov by Komisia mala zabezpečiť 

súčasný, včasný a vhodný prenos 

príslušných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (60a) Ďalší vývoj na úrovni Únie modelov 

solventnosti, ako napríklad holistickej 

súvahy, nie je z praktického hľadiska 

uskutočniteľný a nie je účinný, pokiaľ ide 

o náklady a prínosy, z dôvodu 

rôznorodosti inštitúcií zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia v rámci 

jedného členského štátu a medzi rôznymi 

členskými štátmi. Na európskej úrovni by 

sa preto nemali vyvíjať nové kapitálové 

požiadavky, ako napríklad Solventnosť II 

alebo holistické modely na základe 

bilancie odvodené od smernice 

Solventnosť II, pokiaľ ide o inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia, keďže by mohli byť 

potenciálne škodlivé záujmom 

zamestnancov a zamestnávateľov a mohli 

by znížiť ochotu zamestnávateľov 

poskytovať zamestnanecké dôchodky.  

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh smernice 

Článok 6 – písmeno a – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ako vedúca zásada tejto smernice sa 

primeraným spôsobom uznáva a 

podporuje sociálna funkcia inštitúcie a 

trojstranný vzťah medzi zamestnancom, 

zamestnávateľom a inštitúciou 
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zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh smernice 

Článok 6 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) „dôchodkové dávky“ znamenajú dávky 

zaplatené na základe odvolania sa 

na dosiahnutie, alebo očakávanie 

dosiahnutia, dôchodkového veku alebo, ak 

sú doplnkom k takýmto dávkam a sú 

poskytované na prídavnom základe vo 

forme platieb v prípade úmrtia, 

zdravotného postihnutia alebo zániku 

zamestnania alebo vo forme podporných 

platieb alebo služieb v prípade choroby, 

chudoby alebo úmrtia. Aby sa uľahčilo 

finančné zabezpečenie v dôchodku, tieto 

dávky sú zvyčajne vo forme doživotných 

výplat. No môže ísť aj o platby v rámci 

dočasného obdobia alebo jednorazové 

platby ; 

(d) „dôchodkové dávky“ znamenajú dávky 

zaplatené na základe odvolania sa 

na dosiahnutie, alebo očakávanie 

dosiahnutia, odchodu na dôchodok alebo, 

ak sú doplnkom k takýmto dávkam a sú 

poskytované na prídavnom základe vo 

forme platieb v prípade úmrtia, 

zdravotného postihnutia alebo zániku 

zamestnania alebo vo forme podporných 

platieb alebo služieb v prípade choroby, 

chudoby alebo úmrtia, alebo pozostalostné 

dávky, ak prináležia k doplnkovým 

dôchodkovým plánom. Aby sa uľahčilo 

finančné zabezpečenie v dôchodku, tieto 

dávky sú zvyčajne vo forme doživotných 

výplat. No môže ísť aj o platby v rámci 

dočasného obdobia alebo jednorazové 

platby ; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. S úmyslom zabezpečiť primeranú 

ochranu záujmov členov a poberateľov 

môžu členské štáty určiť podmienky 

fungovania inštitúcií nachádzajúcich sa 

na ich území bez diskriminácie a s 

ohľadom na ostatné požiadavky. 
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Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 

inštitúcie, ktoré vykonávajú cezhraničnú 

aktivitu, nevzťahovali žiadne požiadavky 

týkajúce sa poskytovania informácií 

členom a poberateľom uložené 

príslušnými orgánmi hostiteľského 

členského štátu v súvislosti s členmi, 

ktorých sa daná cezhraničná aktivita týka. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty umožnia inštitúciám, ktoré 

majú povolenie alebo sú registrované na 

ich území, previesť celý dôchodkový plán 

alebo jeho časť na prijímajúce inštitúcie, 

ktoré majú povolenie alebo sú registrované 

v iných členských štátoch. 

1. Členské štáty môžu umožniť inštitúciám, 

ktoré majú povolenie alebo sú registrované 

na ich území, previesť v plnej alebo 

čiastočnej miere pasíva alebo technické 

rezervy dôchodkového plánu, ako aj 

ostatné záväzky a práva a príslušné aktíva 

alebo ich peňažný ekvivalent na 

prijímajúce inštitúcie, ktoré majú povolenie 

alebo sú registrované v iných členských 

štátoch, pokiaľ je v prípade prevodu časti 

dôchodkového plánu zabezpečená 

životaschopnosť oboch, t. j. prevedenej i 

zostávajúcej časti dôchodkového plánu, a 

pokiaľ sú práva členov po prevode 

náležite chránené. Prijímajúca inštitúcia 

vedie dôchodkový plán v súlade so 

sociálnym a pracovným právom 

hostiteľského členského štátu, takže sa 

nezmení úroveň ochrany členov a 

poberateľov, ktorých sa prevod týka. 

 

Pozmeňujúci návrh   28 



 

PE541.293v02-00 18/30 AD\1062690SK.doc 

SK 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pokiaľ sa vo vnútroštátnom sociálnom 

a pracovnom práve o organizovaní 

dôchodkových plánov nestanovuje inak, 

prevod a jeho podmienky podliehajú 

predchádzajúcemu schváleniu dotknutými 

členmi a poberateľmi alebo prípadne ich 

zástupcami. V každom prípade sa 

informácie o podmienkach prevodu 

sprístupnia dotknutým členom a 

poberateľom alebo prípadne ich zástupcom 

najmenej štyri mesiace pred podaním 

žiadosti uvedenej v odseku 2. 

3. Pokiaľ sa vo vnútroštátnom sociálnom 

a pracovnom práve o organizovaní 

dôchodkových plánov nestanovuje inak, 

prevod a jeho podmienky podliehajú 

predchádzajúcemu schváleniu dotknutými 

členmi a poberateľmi alebo prípadne ich 

zástupcami alebo prispievajúcim 

podnikom v prípade, že je čiastočne alebo 

v plnej miere zodpovedný za zabezpečenie 

dôchodkových dávok. V každom prípade 

sa informácie o podmienkach prevodu 

sprístupnia dotknutým členom a 

poberateľom alebo prípadne ich zástupcom 

najmenej štyri mesiace pred podaním 

žiadosti uvedenej v odseku 2. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia navrhne potrebné opatrenia 

na zabránenie možným deformáciám 

spôsobeným rôznymi úrovňami úrokových 

sadzieb a na ochranu záujmov 

poberateľov a členov každého systému. 

Odôvodnenie 

Obnovenie pôvodného znenia smernice, keďže práve toto ustanovenie má chrániť poberateľov 

a členov plánov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V prípade cezhraničnej aktivity, ako je 

uvedené v článku 12, technické rezervy sú 

vždy plne financované s ohľadom na 

celkový rozsah vedených 

dôchodkových plánov . Ak tieto 

podmienky nie sú splnené, príslušné 

orgány domovského členského štátu 

zasiahnu v súlade s článkom 62. Aby sa 

dodržala táto požiadavka, domovský 

členský štát môže vyžadovať oddelenie 

aktív a pasív. 

3. Podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2 

sa uplatňujú aj v prípade cezhraničnej 

činnosti uvedenej v článku 12, pod 

podmienkou, že sú dostatočne chránené 

záujmy zamestnancov, členov 

a poberateľov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 

povolia také kritériá investícií, ktoré 

znamenajú nižšiu návratnosť, ale väčšie 

sociálne výhody, ak s tým budú súhlasiť 

akcionári . 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) ich odborná kvalifikácia, vedomosti a 

skúsenosti sú primerané na to, aby im 

umožnili zabezpečiť riadne a obozretné 

riadenie inštitúcie, ako aj riadne 

vykonávanie ich kľúčových funkcií 

(požiadavka, aby boli spôsobilé) a 

(a) ich kvalifikácia, vedomosti a skúsenosti 

sú spoločne primerané na to, aby im 

umožnili zabezpečiť riadne a obozretné 

riadenie inštitúcie, ako aj riadne 

vykonávanie ich kľúčových funkcií 

(požiadavka, aby boli spôsobilé) a 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Smernica 2010/76/EÚ Európskeho 

parlamentu a Rady1a sa uplatňuje tiež na 

osoby, ktoré skutočne riadia inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia, s cieľom zabezpečiť zdravú 

politiku odmeňovania. 

 __________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, 

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 

2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o 

kapitálové požiadavky na obchodnú knihu 

a na resekuritizáciu a preverovanie politík 

odmeňovania orgánmi dohľadu (Ú. v. EÚ 

L 329, 14.12.2010, s. 3). 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 29 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Hodnotenie rizík pre dôchodky je 

neoddeliteľnou súčasťou operačnej 

stratégie a zohľadňuje sa v strategických 

4. Hodnotenie rizík pre dôchodky sa musí 

vykonávať pravidelne a bezodkladne po 

každej podstatnej zmene v rizikovom 
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rozhodnutiach inštitúcie. profile inštitúcie alebo dôchodkového 

plánu. Sprístupní sa členom plánu 

a zverejní sa. 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh smernice 

Článok 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 30 vypúšťa sa 

Delegovaný akt týkajúci sa hodnotenia 

rizík pre dôchodky (a) 

 

Komisia je oprávnená prijať delegovaný 

akt v súlade s článkom 77, v ktorom sa 

špecifikuje: 

 

(a) prvky, ktoré majú byť zahrnuté v 

článku 29 ods. 2; 

 

(b) metódy uvedené v článku 29 ods. 3 so 

zohľadnením identifikácie a hodnotenia 

rizík, ktorým sú alebo by mohli byť 

vystavené v krátkodobom a dlhodobom 

horizonte a 

 

(c) frekvencia hodnotenia rizík pre 

dôchodky so zohľadnením požiadaviek v 

článku 29 ods. 1. 

 

Delegovaným aktom sa neukladajú ďalšie 

finančné požiadavky nad rámec 

predpokladaný v tejto smernici. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 38 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V závislosti od charakteru ustanoveného 

dôchodkového plánu členské štáty 

zabezpečia, aby každá inštitúcia 

nachádzajúca sa na ich území 

1. V závislosti od charakteru ustanoveného 

dôchodkového plánu každý členský štát 

zabezpečí, aby každá inštitúcia 

nachádzajúca sa na ich území 
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poskytla budúcim členom, členom a 

poberateľom aspoň informácie stanovené 

v článkoch 39 až 53 a článkoch 55 až 58 

poskytla budúcim členom, členom a 

poberateľom náležité informácie, pričom 

zohľadní rozličné informačné potreby 

budúcich členov, členov a poberateľov, 

ako sa uvádza v tejto kapitole. 

 Informácie uvedené v prvom pododseku 

sú primerané potrebám používateľa, 

napísané jasným a zrozumiteľným 

spôsobom a pravidelne sa aktualizujú a sú 

v súlade s Dohovorom OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, najmä 

pokiaľ ide o dostupnosť a prístup k 

informáciám, v zmysle článku 3 resp. 

článku 21; 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 38 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Informácie musia spĺňať všetky 

nasledujúce požiadavky: 

vypúšťa sa 

(a) pravidelne sa aktualizujú;  

(b) musia byť napísané zrozumiteľne s 

použitím jasného, stručného 

a zrozumiteľného jazyka, pričom sa vylúči 

používanie žargónu a technických 

pojmov, keď je možné namiesto nich 

použiť bežne používané slová; 

 

(c) nesmú byť zavádzajúce. V slovníku aj 

obsahu sa zabezpečí konzistentnosť a 

 

(d) prezentujú sa tak, aby boli ľahko 

čitateľné a aby používali znaky čitateľnej 

veľkosti. 

 

Ak sa výkaz dôchodkových dávok vytlačí 

alebo skopíruje čiernobielo, nesmú sa 

použiť farby v prípade, že by sa tým 

mohla znížiť zrozumiteľnosť informácií. 

 

 

 



 

AD\1062690SK.doc 23/30 PE541.293v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 39 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S ohľadom na každú inštitúciu 

nachádzajúcu sa na jeho území, Členské 

štáty zabezpečia, aby: boli členovia 

dostatočne informovaní o podmienkach 

dôchodkového plánu , najmä pokiaľ ide o: 

1. V závislosti od povahy dôchodkového 

systému členské štáty s ohľadom na každú 

inštitúciu nachádzajúcu sa na jeho území 

zabezpečia, aby: boli členovia dostatočne 

informovaní o podmienkach 

dôchodkového plánu , najmä pokiaľ ide o: 

(a) práva a povinnosti strán zapojených 

do dôchodkového plánu ; 

(a) práva a povinnosti strán zapojených 

do dôchodkového plánu ; 

(b) finančné, poistné a ostatné riziká 

spojené s dôchodkovým plánom ;  

(b)  finančné riziká spojené 

s dôchodkovým plánom do tej miery, do 

akej sú relevantné pre členov a 

poberateľov; 

(c) charakter a rozloženie týchto rizík.   

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 39 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade dôchodkových plánov, v 

ktorých členovia znášajú investičné riziko 

a ktoré poskytujú viac ako jednu možnosť s 

rôznymi investičnými profilmi, sú členovia 

informovaní, okrem informácií uvedených 

v písmenách a), b) a c) prvého odseku, aj 

o podmienkach týkajúcich sa rozsahu 

dostupných investičných možností, 

štandardnej investičnej možnosti a 

prípadne pravidla dôchodkového plánu 

prideliť konkrétnemu členovi investičnú 

možnosť. 

2. V prípade dôchodkových plánov, v 

ktorých členovia znášajú investičné riziko 

a ktoré poskytujú viac ako jednu možnosť s 

rôznymi investičnými profilmi, sú členovia 

informovaní aj o podmienkach týkajúcich 

sa rozsahu dostupných investičných 

možností, štandardnej investičnej možnosti 

a prípadne pravidla dôchodkového plánu 

prideliť konkrétnemu členovi investičnú 

možnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 
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Článok 40 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 40 a 

 Výkaz dôchodkových dávok 

[nahrádza články 40 – 54 návrhu 

Komisie] 

1. Pri stanovovaní pravidiel týkajúcich sa 

výkazu dôchodkových dávok príslušný 

orgán požaduje, aby: 

 (a) výkaz dôchodkových dávok obsahoval 

kľúčové relevantné informácie pre 

členov, pričom zohľadní osobitnú povahu 

vnútroštátnych systémov a vnútroštátneho 

sociálneho, pracovného a daňového 

práva;  

 (b) informácie vo výkaze dôchodkových 

dávok boli napísané jasne a prezentované 

stručne, aby boli ľahko čitateľné; 

 (c) inštitúcie smeli poskytovať výkaz 

dôchodkových dávok na trvalom nosiči 

alebo prostredníctvom webovej stránky. 

Na žiadosť členov a poberateľov sa 

doručuje v papierovej podobe, a to 

bezplatne a nad rámec akýchkoľvek 

elektronických prostriedkov. 

 2. V rámci tejto smernice sa pod pojmom 

kľúčové relevantné informácie pre členov 

rozumejú: 

 (a) osobné údaje člena vrátane jasného 

uvedenia veku odchodu do dôchodku 

alebo dátumu poberania dôchodkových 

dávok; 

 (b) identifikácia inštitúcie a identifikácia 

dôchodkového plánu člena; 

 (c) presný dátum, na ktorý sa vzťahujú 

informácie uvedené vo výkaze 

dôchodkových dávok; 

 (d) v náležitých prípadoch akékoľvek 

informácie o plných alebo čiastočných 

zárukách v rámci dôchodkového plánu. 

Keď sa poskytuje záruka, výkaz 

dôchodkových dávok stručne vysvetľuje 

povahu záruky a poskytuje informácie 

o súčasnej úrovni financovania 
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nadobudnutých jednotlivých nárokov 

člena; 

 (e) informácie o dôchodkových 

prognózach, pričom sa zohľadní osobitná 

povaha a organizácia dôchodkového 

plánu; 

 3. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

všetky doplnkové relevantné informácie 

ľahko dostupné užívateľsky prívetivým 

spôsobom a aby boli sprístupnené na 

žiadosť člena. Môžu sa poskytovať vo 

výkaze dôchodkových dávok alebo 

sprístupniť inými spôsobmi a môžu 

zahŕňať: 

 (a) informácie o stave, príspevkoch a 

nákladoch dôchodkového plánu, pričom 

sa zohľadní osobitná povaha a 

organizácia dôchodkového plánu; 

 (b) v náležitých prípadoch a so 

zohľadnením osobitnej povahy a 

organizácie dôchodkového plánu 

informácie o investičnom profile; 

 (c) v náležitých prípadoch a so 

zohľadnením osobitnej povahy a 

organizácie dôchodkového plánu 

informácie o doterajšej výkonnosti; 

 4. Členské štáty si vymieňajú osvedčené 

postupy týkajúce sa formátu a obsahu 

výkazu dôchodkových dávok. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 55 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 55a 

 Informácie a dokumenty, ktoré sa majú 

poskytnúť 

[Nahrádza články 55 – 58 návrhu 

Komisie] 

1. Inštitúcia zabezpečí, aby boli budúci 

členovia informovaní o všetkých prvkoch 

plánu, ako aj o akýchkoľvek investičných 
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možnostiach vrátane informácií o tom, či 

a ako sa v investičnom prístupe 

zohľadňujú otázky životného prostredia, 

klímy, sociálne otázky a otázky správy 

a riadenia spoločností. Ak budúci 

členovia nemajú na výber a sú v 

dôchodkovom pláne zaregistrovaní 

automaticky, priamo po registrácii 

dostanú kľúčové relevantné informácie 

týkajúce sa ich členstva. 

 2. Okrem výkazu dôchodkových dávok 

inštitúcie poskytnú každému členovi 

aspoň dva roky pred dosiahnutím veku 

odchodu do dôchodku stanoveného v 

dôchodkovom pláne alebo na požiadanie 

člena tieto informácie: 

 (a) vyvážené informácie o možnostiach 

dostupných pre členov pri preberaní ich 

dôchodkového príjmu; 

 (b) ak dôchodkový plán nevypláca dávky 

ako doživotnú anuitu, vyvážené 

informácie o dostupných produktoch 

vyplácania dávok, ktoré sú k dispozícii. 

 Inštitúcie poskytujú poberateľom 

informácie o splatných dávkach a 

zodpovedajúcich možnostiach výplaty. Ak 

významnú časť investičného rizika 

znášajú poberatelia v štádiu vyplácania, 

členské štáty zabezpečia, aby poberatelia 

dostávali primerané informácie. 

 3. Na požiadanie člena alebo poberateľa 

alebo ich zástupcov, inštitúcia poskytne 

tieto dodatočné informácie: 

 (a) ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu podľa článku 31 alebo, ak je 

inštitúcia zodpovedná za viac než jeden 

dôchodkový plán, tie účtovné závierky a 

výročné správy, ktoré súvisia s ich 

konkrétnym dôchodkovým plánom; 

 (b) prehlásenie o zásadách investičnej 

politiky uvedené v článku 32 ; 

 (c) informácie o predpokladoch použitých 

na získanie prognóz uvedených v 

článku 50; 
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 (d) informácie o predpokladanej anuitnej 

sadzbe, type poskytovateľa a trvaní anuity 

uvedené v článku 53 písm. c). 

 Na požiadanie  člena inštitúcia tiež 

poskytne informácie o: 

 (a) cieľovej úrovni dôchodkových dávok, 

ak je to vhodné; 

 (b) úrovni dávok v prípade zániku 

zamestnania. 

 

Pozmeňujúci návrh   43 

Návrh smernice 

Článok 59 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Hlavným cieľom prudenciálneho 

dohľadu je ochrana členov a poberateľov 

dôchodkového plánu. 

1. Hlavným cieľom prudenciálneho 

dohľadu je ochrana práv členov a 

poberateľov dôchodkového plánu a 

stabilita a dobré hospodárenie inštitúcií. 

 

Pozmeňujúci návrh   44 

Návrh smernice 

Článok 59 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby bol dotknutý hlavný cieľ 

prudenciálneho dohľadu stanovený v 

odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné orgány pri vykonávaní svojich 

všeobecných povinností náležite zvážili 

potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na 

stabilitu príslušných finančných systémov 

v Únii, najmä v mimoriadnych situáciách, 

pričom zohľadnia informácie dostupné v 

relevantnom čase. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý hlavný cieľ 

prudenciálneho dohľadu stanovený v 

odseku 1, táto smernica podporuje 

zriadenie a prevádzku inštitúcií 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia, podporuje ich efektívne 

riadenie a správu a zvyšuje ich 

príťažlivosť pre zamestnancov a 

zamestnávateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Návrh smernice 
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Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia podliehali prudenciálnemu 

dohľadu, ako aj dohľadu nad: 

Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne 

sociálne a pracovné právo, členské štáty 

zabezpečia, aby inštitúcie 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia podliehali prudenciálnemu 

dohľadu, ako aj dohľadu nad: 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Vzhľadom na potrebu prijať 

opatrenia na úrovni Únie na ďalší rozvoj 

systémov zamestnaneckého dôchodkového 

poistenia v členských štátoch Komisia: 

 (a) podnikne ďalšie kroky na podporu 

spolupráce členských štátov so sociálnymi 

partnermi pri rozvoji väčšieho počtu 

dôchodkov v rámci druhého piliera; 

 (b) zriadi skupinu expertov na vysokej 

úrovni s cieľom posúdiť spôsoby zvýšenia 

dôchodkových úspor v druhom pilieri 

v členských štátoch, vrátane podpory 

výmeny najlepších postupov v členských 

štátoch.  

 

Pozmeňujúci návrh   47 

Návrh smernice 

Článok 75 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štyri roky od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice 

Komisia preskúma túto smernicu a podá 

správu o jej vykonávaní a účinnosti 

Európskemu parlamentu a Rade. 

Šesť rokov od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice 

Komisia preskúma túto smernicu a podá 

správu o jej vykonávaní a účinnosti 

Európskemu parlamentu a Rade. 
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Pozmeňujúci návrh   48 

Návrh smernice 

Článok 77 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 77 vypúšťa sa 

Vykonávanie delegovania právomoci  

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 

prenáša na Komisiu na základe 

podmienok uvedených v tomto článku. 

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 24 ods. 3, článku 30 a článku 54 

môže kedykoľvek zrušiť Európsky 

parlament alebo Rada. Rozhodnutím o 

zrušení sa ukončí delegovanie právomoci 

špecifikované v uvedenom rozhodnutí. 

Rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení rozhodnutia v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo v 

neskoršom termíne stanovenom v 

rozhodnutí. Rozhodnutie neovplyvňuje 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. 

 

3. Ihneď po prijatí delegovaného aktu o 

tom Komisia súčasne informuje Európsky 

parlament a Radu. 

 

4. Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 

ods. 3, článku 30 a článku 54 nadobudne 

účinnosť iba vtedy, ak Európsky 

parlament ani Rada nevznesú námietku 

počas troch mesiacov od oznámenia o 

uvedenom akte Európskemu parlamentu 

a Rade, alebo ak pred uplynutím 

uvedeného obdobia Európsky parlament 

aj Rada informovali Komisiu o tom, že 

nevznesú námietku. Toto obdobie sa na 

základe podnetu Európskeho parlamentu 

alebo Rady rozšíri o tri mesiace. 
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