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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Domácnosti v EU patří k největším 

střadatelům na světě, ale podstatná část 

těchto úspor je držena na bankovních 

účtech s krátkou splatností. Více investic 

do kapitálových trhů může pomoci 

vyrovnat se s problémy, které přináší 

stárnutí obyvatelstva a nízké úrokové 

sazby. 

(1) Domácnosti v EU patří k největším 

střadatelům na světě, ale podstatná část 

těchto úspor je držena na bankovních 

účtech s krátkou splatností a nízkými 

výnosy. Výše úspor domácností je 

nicméně v různých zemích EU velmi 

různá a přetrvávající rozdíly mezi 

členskými státy EU mohou mít dopad na 

investice a růst, protože úspory 

domácností jsou důležitým zdrojem 

financování soukromých i veřejných 

investic. Více investic do kapitálových trhů 

může pomoci vyrovnat se s problémy, 

které přináší stárnutí obyvatelstva, nízké 

úrokové sazby a v dlouhodobém horizontu 

nízká míra investic. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Pro zajištění důstojných životních 

standardů současných a budoucích 

důchodců by členské státy měly 

upřednostnit další rozvíjení, posílení 

a reformu stávajícího prvního (veřejného) 

a druhého (zaměstnaneckého) pilíře 

vnitrostátních důchodových systémů. Oba 

tyto pilíře budou mít nadále zásadní 

důležitost pro udržitelnost vnitrostátních 

systémů. Celoevropské osobní penzijní 
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produkty nemohou nahradit nebo ohrozit 

systémy založené na prvním a druhém 

pilíři. Pro konsolidaci finančních zdrojů 

nezbytných pro tyto pilíře se členské státy 

rovněž musí vypořádat s nezaměstnaností 

a s nenahlášenou a nepojištěnou prací. 

Avšak vzhledem k hrozícímu poklesu 

podílu pracujícího obyvatelstva z 1:4 na 

1:2 je zásadní, aby se prosadil vícepilířový 

přístup. Dobrovolný a dlouhodobě 

fungující celoevropský osobní penzijní 

produkt (PEPP) bude doplňovat 

a posilovat stávající způsoby důchodového 

spoření, napomůže zvýšení těchto úspor i 

k pokrytí dalších kategorií obyvatel, které 

se až doposud potýkaly s tím, že neměly 

žádné nebo jen částečné pokrytí, jako jsou 

ženy, mladí lidé, osoby samostatně 

výdělečně činné a osoby využívající 

netypických nebo nových forem 

zaměstnávání. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) V roce 2015 bydlelo 11,3 milionu 

občanů EU28 v produktivním věku (od 20 

do 64 let) v jiném členském státě, než je 

jejich členský stát bydliště, a 1,3 milionu 

občanů EU28 pracovalo v jiném členském 

státě, než je jejich členský stát bydliště. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1c) Starobní důchody tvoří hlavní část 

příjmu důchodců a měly by zajišťovat 

důstojnou životní úroveň a zabraňovat 

chudobě ve stáří. Jsou nutnou podmínkou 
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pro výkon základních práv stanovených 

v Listině základních práv Evropské unie, 

mimo jiné v článku 25 o právech starších 

osob, kde se uvádí: „Unie uznává 

a respektuje práva starších osob na to, aby 

vedly důstojný a nezávislý život a podílely 

se na společenském a kulturním životě“, 

jakož i práv zakotvených v doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy členským 

státům ohledně prosazování lidských práv 

starších osob1a. 

 __________________ 

 1a Doporučení CM/Rec(2014)2 Výboru 

ministrů členských států pro prosazování 

lidských práv starších osob.  

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1d) Cílem PEPP je poskytnout 

občanům Unie dodatečnou dobrovolnou 

možnost důchodového spoření a posílit 

přenositelnost nároků občanů. Doplní 

také vnitrostátní důchodové systémy a 

směrnici 2014/50/EU. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1e) Stárnutí společnosti a klesající 

porodnost staví Unii před závažný 

demografický problém, který ohrožuje 

dostatečnou výši a udržitelnost důchodů 

a mezigenerační solidaritu. Je navíc 

pravděpodobné, že digitalizace a změny na 

trhu práce tento problém ještě vyostří 

a budou vytvářet stále větší tlak na první 
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a druhý pilíř důchodových systémů. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1f) Rozdíl ve výši důchodů žen a 

mužů, který je způsoben mj. 

nepravidelnými příspěvky do důchodových 

systémů kvůli přerušení práce nebo platby 

příspěvků z důvodu mateřství nebo péče o 

děti, v Unii stále přetrvává. Starobní 

důchod žen v Unii, kterým je mezi 65 a 79 

lety, je v průměru o téměř 40 % nižší než 

důchod mužů. PEPP jim může poskytnout 

dodatečnou možnost jak dosáhnout 

přiměřeného důchodu. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 g (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1g) Podle orgánu EIOPA v současné 

době pouze 67 milionů osob, tj. 27 % 

celkového počtu obyvatel EU ve věku od 

25 do 59 let, dobrovolně využívá finanční 

produkty zaměřené na dlouhodobé 

důchodové spoření a toto spoření je 

soustředěno pouze v několika členských 

státech. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 h (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1h) PEPP by měl být zejména 

dlouhodobým podpůrným nástrojem, 
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jehož účelem je zajistit dobrou životní 

úroveň po odchodu do důchodu, a to 

zejména pro mladé občany Unie. PEPP 

může skutečně zlepšit schopnost pokrývat 

nezbytné náklady k udržení životní úrovně 

jednotlivce po odchodu do důchodu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1i) Unie čelí narůstající demografické 

výzvě, která postupně povede k tomu, že 

stávající poměr starobní závislosti, který 

činí 1:4, se do roku 2060 sníží na 1:2. Na 

každého obyvatele staršího 65 let jsou 

dnes čtyři osoby ve věku 15 až 64 let, 

avšak do roku 2060 budou v tomto 

věkovém rozmezí dvě osoby na každého 

obyvatele staršího 65 let. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 j (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1j) Přenositelnost celoevropského 

osobního penzijního produktu (PEPP) 

zvýší jeho přitažlivost, a to zejména pro 

mladé lidi, a přispěje ke snadnějšímu 

uplatňování práva občanů bydlet 

a pracovat kdekoli v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 k (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1k) PEPP jakožto evropský rámec pro 

osobní penzijní pojištění je konkrétně 

potřebný a užitečný pro ty, kteří nemají 

nárok na přiměřený důchod nebo chtějí 

mít k vnitrostátnímu systému ještě 

doplňkový spořící plán. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Fungování vnitřního trhu s osobním 

penzijním pojištěním je v současné době 

ztíženo vysokou mírou roztříštěnosti 

vnitrostátních trhů a omezenou mírou 

přenositelnosti osobních penzijních 

produktů. V důsledku toho může být pro 

jednotlivce obtížné využívat své základní 

svobody. Může jim to například bránit v 

tom, aby nastoupili do zaměstnání nebo 

odešli do důchodu v jiném členském státě. 

Nedostatečná standardizace stávajících 

osobních penzijních produktů navíc brání 

poskytovatelům v možnosti využít svobodu 

usazování a svobodu poskytování služeb. 

(3) Fungování vnitřního trhu s osobním 

penzijním pojištěním je v současné době 

ztíženo vysokou mírou roztříštěnosti 

vnitrostátních trhů a omezenou mírou 

přenositelnosti osobních penzijních 

produktů. V důsledku toho může být pro 

jednotlivce obtížné využívat své základní 

svobody. Může jim to například bránit 

v tom, aby si hledali zaměstnání, 

nastoupili do zaměstnání nebo odešli do 

důchodu v jiném členském státě. 

Nedostatečná standardizace stávajících 

osobních penzijních produktů navíc brání 

poskytovatelům v možnosti využít svobodu 

usazování a svobodu poskytování služeb. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Vzhledem k tomu, že podle 

očekávání by měl celoevropský osobní 

penzijní produkt (PEPP) přispět 

k vytváření Unie kapitálových trhů a 

k nasměrování kapitálových toků do 

reálné ekonomiky a dlouhodobě 

udržitelných záměrů, je zapotřebí, aby 
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střadatelé byli do tohoto procesu zapojeni, 

což zvýší jejich povědomí o finančních 

a nefinančních zájmech a o vzájemném 

vztahu mezi výkonností produktu 

a environmentálních a sociálních faktorů 

a faktorů týkajících se správy a řízení. 

Efektivita tohoto procesu souvisí s 

vysokou mírou transparentnosti 

a přístupnosti informací, jakož i 

s náležitým zapojením střadatelů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Osoby s nižšími příjmy a osoby, 

které jsou na trhu práce kratší dobu, mají 

omezenější možnosti investovat do 

osobních penzijních produktů, což vede 

k prohlubování nerovnosti příjmů ve stáří. 

Obecně se tento problém týká především 

žen, u nichž je důsledkem rozdílů ve výši 

platů, které jsou u žen ve srovnání s muži 

nižší, a to po celou dobu jejich profesní 

dráhy, jakož i důsledkem toho, že 

vzhledem k pečovatelským úkolům, které 

na sebe berou, bývají delší dobu mimo trh 

práce a po tuto dobu nemívají buď žádný, 

nebo mají jen velmi nízký příjem. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Rozvoj celoevropského osobního 

penzijního produktu (Pan-European 

Personal Pension Product, PEPP) přispěje 

v oblasti osobních penzijních produktů ke 

zvýšení možnosti volby důchodového 

spoření a zřídí evropský trh pro 

poskytovatele PEPP. Domácnostem 

(10) Rozvoj celoevropského osobního 

penzijního produktu (Pan-European 

Personal Pension Product, PEPP) přispěje 

v oblasti osobních penzijních produktů ke 

zvýšení možnosti volby důchodového 

spoření a zřídí evropský trh pro 

poskytovatele PEPP. Domácnostem by měl 
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poskytne lepší možnosti ke splnění cílů, 

které si vytyčují v souvislosti s důchodem. 
poskytnout dobře regulované, bezpečné, 

sociálně odpovědné a udržitelné 

podmínky, jež jim při náležitém 

zohlednění jejich potřeb a preferencí 

umožní lépe plnit cíle, které si vytyčují 

v souvislosti s důchodem. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Toto nařízení o PEPP nebrání 

členským státům v tom, aby mohly nadále 

organizovat kolektivní fondově 

financované penzijní systémy. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Legislativní rámec pro 

celoevropský osobní penzijní produkt 

položí základy pro úspěšný trh s cenově 

dostupnými a dobrovolnými investicemi 

souvisejícími s důchodem, které mohou být 

spravovány v celoevropském měřítku. 

Doplněním stávajících penzijních 

produktů a plánů přispěje k zajištění 

potřeb osob, které chtějí zvýšit přiměřenost 

svých penzijních spoření, a zároveň bude 

řešit demografickou výzvu a zajišťovat 

mocný nový zdroj soukromého kapitálu 

pro dlouhodobé investice. Tento rámec 

nenahradí ani nebude harmonizovat 

stávající vnitrostátní systémy osobního 

penzijního pojištění. 

(11) Legislativní rámec pro 

celoevropský osobní penzijní produkt 

položí základy pro úspěšný trh s cenově 

dostupnými a dobrovolnými investicemi 

souvisejícími s důchodem, které mohou být 

spravovány v celoevropském měřítku. 

Celoevropský osobní penzijní produkt 
přispěje k zajištění potřeb osob, které chtějí 

zvýšit přiměřenost svých penzijních 

spoření, a tím, že bude zajišťovat mocný 

nový zdroj soukromého kapitálu pro 

dlouhodobé, udržitelné a sociálně 

odpovědné investice, zároveň pomůže při 

řešení demografické výzvy a stávajících 

nedostatků penzijního sytému. Tento 

rámec nenahradí ani nebude harmonizovat 

stávající vnitrostátní osobní produkty či 

systémy zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poskytovatelé PEPP by měli mít 

přístup na celý trh Unie s jednotným 

povolením produktu vydávaným 

Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 

zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen 

„orgán EIOPA“) na základě jednotného 

souboru pravidel. 

(14) Poskytovatelé PEPP by měli mít 

přístup na celý trh Unie s jednotným 

povolením produktu vydávaným 

Evropským orgánem pro pojišťovnictví 

a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále 

jen „orgán EIOPA“) na základě jednotného 

souboru pravidel a ve spolupráci 

s vnitrostátními příslušnými orgány. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Organizace a regulace institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění 

(IZPP) se mezi jednotlivými členskými 

státy značně liší. V některých členských 

státech mohou tyto instituce vyvíjet 

činnost pouze v oblasti zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, zatímco v jiných 

členských státech mohou vyvíjet činnost 

jak v oblasti zaměstnaneckého, tak 

v oblasti osobního penzijního pojištění. 

Důsledkem toho jsou nejen odlišné 

organizační struktury institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění na 

vnitrostátní úrovni, ale spolu s tím 

i odlišný způsob vykonávání 

vnitrostátního dohledu. Zejména 

obezřetnostní dohled nad institucemi 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, 

které vyvíjejí činnost v oblasti 

zaměstnaneckého i osobního penzijního 

pojištění, je širší než dohled nad 

institucemi zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, které vyvíjejí činnost pouze 
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v oblasti zaměstnaneckého penzijního 

pojištění. Nemá-li být ohrožena finanční 

stabilita a mají-li být zohledněny rozdíly 

v organizační struktuře a dohledu, 

povolení poskytovat celoevropské osobní 

penzijní produkty by měly mít pouze ty 

instituce zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, které jsou v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy 

oprávněny poskytovat osobní penzijní 

produkty a podléhají v této oblasti 

náležitému dohledu. Kromě toho by se 

jako další pojistka finanční stability měla 

všechna aktiva a pasiva odpovídající 

činnostem zaměstnaneckého penzijního 

pojištění vykazovat, spravovat 

a organizovat odděleně od ostatních 

činností v oblasti zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, a bez toho, aby je 

bylo možné jakkoli převádět. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) V legislativě každého členského 

státu, ve kterém účastník PEPP uložil svůj 

příspěvek, by měl být stanoven použitelný 

daňový režim pro PEPP. PEPP by tak měl 

být zdaněn v každém členském státě, ve 

kterém účastník PEPP uložil svůj 

příspěvek, úměrně výši příspěvku 

uloženého v tom kterém členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Doživotní důchod a dodatečné 

finanční zabezpečení pokrývající rizika, 

jako je invalidita, úmrtí nebo dlouhodobá 
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péče, jsou klíčovými prvky komplexního 

produktu penzijního pojištění. Penzijní 

produkty by měly účastníkovi poskytovat 

dlouhodobý, bezpečný a stabilní 

dodatečný příjem po odchodu do 

důchodu. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20b) Plány příspěvků by měly 

doprovázet prognózy zaměřené na 

hodnotu fondů, návratnost investic, 

odhadovanou inflaci a hospodářský růst. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby se poskytovatelům PEPP 

umožnil hladký přechod, začne se 

povinnost poskytovat PEPP obsahující 

podúčty pro každý členský stát uplatňovat 

tři roky po vstupu tohoto nařízení v 

platnost. Při uvedení PEPP na trh by však 

poskytovatel měl poskytnout informace o 

tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici, aby se tak předešlo 

možnému uvedení spotřebitelů v omyl. 

(21) Při uvedení PEPP na trh by 

poskytovatel měl ve smlouvě poskytnout 

informace o tom, které vnitrostátní 

podúčty jsou okamžitě k dispozici. 

V případě, že účastník PEPP změní 

bydliště přestěhováním do členského 

státu, ve kterém poskytovatel PEPP 

nenabízí žádný okamžitě dostupný 

podúčet, je změna poskytovatele bezplatná 

pro všechny účastníky. Příjemci PEPP by 

měli mít možnost přijímat platby PEPP 

bez ohledu na to, ve kterém členském státě 

mají bydliště. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Za účelem snadnějšího plnění 

požadavku na zřizování vnitrostátních 

podúčtů ve všech členských státech by 

poskytovatelé PEPP měli mít možnost 

uzavírat partnerství s jinými poskytovateli 

PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) S ohledem na povahu zavedeného 

penzijního plánu a na administrativní zátěž 

s ním spojenou by poskytovatelé a 

distributoři PEPP měli potenciálním 

účastníkům PEPP a příjemcům PEPP 

poskytnout jasné a přiměřené informace, 

aby podpořili jejich rozhodování týkající se 

důchodu. Ze stejného důvodu by 

poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž 

měli zajistit vysokou úroveň 

transparentnosti ve všech fázích systému, 

tedy před zahájením účasti, v průběhu 

účasti (včetně doby před důchodem) i 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 se předpokládané výše 

důchodových dávek zakládají na 

ekonomických scénářích, měly by tyto 

informace zahrnovat i nepříznivý scénář, 

který by byl sice extrémní, ovšem možný. 

(22) S ohledem na povahu zavedeného 

penzijního plánu a na administrativní zátěž 

s ním spojenou by poskytovatelé a 

distributoři PEPP měli potenciálním 

účastníkům PEPP a příjemcům PEPP 

poskytnout jasné a přiměřené informace, 

aby podpořili jejich rozhodování týkající se 

důchodu. Ze stejného důvodu by 

poskytovatelé a distributoři PEPP rovněž 

měli zajistit vysokou úroveň 

transparentnosti ve všech fázích systému, 

tedy před zahájením účasti, v průběhu 

účasti (včetně doby před důchodem) i po 

odchodu do důchodu. Zejména by měly být 

uváděny informace týkající se nabytých 

důchodových nároků, předpokládané výše 

důchodových dávek, rizik a záruk, nákladů 

a integrace environmentálních 

a sociálních faktorů a faktorů týkajících 
se správy a řízení. Předpokládané výše 

důchodových dávek zakládají mimo jiné na 

ekonomických scénářích, včetně scénáře 

nepříznivého. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Před tím, než se potenciální 

účastníci celoevropského osobního 

penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, 

měly by jim být poskytnuty veškeré 

nezbytné informace, aby se mohli 

informovaně rozhodnout. 

(23) Před tím, než se potenciální 

účastníci celoevropského osobního 

penzijního produktu zapojí do plánu PEPP, 

měly by jim být v rámci poradenství 

zahrnujícího posouzení jejich požadavků 

a potřeb v oblasti spoření poskytnuty 

veškeré nezbytné informace, aby se mohli 

informovaně rozhodnout. 

Odůvodnění 

Poradenství se může stát užitečným prostředkem, který spotřebitelům umožní informované 

rozhodování. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Za účelem zajištění optimální 

transparentnosti produktu by tvůrci PEPP 

měli pro celoevropské osobní penzijní 

produkty, které vytvářejí, vypracovat 

sdělení klíčových informací o PEPP 

předtím, než může být produkt 

distribuován účastníkům PEPP. Měli by 

rovněž odpovídat za správnost sdělení 

klíčových informací o PEPP. Sdělení 

klíčových informací o PEPP by mělo 

nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových 

informací týkající se strukturovaných 

retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou 

podle nařízení Evropského parlamentu a 

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

PEPP nebylo třeba poskytovat. 

(24) Za účelem zajištění optimální 

transparentnosti produktu by poskytovatelé 

PEPP měli pro celoevropské osobní 

penzijní produkty, které vytvářejí, 

vypracovat sdělení klíčových informací o 

PEPP předtím, než může být produkt 

distribuován účastníkům PEPP. Měli by 

rovněž odpovídat za správnost sdělení 

klíčových informací o PEPP. Sdělení 

klíčových informací o PEPP by mělo 

nahradit a přizpůsobit sdělení klíčových 

informací týkající se strukturovaných 

retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou 

podle nařízení Evropského parlamentu a 

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

PEPP nebylo třeba poskytovat. 

__________________ __________________ 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových 
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investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 

352, 9.12.2014, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26)  Na vnitrostátní úrovni již vznikají 

kalkulačky investičních produktů. Aby 

však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele 

co nejužitečnější, měly by zahrnovat 

náklady a poplatky účtované jednotlivými 

tvůrci PEPP, spolu s veškerými dalšími 

náklady či poplatky účtovanými 

zprostředkovateli nebo jinými články 

investičního řetězce, které ještě tvůrci 

PEPP nezahrnuli. 

(26) Na vnitrostátní úrovni již vznikají 

kalkulačky investičních produktů. Aby 

však tyto kalkulačky byly pro spotřebitele 

co nejužitečnější, měly by zahrnovat 

náklady a poplatky účtované jednotlivými 

poskytovateli PEPP, spolu s veškerými 

dalšími náklady či poplatky účtovanými 

zprostředkovateli nebo jinými články 

investičního řetězce, které ještě tvůrci 

PEPP nezahrnuli. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) Investor by si měl být schopen – 

s pomocí určitého nástroje – spočítat výši 

dávky ve výplatní fázi. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Marketingové sdělení by mělo 

využívat možnosti, které nabízí 

digitalizace, a prezentovat výhody PEPP 

jednoduchým a snadno pochopitelným a 

uživatelsky vstřícným způsobem, plně v 
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souladu s článkem 9 nařízení 1286/2014 

(„nařízení PRIIP“). 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Poskytovatelé PEPP by měli 

vypracovat přehled důchodových dávek 

určený účastníkům PEPP, aby jim 

předložili klíčové osobní a všeobecné údaje 

o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou 

soustavně informováni. Přehled 

důchodových dávek by měl být jasný 

a srozumitelný a měl by obsahovat 

relevantní a přiměřené informace, které 

umožní lépe porozumět vývoji 

důchodových nároků v čase a v různých 

plánech a napomohou mobilitě pracovních 

sil. 

(29) Poskytovatelé PEPP by měli 

vypracovat přehled důchodových dávek 

určený účastníkům PEPP, aby jim 

předložili klíčové osobní a všeobecné údaje 

o plánu PEPP a zajistili, že o něm budou 

soustavně informováni. Přehled 

důchodových dávek by měl být rovněž 

určen příjemcům PEPP, pokud se tak 

dohodne účastník PEPP. Přehled 

důchodových dávek by měl být jasný, 

aktuální, jednoduchý a srozumitelný a měl 

by obsahovat relevantní a přiměřené 

informace, které umožní lépe porozumět 

vývoji doplňkových důchodových nároků 

v čase a v různých plánech a napomohou 

mobilitě pracovních sil. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Aby se odpovídajícím způsobem 

chránila práva účastníků a příjemců PEPP, 

měly by mít jeho poskytovatelé možnost 

zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje 

přesné povaze a trvání jejich pasiv. Proto je 

vyžadován účinný dohled a přístup 

k investičním pravidlům, který dává 

poskytovatelům PEPP dostatečnou 

pružnost k rozhodování o nejbezpečnější 

a nejúčinnější investiční politice a zároveň 

je zavazuje, aby jednali obezřetně. Soulad 

se zásadou obezřetnosti proto vyžaduje, 

(32) Aby se odpovídajícím způsobem 

chránila práva účastníků a příjemců PEPP, 

měly by mít jeho poskytovatelé možnost 

zvolit si umístění aktiv, které vyhovuje 

přesné povaze a trvání jejich pasiv. Proto je 

vyžadován účinný dohled a přístup 

k investičním pravidlům, který dává 

poskytovatelům PEPP dostatečnou 

pružnost k rozhodování o nejbezpečnější 

a nejúčinnější investiční politice a zároveň 

je zavazuje, aby jednali obezřetně a 

s ohledem na potřeby a preference 
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aby byla investiční politika uzpůsobena 

struktuře příjemců konkrétního 

poskytovatele PEPP. 

účastníka PEPP. Soulad se zásadou 

obezřetnosti proto vyžaduje, aby byla 

investiční politika uzpůsobena struktuře 

příjemců konkrétního poskytovatele PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Stanovením zásady obezřetnosti 

jako základní zásady pro kapitálové 

investice a umožněním, aby poskytovatelé 

PEPP mohli působit i v zahraničí, se 

podporuje přesměrování úspor do odvětví 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, což 

přispívá k ekonomickému a sociálnímu 

pokroku. 

(33) Stanovením zásady obezřetnosti 

jako základní zásady pro kapitálové 

investice a umožněním, aby poskytovatelé 

PEPP mohli působit i v zahraničí, se 

podporuje přesměrování úspor do odvětví 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, což 

přispívá k ekonomickému, sociálnímu 

a environmentálnímu pokroku. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Chápání toho, co v kontextu 

prohlubující se unie kapitálových trhů 

představují nástroje s dlouhodobým 

ekonomickým profilem, je široké. Tyto 

nástroje jsou nepřevoditelné cenné papíry, 

a proto nemají přístup k likviditě 

sekundárních trhů. Často vyžadují závazky 

na dobu určitou, což omezuje jejich 

obchodovatelnost, a měly by být pojímány 

tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje 

v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté 

půjčky. Nekotované podniky zahrnují 

infrastrukturní projekty nebo nekotované 

společnosti vyhledávající růstová aktiva, 

nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by 

mohla být vhodná pro dlouhodobé 

investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou 

často projekty nízkouhlíkové a vůči změně 

klimatu odolné infrastruktury, jejichž 

(35) Chápání toho, co v kontextu 

prohlubující se unie kapitálových trhů 

představují nástroje s dlouhodobým 

ekonomickým profilem, je široké. Tyto 

nástroje jsou nepřevoditelné cenné papíry, 

a proto nemají přístup k likviditě 

sekundárních trhů. Často vyžadují závazky 

na dobu určitou, což omezuje jejich 

obchodovatelnost, a měly by být pojímány 

tak, že zahrnují účasti a dluhové nástroje 

v nekotovaných podnicích a jim poskytnuté 

půjčky. Nekotované podniky zahrnují 

infrastrukturní projekty nebo nekotované 

společnosti vyhledávající růstová aktiva, 

nemovitý majetek nebo jiná aktiva, jež by 

mohla být vhodná pro dlouhodobé 

investiční účely. Nekotovanými aktivy jsou 

často projekty nízkouhlíkové a vůči změně 

klimatu odolné infrastruktury, jejichž 
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financování závisí na dlouhodobých 

úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému 

charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé 

PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou 

část svého portfolia aktiv přidělili na 

udržitelné investice do reálné ekonomiky s 

dlouhodobým ekonomickým přínosem, 

především do projektů a podniků v oblasti 

infrastruktury. 

financování závisí na dlouhodobých 

úvěrech. Vzhledem k dlouhodobému 

charakteru svých pasiv jsou poskytovatelé 

PEPP vybízeni k tomu, aby dostatečnou 

část svého portfolia aktiv přidělili na 

udržitelné investice do reálné ekonomiky 

s dlouhodobým ekonomickým, 

environmentálním a sociálním přínosem, 

především do projektů a podniků v oblasti 

infrastruktury. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Důležité pro investiční politiku 

a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP 

jsou environmentální a sociální faktory 

a faktory týkající se správy a řízení, jak 

jsou uvedeny v zásadách odpovědného 

investování podporovaných Organizací 

spojených národů. Poskytovatelé PEPP by 

měli být vybízeni k tomu, aby tyto faktory 

ve svých investičních rozhodnutích zvážili 

a aby zohlednili, jak jsou začleněny do 

jejich systému řízení rizik. 

(36) Důležité pro investiční politiku 

a systémy řízení rizik poskytovatelů PEPP 

jsou environmentální a sociální faktory 

a faktory týkající se správy a řízení, jak 

jsou uvedeny v zásadách odpovědného 

investování podporovaných Organizací 

spojených národů. Poskytovatel PEPP by 

proto měl zohlednit možné 

environmentální a sociální dopady 

kapitálových investic a jejich dopady 

týkající se správy a řízení. Toto posouzení 

rizik by mělo být rovněž k dispozici 

orgánu EIOPA, příslušným orgánům i 

účastníkům PEPP. Poskytovatelé PEPP 

by měli tyto faktory ve svých investičních 

rozhodnutích zvážit a zohlednit, jak jsou 

začleněny do jejich systému řízení rizik. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36a) Jedním z cílů této právní úpravy je 

nasměrování kapitálu k evropským 

dlouhodobým investicím do reálné 

ekonomiky. Poskytovatelé PEPP by při 
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svém rozhodování měli zohledňovat 

environmentální a sociální faktory 

a faktory týkající se správy a řízení.  

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36b) Poskytovatelé PEPP by měli být 

v pravidelném styku se svými zákazníky, 

aby bylo zajištěno, že investiční 

rozhodnutí budou náležitým způsobem 

zohledňovat jejich zájmy a preference, mj. 

pokud jde o environmentální a sociální 

faktory a faktory týkající se správy 

a řízení. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36c) Poskytovatelé PEPP by měli 

přijmout restriktivní investiční politiku, 

která zajistí, že úspory nebudou 

investovány do vysoce kontroverzních 

a škodlivých produktů, jako je uhelná 

energetika, jaderné zbraně, kazetová 

munice, výroba tabáku, nebo že nebudou 

využívány k podpoře škodlivého chování, 

jako je závažné porušování lidských 

a pracovních práv, závažné poškozování 

životního prostředí a klimatu, korupce 

a vyhýbání se daňovým povinnostem. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Při zajišťování dodržování 

povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet 

investiční politiku v souladu se zásadou 

obezřetnosti by se mělo těmto 

poskytovatelům zabránit investovat ve 

vysoce rizikových a nespolupracujících 

jurisdikcích určených Finančním akčním 

výborem. 

(37) Při zajišťování dodržování 

povinnosti poskytovatelů PEPP vytvářet 

investiční politiku v souladu se zásadou 

obezřetnosti by se mělo těmto 

poskytovatelům zabránit v používání 

agresivních strategií vyhýbání se daňovým 

povinnostem a investování ve vysoce 

rizikových a nespolupracujících 

jurisdikcích určených Finančním akčním 

výborem a nařízení Komise v přenesené 

pravomoci, ve kterém jsou uvedeny vysoce 

rizikové třetí země se strategickými 

nedostatky a jurisdikce zařazené na 

společném unijním seznamu jurisdikcí 

třetích zemí nespolupracujících v daňové 

oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) S ohledem na dlouhodobý 

důchodový cíl PEPP by investiční 

možnosti nabízené účastníkům PEPP měly 

být sestaveny tak, aby pokrývaly prvky, 

které investorům umožní činit investiční 

rozhodnutí, včetně počtu investičních 

možností, z nichž si mohou vybrat. Po 

prvotní volbě učiněné při uzavření smlouvy 

o PEPP by účastník PEPP měl mít možnost 

tuto volbu v přiměřených intervalech 

(jednou za pět let) změnit, aby byla 

poskytovatelům poskytnuta dostatečná 

stabilita pro jejich dlouhodobou investiční 

strategii a zároveň byla zajištěna ochrana 

investora. 

(38) S ohledem na dlouhodobý 

důchodový cíl PEPP by investiční 

možnosti nabízené účastníkům PEPP měly 

být jasně vymezeny tak, aby pokrývaly 

prvky, které investorům umožní 

zohledňovat preference a dlouhodobé 

potřeby jejich zákazníků a činit 

informovaná investiční rozhodnutí, včetně 

počtu investičních možností, z nichž si 

mohou vybrat. Po prvotní volbě učiněné při 

uzavření smlouvy o PEPP by účastník 

PEPP měl mít možnost tuto volbu v 

přiměřených intervalech (jednou za pět let) 

změnit, aby byla poskytovatelům 

poskytnuta dostatečná stabilita pro jejich 

dlouhodobou investiční strategii a zároveň 

byla zajištěna ochrana investora. 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Standardní investiční možnost by 

měla účastníkům PEPP umožňovat získat 

zpět investovaný kapitál. Kromě toho by 

poskytovatelé PEPP mohli do svého 

produktu zahrnout mechanismus inflační 

indexace, aby byla alespoň částečně 

pokryta inflace. 

(39) Standardní investiční možnost, 

kterou nabízí každý poskytovatel PEPP, 
by měla zajišťovat ochranu kapitálu 

účastníka PEPP formou kapitálové 

záruky. Kromě toho by poskytovatelé 

PEPP měli do svého produktu zahrnout 

mechanismus inflační indexace, aby byla 

pokryta inflace. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 45 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(45) Aniž je dotčeno právo zákazníků 

celoevropského osobního penzijního 

produktu podat žalobu k soudu, měly by 

být zavedeny snadno přístupné, 

odpovídající, nezávislé, nestranné, 

transparentní a účinné postupy 

alternativního řešení sporů (ADR) pro 

řešení sporů mezi poskytovateli nebo 

distributory PEPP a zákazníky PEPP, jež 

vyplývají z práv a povinností stanovených 

v tomto nařízení. 

(45) Aniž je dotčeno právo zákazníků 

celoevropského osobního penzijního 

produktu podat žalobu k soudu, měly by 

být zavedeny snadno přístupné, 

odpovídající, nezávislé, nestranné, 

transparentní a účinné postupy 

alternativního řešení sporů (ADR) pro 

řešení sporů mezi poskytovateli nebo 

distributory PEPP a zákazníky a případně 

též příjemci PEPP, jež vyplývají z práv 

a povinností stanovených v tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) S cílem zřídit efektivnější a 

účinnější postup pro řešení sporů by 

poskytovatelé a distributoři PEPP měli 

zavést účinný postup pro podávání 

(46) S cílem zřídit efektivnější 

a účinnější postup pro řešení sporů by 

poskytovatelé a distributoři PEPP měli 

zavést účinný postup pro podávání 
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stížností, který by jejich zákazníci mohli 

využít před tím, než je spor předložen k 

řešení soudu nebo v rámci alternativního 

řešení sporů. V rámci postupu pro 

podávání stížností by měly být stanoveny 

krátké a jasně vymezené lhůty pro zaslání 

odpovědi poskytovatele nebo distributora 

PEPP na stížnost. Subjekty zabývající se 

alternativním řešením sporů by měly mít 

dostatečnou kapacitu, která jim umožní 

zapojit se náležitým a efektivním 

způsobem do přeshraniční spolupráce, 

pokud jde o spory týkající se práv a 

povinností podle tohoto nařízení. 

stížností, který by jejich zákazníci 

a příjemci PEPP mohli využít před tím, 

než je spor předložen k řešení soudu nebo 

v rámci alternativního řešení sporů. V 

rámci postupu pro podávání stížností by 

měly být stanoveny krátké a jasně 

vymezené lhůty pro zaslání odpovědi 

poskytovatele nebo distributora PEPP na 

stížnost. Subjekty zabývající se 

alternativním řešením sporů by měly mít 

dostatečnou kapacitu, která jim umožní 

zapojit se náležitým a efektivním 

způsobem do přeshraniční spolupráce, 

pokud jde o spory týkající se práv a 

povinností podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(47) Za účelem nalezení lepších 

podmínek pro své investice, a tedy i 

podpory hospodářské soutěže mezi 

poskytovateli PEPP by účastníci PEPP 

měli mít právo během akumulační i 

výplatní fáze změnit poskytovatele, a to 

prostřednictvím jasného, rychlého a 

bezpečného postupu. 

(47) Za účelem nalezení lepších 

podmínek pro své investice, a tedy 

i podpory hospodářské soutěže mezi 

poskytovateli PEPP by účastníci PEPP 

měli mít právo během akumulační 

i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to 

prostřednictvím jasného, rychlého, 

bezpečného a transparentního postupu. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(47) Za účelem nalezení lepších 

podmínek pro své investice, a tedy i 

podpory hospodářské soutěže mezi 

poskytovateli PEPP by účastníci PEPP 

měli mít právo během akumulační i 

výplatní fáze změnit poskytovatele, a to 

prostřednictvím jasného, rychlého a 

(47) Za účelem nalezení lepších 

podmínek pro své investice, a tedy 

i podpory hospodářské soutěže mezi 

poskytovateli PEPP by účastníci PEPP 

měli mít právo během akumulační 

i výplatní fáze změnit poskytovatele, a to 

prostřednictvím jasného, rychlého, 
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bezpečného postupu. nenákladného a bezpečného postupu. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 48 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(48) Proces změny by měl být pro 

účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a 

řízení postupu jménem účastníka PEPP by 

proto měl být odpovědný přijímající 

poskytovatel PEPP. Při zřizování služby 

změny by poskytovatelé PEPP měli být 

schopni dobrovolně využívat dodatečné 

prostředky, jako například technické 

řešení. 

(48) Proces změny by měl být pro 

účastníka PEPP jednoduchý. Za zahájení a 

řízení postupu jménem účastníka PEPP by 

proto měl být odpovědný přijímající 

poskytovatel PEPP. Při zřizování služby 

změny by poskytovatelé PEPP měli být 

schopni dobrovolně využívat dodatečné 

prostředky, jako například technické 

řešení. Změna poskytovatele je v případě 

omezené přenositelnosti či odebrání 

povolení a rovněž na žádost účastníka 

PEPP bezplatná. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 55 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(55) Měla by být zaručena plná 

transparentnost nákladů a poplatků 

souvisejících s investováním do PEPP. Tak 

by se vytvořily rovné podmínky pro 

poskytovatele a zároveň by byla zaručena 

ochrana spotřebitelů. Byly by dostupné 

srovnávací informace o různých 

produktech, čímž by došlo k povzbuzení 

konkurenčních cenových praktik. 

(55) Měla by být zaručena plná 

transparentnost nákladů a poplatků 

souvisejících s investováním do PEPP. Tak 

by se vytvořily rovné podmínky pro 

poskytovatele a zároveň by byla zaručena 

ochrana spotřebitelů. Musí být dostupné 

srovnávací informace o různých 

produktech, čímž dojde k povzbuzení 

konkurenčních cenových praktik. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 56 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(56) Ačkoliv průběžný dohled nad 

poskytovateli PEPP mají vykonávat 

jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, 

orgán EIOPA by měl tento dohled ve 

vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo 

zaručeno použití jednotné metody dohledu, 

a přispělo se tak k celoevropskému 

charakteru penzijního produktu. 

(56) Ačkoliv průběžný dohled nad 

poskytovateli PEPP mají vykonávat 

jednotlivé příslušné vnitrostátní orgány, 

orgán EIOPA by měl tento dohled ve 

vztahu k PEPP koordinovat, aby tak bylo 

zaručeno konzistentní použití jednotné 

metody dohledu, a přispělo se tak k 

celoevropskému charakteru penzijního 

produktu. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 67 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (67a) V EU je 14,6% obyvatel ve věku 65 

a více let ohroženo chudobou. Vzhledem 

k tomu, že kapitálové příjmy se 

soustřeďují převážně v horních 

příjmových skupinách, daňové pobídky 

motivující k soukromému důchodovému 

spoření mohou vést k tomu, že reálné 

daňové sazby budou záporné a regresivní. 

Tyto ušlé daňové příjmy lze lépe vynaložit 

na posilování udržitelnosti a přiměřenosti 

systémů prvního pilíře. Členské státy by 

měly výši pobídek vztahujících se 

k soukromým penzijním produktům 

včetně PEPP omezit a zacílit je pouze na 

určité skupiny, které mají omezený přístup 

k jiným možnostem penzijního 

připojištění, jako jsou skupiny s nízkým 

příjmem, osoby samostatně výdělečně 

činné a osoby s delšími výpadky placení 

pojistného. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 68 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (68a) PEPP je nový nástroj doplňující 

důchodové systémy určený všem občanům 

Unie. Ve vnitrostátních daňových 

systémech by se na PEPP mělo vztahovat 

co nejpříznivější daňové zacházení, které 

se uplatňuje na vnitrostátní produkty 

penzijního spoření. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 69 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(69) Členské státy se vyzývají, aby po 

zavedení PEPP vzaly v úvahu doporučení 

Komise (EU) 2017/… a rozšířily výhody 

daňového zvýhodnění, které přiznávají 

vnitrostátním osobním penzijním 

produktům, také na celoevropský osobní 

penzijní produkt. 

(69) Členské státy se důrazně vyzývají, 

aby po zavedení PEPP vzaly v úvahu 

doporučení Komise (EU) 2017/… a 

rozšířily výhody daňového zvýhodnění, 

které přiznávají vnitrostátním osobním 

penzijním produktům, také na 

celoevropský osobní penzijní produkt. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 69 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (69a) Členské státy jsou povzbuzovány, 

aby poskytly přiměřený vnitrostátní rámec 

pro PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 70 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(70) Čtyři roky po vstupu tohoto 

nařízení v platnost by mělo být provedeno 

(70) Čtyři roky po vstupu tohoto 

nařízení v platnost by mělo být provedeno 
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jeho hodnocení, a to mimo jiné 

posouzením vývoje na trhu, jako je 

například vznik nových typů PEPP, jakož i 

vývoje v jiných oblastech právních 

předpisů Unie a zkušeností členských států. 

jeho hodnocení, a to mimo jiné 

posouzením vývoje na trhu, jako je 

například vznik nových typů PEPP, jakož i 

vývoje v jiných oblastech právních 

předpisů Unie a zkušeností členských států. 

Toto hodnocení musí zohlednit jednotlivé 

cíle a účely vytváření dobře fungujícího 

trhu s PEPP a mělo by se zabývat zejména 

otázkou, zda toto nařízení v členských 

státech přispělo k rozvoji vícepilířových 

důchodových systémů a zda vedlo k tomu, 

že si větší počet evropských občanů spoří 

na udržitelný a přiměřený důchod. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 71 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(71) Toto nařízení respektuje základní 

práva a řídí se zásadami uznávanými 

zejména Listinou základních práv 

Evropské unie, zejména pokud jde o právo 

na ochranu osobních údajů, právo na 

vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu 

rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké 

úrovně ochrany spotřebitele. 

(71) Toto nařízení by mělo zajistit 

respektování základních práv a řídit se 

zásadami uznávanými zejména Listinou 

základních práv Evropské unie, zejména 

pokud jde o právo starších osob vést 

důstojný a nezávislý život a podílet se na 

společenském a kulturním životě, právo na 

ochranu osobních údajů, právo na 

vlastnictví, svobodu podnikání, zásadu 

rovnosti žen a mužů a zásadu vysoké 

úrovně ochrany spotřebitele. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) se zakládá na dobrovolné smlouvě 

mezi jednotlivým střadatelem a subjektem; 

(a) se zakládá na dobrovolné 

a doplňkové smlouvě mezi jednotlivým 

střadatelem a subjektem; 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „celoevropským osobním 

penzijním produktem (PEPP)“ dlouhodobý 

spořicí osobní penzijní produkt s žádnou 

nebo přísně omezenou možností předčasné 

výplaty, jenž je poskytován v rámci 

schváleného plánu PEPP regulovaným 

finančním podnikem, který má podle práva 

Unie povolení spravovat kolektivní nebo 

jednotlivé investice či úspory, a k němuž se 

jednotlivý účastník PEPP dobrovolně 

zavázal s ohledem na odchod do důchodu; 

(2) „celoevropským osobním 

penzijním produktem (PEPP)“ 

dlouhodobý, udržitelný a sociálně 

odpovědný spořicí osobní penzijní produkt 

s žádnou nebo přísně omezenou možností 

předčasné výplaty, jenž je poskytován 

v rámci schváleného plánu PEPP 

regulovaným finančním podnikem, který 

má podle práva Unie povolení spravovat 

kolektivní nebo jednotlivé investice či 

úspory, a k němuž se jednotlivý účastník 

PEPP nebo nezávislé sdružení účastníků 

PEPP jménem svých členů dobrovolně 

zavázali s ohledem na odchod do důchodu; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) neprofesionální zákazník ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/65/EU41; 

(a) neprofesionální zákazník ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 bodu 11 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/65/EU41, čímž se 

rozumí zákazník, který není 

profesionálním zákazníkem; 

__________________ __________________ 

41 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 

o trzích finančních nástrojů a o změně 

směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. 

věst. L 173, 12.6.2014, s. 349). 

41 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 

o trzích finančních nástrojů a o změně 

směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. 

věst. L 173, 12.6.2014, s. 349). 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ba) nezávislé sdružení sjednávající 

produkty PEPP pro své členy; 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) „jednorázovou částkou“ plná 

platba nahromaděného kapitálu na konci 

akumulační fáze; 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) „domovským členským státem 

distributora PEPP“ členský stát, v němž 

má distributor PEPP sídlo; 

Odůvodnění 

Je třeba zaručit právní jistotu v otázce odpovědnosti vnitrostátních příslušných orgánů za 

provádění dohledu nad poskytovateli a distributory PEPP v přeshraničních situacích, 

zejména co se týče pravidel, jimiž se řídí distribuční a informační požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19b) „hostitelským členským státem 

distributora PEPP“ členský stát, který je 

jiný než domovský členský stát a v kterém 

distributor PEPP distribuuje celoevropské 
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osobní penzijní produkty; 

Odůvodnění 

Je třeba zaručit právní jistotu v otázce odpovědnosti vnitrostátních příslušných orgánů za 

provádění dohledu nad poskytovateli a distributory PEPP v přeshraničních situacích, 

zejména co se týče pravidel, jimiž se řídí distribuční a informační požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) „kapitálem“ souhrn kapitálových 

příspěvků a nesplaceného upsaného 

kapitálu, počítáno na základě částky, 

kterou lze investovat, po odečtení všech 

poplatků, plateb a výdajů, které přímo či 

nepřímo hradí investoři; 

(21) „kapitálem“ souhrn kapitálových 

příspěvků a nesplaceného upsaného 

kapitálu, počítáno na základě částky, 

kterou lze investovat, před odečtení všech 

poplatků, plateb a výdajů, které přímo či 

nepřímo hradí investoři; 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) „standardní investiční možností“ 

investiční strategie uplatňovaná v případě, 

že účastník PEPP neposkytl pokyny, jak 

investovat fondy akumulované na jeho účtu 

PEPP; 

(24) „standardní investiční možností“ 

investiční strategie, která zajišťuje, že 

účastník PEPP získá zpět alespoň 

investovaný kapitál, a kterou si buď 

vybere účastník PEPP, nebo je 
uplatňovaná v případě, že účastník PEPP 

neposkytl pokyny, jak investovat fondy 

akumulované na jeho účtu PEPP; 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) „environmentálními a sociálními 

faktory a faktory týkajícími se správy 

a řízení“ cíle Unie v oblasti klimatu 

a udržitelnosti, které jsou stanoveny 

v Pařížské dohodě, cíle udržitelného 

rozvoje, obecné zásady Organizace 

spojených národů v oblasti podnikání 

a lidských práv a definice zásad OSN pro 

odpovědné investování (UNPRI), kde mezi 

environmentální faktory patří změna 

klimatu, emise skleníkových plynů, 

vyčerpávání zdrojů (včetně odpadních vod 

a znečišťování) a odlesňování; sociální 

faktory zahrnují lidská práva, pracovní 

podmínky (včetně otroctví a dětské práce), 

místní komunity (včetně domorodých 

společenství), konflikty, zdravotnictví 

a bezpečnost, pracovněprávní vztahy 

a rozmanitost; a faktory týkající se správy 

a řízení zahrnují platy vedoucích 

pracovníků, uplácení a korupci, politické 

lobování a dary, rozmanitost a struktura 

řídicích a dozorčích orgánů a daňová 

strategie. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28b) „biometrickými riziky“ rizika 

spojená s dlouhověkostí, invaliditou, 

dlouhodobou péčí a úmrtím. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28c) „podúčtovým partnerstvím“ 

spolupráce mezi poskytovateli PEPP 

s cílem nabídnout podúčty v různých 

členských státech, a zajistit tak služby 

přenositelnosti uvedené v článku 12. 

Odpovědnost má v rámci těchto 

partnerství ve všech případech hlavní 

poskytovatel. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Celoevropský osobní penzijní 

produkt může být v Unii vytvářen a 

distribuován, pouze byl-li v souladu s tímto 

nařízením povolen orgánem EIOPA. 

1. Celoevropský osobní penzijní 

produkt může být v Unii vytvářen 

a distribuován, pouze byl-li v souladu 

s tímto nařízením povolen příslušným 

orgánem dohledu EIOPA a obdržel od 

tohoto orgánu schválení a certifikaci. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) informace o opatřeních, pokud jde 

o správu portfolia, řízení rizik 

a administrativní úkony v souvislosti 

s PEPP; 

d) informace o opatřeních, pokud jde 

o správu portfolia, řízení rizik 

a administrativní úkony v souvislosti 

s PEPP, včetně role, kterou v investičním 

procesu hrají environmentální a sociální 

faktory a faktory týkající se správy 

a řízení, a dlouhodobých dopadů 

a vnějších nákladů investičních 

rozhodnutí; 

Odůvodnění 

Vzhledem k očekávání, že environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy 
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a řízení budou mít dopad na dlouhodobá investiční rozhodnutí, mezi něž patří i rozhodnutí 

týkající se PEPP, je patrně žádoucí, aby byly zpřístupněny informace o tom, jak jsou tyto 

faktory zohledňovány v poskytovatelově systému řízení rizik, a aby tyto informace byly 

poskytovány spolu s dalšími informacemi, které musí obsahovat žádost o povolení poskytování 

tohoto produktu. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) informace o investičních 

strategiích, rizikovém profilu a dalších 

charakteristikách PEPP; 

e) informace o investičních 

strategiích, rizikovém profilu a dalších 

charakteristikách PEPP, včetně informací 

o zohlednění environmentálních 

a sociálních faktorů a faktorů týkajících 

se správy a řízení a zejména pak o tom, 

jak byla daná investiční strategie uvedena 

do souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 

a udržitelnosti, které jsou stanoveny 

v Pařížské dohodě, s cíli udržitelného 

rozvoje a s obecnými zásadami 

Organizace spojených národů v oblasti 

podnikání a lidských práv; 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) informace o restriktivní investiční 

politice, pokud jde o závažné poškozování 

životního prostředí, závažné porušování 

lidských práv, včetně práv pracovních, 

a výrobu zbraní; 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. f a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) informace o veškerých 

partnerstvích mezi poskytovateli PEPP 

s cílem nabídnout podúčty v různých 

členských státech; 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) popis informací, které mají být 

zpřístupněny účastníkům PEPP, včetně 

popisu způsobů, jakými se bude postupovat 

při řešení stížností podaných účastníky 

PEPP; 

h) popis informací, které mají být 

zpřístupněny účastníkům a příjemcům 

PEPP, včetně popisu způsobů, jakými se 

bude postupovat při řešení stížností 

podaných účastníky a příjemci PEPP; 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) žadatel přijal a uveřejnil 

věrohodnou restriktivní investiční 

politiku, pokud jde o závažné poškozování 

životního prostředí, závažné porušování 

lidských práv, včetně práv pracovních, 

a výrobu zbraní; 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) navržený PEPP účinným 

způsobem zohledňuje environmentální 

a sociální faktory a faktory týkající se 

správy a řízení, přičemž je zajištěno, že 
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jeho správa portfolií je v souladu s cíli 

Unie v oblasti klimatu a udržitelnosti, 

které jsou stanoveny v Pařížské dohodě, 

s cíli udržitelného rozvoje a s obecnými 

zásadami Organizace spojených národů 

v oblasti podnikání a lidských práv; 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Před rozhodnutím o žádosti orgán 

EIOPA konzultuje příslušný orgán 

žadatele. 

2. Před rozhodnutím o žádosti orgán 

EIOPA konzultuje příslušný orgán žadatele 

a za tímto účelem tomuto orgánu poskytne 

kopii žádosti a všechny informace, které 

jsou pro potřeby konzultace nezbytné s 

cílem ověřit, zda existují námitky proti 

schválení žádosti. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Orgán EIOPA odejme povolení 

PEPP v případě, že podmínky pro udělení 

tohoto povolení již nejsou splněny. 

4. Orgán EIOPA odejme povolení 

PEPP v případě, že podmínky pro udělení 

tohoto povolení již nejsou splněny. 

Příslušné vnitrostátní orgány mohou 

požádat orgán EIOPA, aby zvážil 

odebrání povolení PEPP, přičemž mu 

poskytnou veškeré potřebné informace 

odůvodňující tuto žádost. V případě 

odebrání povolení jsou účastníci PEPP 

jasně informováni a jsou oprávnění 

bezplatně změnit poskytovatele PEPP, a to 

bez ohledu na omezení četnosti těchto 

změn podle ustanovení článku 45. 
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Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. V případě odebrání povolení PEPP 

koordinuje orgán EIOPA opatření 

nezbytná k ochraně účastníků PEPP, 

kteří mají s poskytovatelem PEPP, jemuž 

byly odebráno povolení, uzavřenou 

smlouvu. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán EIOPA vede centrální veřejný 

registr, který identifikuje každý PEPP 

povolený podle tohoto nařízení, 

poskytovatele tohoto PEPP a příslušný 

orgán poskytovatele PEPP. Tento registr je 

zpřístupněn veřejnosti v elektronické 

podobě. 

Orgán EIOPA vede centrální veřejný 

registr, který identifikuje každý PEPP 

povolený podle tohoto nařízení, 

poskytovatele tohoto PEPP, příslušný 

orgán poskytovatele PEPP, datum povolení 

PEPP a počet dostupných vnitrostátních 

podúčtů. Tento registr je zpřístupněn 

veřejnosti v elektronické podobě a 

v případě změn je okamžitě aktualizován. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Služba přenositelnosti umožňuje 

účastníkům PEPP nadále přispívat do 

celoevropského osobního penzijního 

produktu, který si již sjednali se svým 

poskytovatelem, když přestěhováním do 

jiného členského státu změní své bydliště. 

1. Služba přenositelnosti umožňuje 

účastníkům PEPP nadále přispívat do 

celoevropského osobního penzijního 

produktu, který si již sjednali se svým 

poskytovatelem, když přestěhováním do 

jiného členského státu změní své bydliště. 

Komise by měla zvážit možnost zavedení 

pobídky v podobě zrušení poplatku za 

změnu poskytovatele. Náklady musí být 
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v každém případě přiměřené a jejich výše 

musí být sdělena vždy při uzavírání 

smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě využití služby 

přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok 

ponechat si veškeré výhody a pobídky, 

které jim poskytovatel PEPP přiznal a které 

jsou spojené s nepřerušeným investováním 

do stejného celoevropského osobního 

penzijního produktu. 

2. V případě využití služby 

přenositelnosti mají účastníci PEPP nárok 

ponechat si veškeré výhody a pobídky, 

které jim poskytovatel PEPP přiznal a které 

jsou spojené s nepřerušeným investováním 

do stejného celoevropského osobního 

penzijního produktu. Náklady na službu 

přenositelnosti musí být přiměřené. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že se účastník PEPP přestěhuje 

do jiného členského státu a poskytovatel 

PEPP v daném členském státě nenabízí 

žádný podúčet, je účastníkovi PEPP 

nabídnuta možnost bezplatně změnit 

poskytovatele. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Přijímající poskytovatelé PEPP 

zajistí, aby příjemci měli možnost přijímat 

platby PEPP bez ohledu na to, ve kterém 

členském státě mají bydliště. 
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Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při nabízení celoevropského 

osobního penzijního produktu poskytovatel 

PEPP nebo distributor PEPP potenciálním 

účastníkům PEPP poskytne informace o 

tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici. 

2. Při nabízení celoevropského 

osobního penzijního produktu poskytovatel 

PEPP nebo distributor PEPP potenciálním 

účastníkům PEPP poskytne informace 

o tom, které vnitrostátní podúčty jsou 

okamžitě k dispozici, a to buď od 

poskytovatele PEPP, nebo od 

registrovaného partnera. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Nejpozději tři roky od vstupu 

tohoto nařízení v platnost musí každý 

celoevropský osobní penzijní produkt na 

žádost adresovanou poskytovateli PEPP 

nabízet vnitrostátní podúčty pro všechny 

členské státy. 

3. Dostupné podúčty jsou uvedeny ve 

smlouvě uzavřené mezi účastníkem PEPP 

a poskytovatelem PEPP. Poskytovatel 

PEPP nabízí alespoň ty podúčty, které 

jsou uvedeny ve smlouvě. Účastník PEPP, 

který se hodlá přestěhovat do jiného 

členského státu, může v každém případě 

uplatnit své právo na mobilitu a bezplatně 

změnit poskytovatele PEPP, není-li 

vnitrostátní podúčet, který si je účastník 

ochoten otevřít, k dispozici od 

poskytovatele PEPP ani od 

registrovaného partnera. Zákazníci v 

těchto případech neplatí žádné poplatky. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 13 

odst. 3, poskytovatelé PEPP zajistí, aby v 

rámci každého jednotlivého účtu PEPP 

bylo možné otevřít nový podúčet, který 

odpovídá právním požadavkům a 

podmínkám pro využívání pobídek pro 

PEPP stanoveným na vnitrostátní úrovni 

členským státem, do něhož se účastník 

PEPP přestěhuje. 

Poskytovatelé PEPP zajistí, aby v rámci 

každého jednotlivého účtu PEPP bylo 

možné otevřít, a to buď převodem, nebo 

rozšířením, nový podúčet, který odpovídá 

právním požadavkům a podmínkám 

stanoveným na vnitrostátní úrovni pro 

využívání pobídek pro PEPP daného 

členského státu, kde se podúčet otevírá. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Za účelem snadnějšího plnění požadavku 

na zřizování podúčtů ve všech členských 

státech mohou poskytovatelé PEPP 

uzavírat partnerství s jinými poskytovateli 

PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčena lhůta uvedená v 

čl. 13 odst. 3, poskytovatel PEPP informuje 

účastníka PEPP o možnosti otevření 

nového podúčtu v rámci individuálního 

účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do 

které může být tento podúčet otevřen, a to 

bezprostředně po tom, co byl poskytovatel 

informován o úmyslu účastníka PEPP 

využít své právo na mobilitu mezi 

členskými státy. 

1. Poskytovatel PEPP informuje 

účastníka PEPP o možnosti otevření 

nového podúčtu v rámci individuálního 

účtu daného účastníka PEPP a o lhůtě, do 

které může být tento podúčet otevřen, a to 

bezprostředně po tom, co byl poskytovatel 

informován o úmyslu účastníka PEPP 

využít své právo na mobilitu mezi 

členskými státy. 
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Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) veškeré příslušné informace o 

možných změnách v přijaté investiční 

strategii nebo v jiných prvcích. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatel PEPP účastníku PEPP 

na jeho žádost navrhne, že zařídí převod 

nahromaděných aktiv mezi dvěma podúčty 

individuálního účtu PEPP, aby tak veškerá 

aktiva mohla být konsolidována na jednom 

podúčtu. 

1. Poskytovatel PEPP účastníku PEPP 

na jeho žádost navrhne, že zařídí převod 

nahromaděných aktiv mezi dvěma podúčty 

individuálního účtu PEPP, aby tak veškerá 

aktiva mohla být konsolidována na jednom 

podúčtu. Výše nákladů spojené s tímto 

převodem musí být stanovena v době 

uzavírání smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytování informací o přenositelnosti 

vnitrostátním orgánům 

Poskytování informací o přenositelnosti 

příslušným orgánům 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatel PEPP oznámí veškerá 

smluvní ujednání týkající se služby 

1. Poskytovatel PEPP oznámí veškerá 

smluvní ujednání týkající se služby 
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přenositelnosti příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu vykonávajícímu 

nad ním obezřetnostní dohled. 

přenositelnosti orgánu EIOPA. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Informace podle odstavce 1 se 

podávají elektronicky do centrální databáze 

vedené u vnitrostátního orgánu dohledu, a 

to do jednoho měsíce od otevření nového 

podúčtu, a obsahují alespoň: 

2. Informace podle odstavce 1 se 

podávají elektronicky do centrální databáze 

vedené u orgánu EIOPA, a to do jednoho 

měsíce od otevření nového podúčtu. 

EIOPA databázi zpřístupní vnitrostátním 

příslušným orgánům, které automaticky 

obdrží informace o případných změnách 

místních podúčtů. Databáze obsahuje 
alespoň: 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) určení totožnosti případného 

registrovaného partnera; 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Veškeré dokumenty a informace podle této 

kapitoly se zákazníkům PEPP poskytují 

elektronicky za předpokladu, že zákazník 

PEPP má možnost tyto informace 

uchovávat způsobem, který zajistí jejich 

přístupnost pro budoucí využití, a po dobu 

Veškeré dokumenty a informace podle této 

kapitoly se zákazníkům PEPP poskytují 

elektronicky za předpokladu, že zákazník 

PEPP má možnost tyto informace 

uchovávat způsobem, který zajistí jejich 

přístupnost pro budoucí využití, a po dobu 
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odpovídající účelům těchto informací, a že 

tento nástroj umožňuje nepozměněnou 

reprodukci uchovávaných informací. 

Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto 

dokumenty a informace na žádost 

bezplatně poskytnou také na jiném trvalém 

nosiči. 

odpovídající účelům těchto informací, a že 

tento nástroj umožňuje nepozměněnou 

reprodukci uchovávaných informací. 

Poskytovatelé a distributoři PEPP tyto 

dokumenty a informace na žádost 

bezplatně poskytnou také na jiném trvalém 

nosiči, mimo jiné v tištěné podobě a 

v jiném formátu přístupném pro účastníky 

PEPP se zdravotním postižením a rovněž 

ve verzi, která je snadno srozumitelná pro 

účastníky PEPP s nízkou nebo žádnou 

finanční gramotností. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Předtím, než se celoevropský 

osobní penzijní produkt začne nabízet 

účastníkům PEPP, vypracuje pro něj jeho 

poskytovatel sdělení klíčových informací v 

souladu s požadavky stanovenými v této 

kapitola a toto sdělení zveřejní na svých 

webových stránkách. 

1. Předtím, než se celoevropský 

osobní penzijní produkt začne nabízet 

účastníkům PEPP, vypracuje pro něj jeho 

poskytovatel sdělení klíčových informací 

představujících předsmluvní informace 

v souladu s požadavky stanovenými v této 

kapitola a toto sdělení zveřejní na svých 

webových stránkách. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 2 

a v článcích 6 až 18 nařízení (EU) 

č. 1286/2014. 

2. Při sestavování sdělení klíčových 

informací o PEPP uplatňují poskytovatelé 

a distributoři PEPP požadavky uvedené 

v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 až 18 nařízení 

(EU) č. 1286/2014. 
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Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V zájmu doplnění výše uvedených 

ustanovení musí sdělení klíčových 

informací, odchylně od článku 8 nařízení 

(EU) č. 1286/2014, splňovat tyto 

podmínky: 

 a)  Je koncipováno tak, aby bylo pro 

zákazníka srozumitelné a umožňovalo 

přiměřené srovnání produktů. Jasně 

popisuje charakteristiky penzijního 

produktu. 

 b) Je prezentováno a zveřejněno 

takovým způsobem, aby bylo jasné a 

snadno srozumitelné, s použitím písma ve 

snadno čitelné velikosti. 

 c) Jako černobílý výtisk nebo 

fotokopie nesmí být hůře čitelné než 

originál, pokud byl zhotoven v barvách. 

 d) Je napsáno v úředních jazycích 

členského státu, kde je PEPP nabízen, 

popřípadě v jednom z úředních jazyků 

užívaných v části tohoto členského státu, 

nebo v jiném jazyce, na němž se účastník 

PEPP dohodne s distributorem PEPP. 

 e) Je bezplatné. 

 f) Není zavádějící ani nepřesné. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – bod iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) věk odchodu do důchodu; iii) informace o a) věku odchodu do 

důchodu navrženém systémem PEPP a b) 

standardním věku odchodu do důchodu v 
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členském státě, jehož právo se použije; 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. iv 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) obecné informace o službě 

přenositelnosti včetně informací o 

podúčtech; 

iv) obecné informace o službě 

přenositelnosti včetně informací 

o podúčtech a dávkách vyplacených 

v jiných členských státech; 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Odchylně od článku 8 nařízení 

(EU) č. 1286/2014 (nařízení PRIIPS) je 

sdělení klíčových informací o PEPP 

strukturováno následujícím způsobem: 

 a) Nadpis „Sdělení klíčových 

informací o PEPP“ na první straně 

nahoře, po němž bezprostředně následuje: 

 i) typ PEPP; 

 ii) název PEPP; 

 iii) jméno, kontaktní údaje a případně 

číslo schválení poskytovatele PEPP 

přidělené příslušným vnitrostátním 

orgánem a číslo certifikátu EIOPA; 

 iv) název a kontaktní údaje 

příslušného orgánu poskytovatele PEPP; 

 v) datum sdělení klíčových informací 

o PEPP; 

 vi) údaje o povolení podle článku 4. 

 vii)  informace o investiční politice 

PEPP z hlediska environmentálních 
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a sociálních faktorů a faktorů týkajících 

se správy a řízení; 

 viii)  informace o veškerých možných 

dopadech načasování odchodu do 

důchodu na rizika a důchodové dávky pro 

PEPP; 

 ix)  popis možností vyplácení 

a prohlášení, že může být rozumné zvážit 

před odchodem do důchodu poradenství 

ohledně jednotlivých možností; 

 b) Bezprostředně za informacemi 

uvedenými pod názvem sdělení klíčových 

informací o PEPP je umístěna vysvětlivka 

v následujícím znění: „V tomto 

dokumentu naleznete klíčové informace 

o tomto PEPP.  Nejedná se o propagační 

materiál. Poskytnutí těchto informací je 

stanoveno zákonem\, abyste lépe 

porozuměli podstatě, rizikům, nákladům i 

možným výnosům a ztrátám spojeným s 

tímto produktem a mohli jej porovnat 

s jinými produkty.“ 

 c) V oddíle nazvaném „O jaký 

produkt se jedná?“ je dodatečně k 

informacím uvedeným v čl. 23 odst. 3 

tohoto nařízení uvedena podstata a hlavní 

rysy daného PEPP včetně: 

 i)  obecných informací o službě 

přenositelnosti spočívajících ve větě: 

„Poskytujeme službu přenositelnosti 

v těchto členských státech Evropské 

unie:“  následované výčtem daných 

členských států; 

 ii) obecných informací o službě 

změny v následujícím znění: „Investiční 

možnost a poskytovatele můžete změnit 

každých 5 let. Za tímto účelem vám 

účtujeme [x] procent kapitálu 

akumulovaného do okamžiku změny.“; 

 iii) údajů o pojistných plněních během 

akumulační fáze, včetně okolností, které 

právo na pojistná plnění zakládají, pokud 

PEPP tato pojistná plnění nabízí;  

 iv) dostupných informací týkajících se 

investiční strategie z hlediska 
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environmentálních, sociálních 

a správních faktorů; 

 v) rozhodného práva pro smlouvu o 

PEPP, pokud strany nemají možnost 

volby rozhodného práva, nebo v případě, 

že si strany rozhodné právo zvolit mohou, 

právo, jehož volbu navrhuje poskytovatel 

PEPP. 

 d) v oddíle nazvaném „Jaká 

podstupuji rizika a jakého výnosu bych 

mohl dosáhnout?“ stručný popis profilu 

rizik a výnosů zahrnující mimo jiné tyto 

údaje: 

 i) souhrnný ukazatel rizik; 

 ii) rozsah ochrany kapitálu před 

tržními riziky ke konci akumulační fáze, 

uvedený v procentech vyplaceného 

kapitálu; 

 iii) údaje o celkové částce vyplacené 

účastníkovi PEPP do dosažení věku 80, 90 

a 100 na základě tří různých scénářů 

výkonnosti ve výši 1 %, 2 % a 3 % během 

akumulační fáze, včetně průměrné roční 

míry inflace; 

 iv) údaje o zaručených celoživotních 

minimálních vyplácených částkách za 

měsíc na každých 10 000 eur splaceného 

kapitálu; 

 v) stručná informace o tom, že 

daňové předpisy domovského členského 

státu účastníka PEPP mohou ovlivnit 

skutečnou výši vyplácené částky; 

 e) v oddíle nazvaném „Co se stane, 

když [název poskytovatele PEPP] není 

schopen uskutečnit výplatu?“ stručný 

popis toho, zda se na příslušnou ztrátu 

vztahuje systém odškodnění nebo záruk 

pro investory, a pokud ano, o jaký systém 

se jedná a na která rizika se systém 

vztahuje a která jsou vyloučena; 

 f) v oddíle nazvaném „S jakými 

náklady je investice spojena?“ 

pravděpodobné přímé a nepřímé náklady 

spojené s investicí do PEPP, uvedené 

souhrnně a vyjádřené jako procento 
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investovaných aktiv, aby bylo umožněno 

přímé srovnání. Pro plánované náklady se 

předpokládá stálé každoroční zvýšení 

investovaných aktiv o 2 %; 

 g) v oddíle nazvaném „Jak dlouho 

bych měl PEPP držet a mohu si peníze 

vybrat předčasně?“: 

 i) údaje o doporučené době držení, 

na základě věku odchodu do důchodu, 

případně povinná minimální doba držení; 

 ii) jaké jsou možnosti a podmínky 

zrušení smlouvy o PEPP před její 

splatností, včetně všech použitelných 

nákladů a poplatků; 

 iii) jaké jsou možné důsledky 

ukončení smlouvy před uplynutím 

stanovené akumulační fáze nebo 

doporučené doby držení, jako jsou ztráta 

ochrany kapitálu nebo nutnost úhrady 

dodatečných podmíněných poplatků; 

 h) v oddíle nazvaném „Jakým 

způsobem mohu podat stížnost?“ 

informace o tom, jakým způsobem a ke 

komu může účastník PEPP podat stížnost 

ohledně daného produktu nebo ohledně 

jednání poskytovatele PEPP či osoby, 

která poskytuje poradenství o tomto 

produktu nebo tento produkt prodává; 

 i) v oddíle nazvaném „Jiné 

relevantní informace“ stručné uvedení 

případných dalších informačních 

dokumentů, jako jsou případné zprávy 

o solventnosti a finanční situaci 

poskytovatele PEPP, s výjimkou všech 

propagačních materiálů; 

 j)  sdělení klíčových informací musí 

být snadno přístupné na webových 

stránkách poskytovatele a musí být možné 

je stáhnout; 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

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

5. Potenciálním účastníkům PEPP se 

poskytnou rovněž informace o dosavadní 

výkonnosti investic souvisejících s plánem 

PEPP za období minimálně pěti let, nebo v 

případě, že plán je provozován méně než 

pět let, informace za všechny roky, kdy byl 

plán provozován, jakož i informace o 

struktuře nákladů, které nesou účastníci 

PEPP a příjemci PEPP. 

5. Potenciálním účastníkům PEPP se 

poskytnou rovněž informace o dosavadní 

výkonnosti investic souvisejících s plánem 

PEPP za období minimálně dvaceti let s 

údaje pro každý jednotlivý rok, nebo 

v případě, že plán je provozován méně než 

dvacet let, informace za všechny roky, kdy 

byl plán provozován, jakož i informace 

o struktuře celkových nákladů a poplatků, 

které nesou účastníci PEPP a příjemci 

PEPP. V případě, že tyto informace 

nemohou být poskytnuty, měli by mít 

účastníci PEPP alespoň přístup 

k výkonnosti srovnatelného systému 

investic. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Poskytovatelé a distributoři PEPP 

splňují požadavky stanovené v článcích 9 

až 18 nařízení (EU) č. 1286/2014. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Upřesnění požadavků a potřeb a 

poskytování poradenství 

Upřesnění požadavků, potřeb a preferencí 

a poskytování poradenství 

 

Pozměňovací návrh  105 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před uzavřením smlouvy týkající se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu poskytovatel nebo distributor 

PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto 

nařízení na základě informací získaných od 

účastníka PEPP upřesní požadavky a 

potřeby daného účastníka PEPP týkající se 

důchodu a srozumitelnou formou 

účastníkovi PEPP poskytne objektivní 

informace o celoevropském osobním 

penzijním produktu, aby mohl účastník 

PEPP učinit informované rozhodnutí. 

Před uzavřením smlouvy týkající se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu poskytovatel nebo distributor 

PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto 

nařízení na základě informací získaných od 

účastníka PEPP upřesní požadavky, 

potřeby a preference, včetně preferencí 

týkajících se environmentálních, 

sociálních a správních faktorů, daného 

účastníka PEPP týkající se důchodu 

a srozumitelnou formou účastníkovi PEPP 

poskytne objektivní informace 

o celoevropském osobním penzijním 

produktu, aby mohl účastník PEPP učinit 

informované rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Poradenství se zaměří na posouzení 

averze k riziku a finančních dovedností 

účastníka PEPP, jakož i na jeho možnost 

výběru investiční možnosti, která nejlépe 

odpovídá jeho rizikovému profilu. 

Odůvodnění 

Je důležité upřesnit, co je cílem doporučení, se zvláštním ohledem na posouzení rizikového 

profilu účastníka PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Prostřednictvím poradenství je účastník 

PEPP informován o hlavních rysech 
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produktu. 

Odůvodnění 

V zájmu kvalitnějšího posouzení rizikového profilu účastníka PEPP je vhodné poskytnout 

informace o hlavních rysech PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li před uzavřením jakékoli 

konkrétní smlouvy poskytnuto poradenství, 

poskytovatel nebo distributor PEPP 

uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 

poskytne účastníkovi PEPP osobní 

doporučení vysvětlující, proč by konkrétní 

celoevropský osobní penzijní produkt 

nejlépe uspokojil požadavky a potřeby 

daného účastníka PEPP. 

2. Před uzavřením konkrétní smlouvy 

bude poskytnuto poradenství. Poskytovatel 

nebo distributor PEPP uvedený v čl. 19 

písm. c) tohoto nařízení poskytne 

účastníkovi PEPP osobní doporučení 

vysvětlující, proč by konkrétní 

celoevropský osobní penzijní produkt 

nejlépe uspokojil požadavky, potřeby a 

preference daného účastníka PEPP. 

Účastník PEPP by měl rovněž obdržet 

informace o možných dopadech tohoto 

osobního doporučení na životní prostředí, 

sociální otázky a řízení. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při poskytování poradenství 

týkajícího se celoevropských osobních 

penzijních produktů poskytovatel nebo 

distributor PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) 

tohoto nařízení dodržuje použitelné 

vnitrostátní právní předpisy provádějící 

pravidla stanovená v čl. 25 odst. 2 

směrnice 2014/65/EU a přímo použitelné 

právní předpisy Unie přijaté podle čl. 25 

odst. 8 uvedené směrnice týkající se těchto 

3. Aniž by byla dotčena povinnost 

vymezená v předchozím odstavci, 
poskytovatel nebo distributor PEPP 

uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 

dodržuje použitelné vnitrostátní právní 

předpisy provádějící pravidla stanovená 

v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU 

a přímo použitelné právní předpisy Unie 

přijaté podle čl. 25 odst. 8 uvedené 

směrnice týkající se těchto pravidel. 
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pravidel. 

Odůvodnění 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Článek 26 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 26 vypouští se 

Uzavření smlouvy o PEPP bez poradenství  

1. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 

odst. 1, může se účastník PEPP vzdát 

svého práva obdržet poradenství, pokud 

jde o uzavření smlouvy o standardní 

investiční možnosti.  

 

Pokud se účastník PEPP svého práva 

obdržet poradenství vzdá, poskytovatelé 

nebo distributoři PEPP uvedení v čl. 19 

písm. c) tohoto nařízení při provádění 

distribučních činností týkajících se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu požádají účastníka PEPP nebo 

potenciálního účastníka PEPP, aby jim 

poskytl informace o svých znalostech a 

zkušenostech v oblasti investic důležité 

pro nabízený nebo požadovaný 

celoevropský osobní penzijní produkt, aby 
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tak byl poskytovatel nebo distributor 

PEPP schopen posoudit, zda je 

navrhovaný celoevropský osobní penzijní 

produkt pro daného účastníka PEPP 

vhodný. 

Pokud se poskytovatel nebo distributor 

PEPP uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto 

nařízení na základě informací obdržených 

podle prvního pododstavce domnívá, že 

produkt není pro účastníka PEPP nebo 

potenciálního účastníka PEPP vhodný, 

účastníka PEPP nebo potenciálního 

účastníka PEPP na to upozorní. Toto 

upozornění lze poskytovat ve 

standardizované formě. 

 

Pokud účastníci PEPP nebo potenciální 

účastníci PEPP neposkytnou informace 

uvedené v prvním pododstavci nebo pokud 

o svých znalostech a zkušenostech 

poskytnou nedostatečné informace, 

poskytovatel nebo distributor PEPP je 

upozorní, že není schopen určit, zda je pro 

ně navrhovaný celoevropský osobní 

penzijní produkt vhodný. Toto upozornění 

lze poskytovat ve standardizované formě. 

 

2. Aniž je dotčeno ustanovení čl. 25 

odst. 1, pokud se účastník PEPP vzdal 

svého práva obdržet poradenství týkající 

se standardní investiční možnosti, 

poskytovatel nebo distributor PEPP 

uvedený v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 

může provádět distribuční činnosti týkající 

se celoevropského osobního penzijního 

produktu, aniž by musel získat informace 

nebo určit skutečnosti stanovené v 

odstavci 1 tohoto článku, a to za 

předpokladu, že jsou splněny všechny tyto 

podmínky: 

 

a) činnosti souvisejí se smlouvami o 

PEPP, které vedou pouze k expozici 

investic vůči finančním nástrojům, jež 

jsou podle čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 

2014/65/EU nekomplexní, a jejich 

součástí není struktura, jež by účastníku 

PEPP znesnadňovala porozumění 

souvisejícím rizikům; 
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b) distribuce celoevropského 

osobního penzijního produktu probíhá z 

iniciativy účastníka PEPP nebo 

potenciálního účastníka PEPP; 

 

c) účastník PEPP nebo potenciální 

účastník PEPP byl jasně informován o 

tom, že při poskytování této distribuční 

činnosti týkající se celoevropského 

osobního penzijního produktu nemusí 

poskytovatel nebo distributor PEPP 

posuzovat vhodnost poskytovaného nebo 

nabízeného celoevropského osobního 

penzijního produktu nebo distribuční 

činnosti týkající se celoevropského 

osobního penzijního produktu a že 

účastník PEPP nebo potenciální účastník 

PEPP nepožívá odpovídající ochrany 

podle příslušných profesních pravidel. 

Toto upozornění lze poskytnout ve 

standardizované formě; 

 

d) poskytovatel nebo distributor 

PEPP v souladu s touto kapitolou plní své 

povinnosti podle použitelných pravidel, 

pokud jde o střet zájmů v souvislosti s 

distribučními činnostmi týkajícími se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu. 

 

3. Komise je v souladu s článkem 62 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci, jimiž dále upřesní, jak mají 

poskytovatelé nebo distributoři PEPP 

uvedení v čl. 19 písm. c) tohoto nařízení 

při provádění distribučních činností 

týkajících se celoevropského osobního 

penzijního produktu dodržovat zásady 

stanovené v tomto článku, a to včetně 

informací, které je třeba získat při 

posuzování vhodnosti celoevropských 

osobních penzijních produktů pro jejich 

zákazníky, a včetně kritérií pro posouzení 

nekomplexních smluv týkajících se 

celoevropského osobního penzijního 

produktu pro účely uvedené v odst. 2 

písm. a) bodu ii) tohoto článku. Tyto akty 

v přenesené pravomoci zohledňují: 

 

a)  povahu služeb nabízených nebo 

poskytovaných účastníku PEPP nebo 
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potenciálnímu účastníku PEPP s ohledem 

na druh, předmět, objem a četnost 

transakcí a 

b)  povahu nabízených nebo 

zvažovaných produktů, včetně různých 

typů finančních nástrojů. 

 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vypustit možnost účastníka PEPP vzdát se svého 

práva na poradenství, které má být v každém případě poskytnuto spotřebitelům PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé PEPP vypracují 

stručný personalizovaný dokument 

obsahující klíčové informace pro každého 

účastníka PEPP, přičemž zohlední 

specifickou povahu vnitrostátních 

důchodových systémů a relevantních 

vnitrostátních sociálních, pracovněprávních 

a daňových předpisů (dále jen „přehled 

dávek z PEPP“). Název tohoto dokumentu 

obsahuje slova „přehled dávek z PEPP“. 

1. Poskytovatelé PEPP vypracují 

stručný a srozumitelný personalizovaný 

dokument obsahující klíčové informace pro 

každého účastníka PEPP a rovněž klíčové 

informace pro příjemce PEPP se 

souhlasem účastníka PEPP, přičemž 

zohlední specifickou povahu vnitrostátních 

důchodových systémů a relevantních 

vnitrostátních sociálních, pracovněprávních 

a daňových předpisů (dále jen „přehled 

dávek z PEPP“). Název tohoto dokumentu 

obsahuje slova „přehled dávek z PEPP“. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Kromě toho je být účastník PEPP 

po celou dobu trvání smlouvy informován 

o všech změnách týkajících se těchto 

informací: 

3. Kromě toho je být účastník 

a příjemce PEPP po celou dobu trvání 

smlouvy informován o všech změnách 

týkajících se těchto informací: 
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Pozměňovací návrh  113 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) informací o tom, jak investiční 

politika zohledňuje environmentální a 

sociální faktory a faktory týkající se správy 

a řízení. 

d) informací o tom, jak investiční 

politika zohledňuje environmentální 

a sociální faktory a faktory týkající se 

správy a řízení, včetně úlohy, kterou tyto 

faktory zastávají v investičním procesu, 

jakož i dlouhodobé dopady a vnější vlivy 

na investiční rozhodnutí. 

Odůvodnění 

Účastníci PEPP musí být informováni o vnějších vlivech, jaké jejich investičních rozhodnutí 

mají na společnost. 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Přehled dávek z PEPP zahrnuje 

alespoň tyto klíčové informace pro 

účastníky PEPP: 

1. Přehled dávek z PEPP je 

poskytován bezplatně jednou ročně 

a zahrnuje alespoň tyto klíčové informace 

pro účastníky PEPP a rovněž pro příjemce, 

pokud s tím účastník PEPP souhlasí: 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) osobní údaje účastníka PEPP, název 

poskytovatele PEPP, informace o 

předpokládaných důchodových dávkách, 

informace o nabytých nárocích nebo 

nahromaděném kapitálu, příspěvky 

a) osobní údaje účastníka PEPP, název 

a kontaktní informace poskytovatele 

PEPP, identifikační údaje systému 

účastníka PEPP, informace 

o předpokládaných důchodových dávkách, 
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uhrazené účastníkem PEPP nebo 

jakoukoliv třetí stranou a informace o 

úrovni financování plánu PEPP, pro které 

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

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

pro účely tohoto nařízení se pojmem 

„účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem 

„IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem 

„penzijní plán“ plán PEPP a pojmem 

„přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana; 

informace o nabytých nárocích nebo 

nahromaděném kapitálu, příspěvky 

uhrazené účastníkem PEPP nebo 

jakoukoliv třetí stranou a informace 

o úrovni financování plánu PEPP, pro které 

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

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

pro účely tohoto nařízení se pojmem 

„účastník“ rozumí účastník PEPP, pojmem 

„IZPP“ poskytovatel PEPP, pojmem 

„penzijní plán“ plán PEPP a pojmem 

„přispívající podnik“ jakákoliv třetí strana; 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) souhrn zásad investiční politiky 

poskytovatele PEPP, které jsou podrobněji 

popsány v doplňujících informacích 

v souladu s čl. 29 písm. c) tohoto nařízení. 

Odůvodnění 

Nejdůležitější informace o zásadách investiční politiky poskytovatelů PEPP musí být 

stanoveny v přehledu dávek z PEPP, přičemž další upřesnění dodatečných informací jsou 

uvedena v článku 29. 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb) informace o projekci důchodových 

dávek v závislosti na věku odchodu do 

důchodu uvedeném v písmenu b) 

a prohlášení, že se tato projekce může lišit 

od konečné hodnoty vyplacených 

dávek.Tyto údaje jsou doloženy na 

základě ekonomických scénářů, včetně 

odhadu nejlepšího scénáře a nepříznivého 
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scénáře s ohledem na specifickou povahu 

plánu PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ec) informace o získaných nárocích či 

nahromaděném penzijním kapitálu 

s ohledem na konkrétní povahu plánu 

PEPP; 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. e d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ed) informace o tom, co nastane 

v případě úmrtí účastníka či příjemce 

PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Informace, které je nutno poskytnout 

účastníkům PEPP během fáze před 

odchodem do důchodu a příjemcům PEPP 

během výplatní fáze 

Informace, které je nutno poskytnout 

účastníkům a příjemcům PEPP během fáze 

před odchodem do důchodu a příjemcům 

PEPP během výplatní fáze 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Účastníci PEPP obdrží během fáze 

před odchodem do důchodu informace 

uvedené v článku 42 směrnice 

2016/2341/EU. 

1. Účastníci a příjemci PEPP obdrží 

na žádost účastníka PEPP nebo na 

základě soudního rozhodnutí během fáze 

před odchodem do důchodu informace 

uvedené v článku 42 směrnice 

2016/2341/EU. Tyto informace je nutné 

poskytnout nejpozději jen rok před 

dovršením věku odchodu do důchodu a 

musí zahrnovat údaj o zahájení výplatní 

fáze a možných formách vyplácených 

dávek. 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) posouzení řídicího a kontrolního 

systému uplatňovaného poskytovateli 

PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad 

oceňování používaných pro účely 

solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů 

řízení rizik, jejich kapitálové struktury, 

potřeb a řízení; 

a) posouzení řídicího a kontrolního 

systému uplatňovaného poskytovateli 

PEPP, činnosti, kterou provádějí, zásad 

oceňování používaných pro účely 

solventnosti, rizik, jimž čelí, a systémů 

řízení rizik, včetně začlenění rizik 

souvisejících s ESG, jejich kapitálové 

struktury, potřeb a řízení; 

 

Pozměňovací návrh  123 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) získat od poskytovatelů PEPP 

veškeré informace o environmentálních 

a sociálních faktorech a faktorech 

týkajících se správy a řízení v souladu s 

článkem 31a;  
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Pozměňovací návrh  124 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) na základě zásady obezřetnosti 

zohlední poskytovatelé PEPP potenciální 

dlouhodobý dopad investičních 

rozhodnutí na environmentální a sociální 

faktory a faktory týkající se správy 

a řízení. 

 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) investice do derivátových 

finančních nástrojů jsou možné, pokud 

tyto nástroje přispívají ke snížení 

investičních rizik nebo usnadňují účinnou 

správu portfolia. Tyto nástroje se 

obezřetně ocenění s ohledem na 

podkladová aktiva a zahrnou do ocenění 

aktiv daného poskytovatele PEPP. 

Poskytovatelé PEPP se také vyhnou 

nadměrné expozici vůči riziku jediné 

protistrany a jiných operací 

s derivátovými nástroji; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) aktiva nesmí být investována ve 

vysoce rizikových a nespolupracujících 

jurisdikcích identifikovaných Finančním 

akčním výborem; 

f) je zakázáno investovat do vysoce 

rizikových a nespolupracujících jurisdikcí 

identifikovaných Finančním akčním 

výborem; 
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Pozměňovací návrh  127 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé PEPP účastníkům 

PEPP nabídnou až pět investičních 

možností. 

1. Poskytovatelé PEPP účastníkům 

PEPP nabídnou alespoň standardní 

nastavení PEPP nebo několik investičních 

možností. 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o 

PEPP zvolí investiční možnost. 

Účastník PEPP si při uzavření smlouvy o 

PEPP zvolí jednu z několika investičních 

možností. 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každých pět let akumulace v rámci 

celoevropského osobního penzijního 

produktu má účastník PEPP možnost 

zvolit si jinou investiční možnost. 

1. Podmínky změny investiční 

možnosti jsou uvedeny ve smlouvě 

o PEPP. V každém případě má účastník 

PEPP každých pět let akumulace v rámci 

celoevropského osobního penzijního 

produktu možnost zvolit si jinou investiční 

možnost. 

Odůvodnění 

Účastníci PEPP by měli mít možnost změnit své investiční možnosti jednou za pět let, 

případně i častěji, pokud to umožní jejich PEPP smlouva. 
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Pozměňovací návrh  130 

Návrh nařízení 

Článek 37 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 37 Článek 37 

Standardní investiční možnost Standardní investiční možnost 

1. Standardní investiční možnost 

zajistí účastníku PEPP ochranu kapitálu, 

a to na základě techniky snižování rizik, 

která vede k bezpečné investiční strategii. 

1. Poskytovatel PEPP zaručí uživateli 

PEPP, že ve standardní možnosti se 

kapitál nahromaděný do počátku výplatní 

fáze bude rovnat alespoň zaplaceným 

příspěvkům, včetně všech nákladů 

a poplatků, s připočtením kompenzace za 

inflace podle příslušného indexu, avšak 

nejvýše v hodnotě odpovídají průměrné 

roční míře inflace ve výši 4 %. Standardní 
investiční možnost je jednoduchý 

a bezpečný produkt, který lze snadno 

získat, a to i prostřednictvím digitálních 

kanálů, v každém členském státě. 

2. Ochrana kapitálu účastníku PEPP 

umožní získat zpět investovaný kapitál. 

2. Ochrana kapitálu musí nabízet 

kapitálovou záruku, která účastníku PEPP 

umožní získat zpět investovaný kapitál, 

včetně poplatků, nákladů a kompenzace 

inflace. 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nabízí-li poskytovatelé PEPP 

alternativní investiční možnosti, alespoň 

jedna z nich účastníkům PEPP nabízí 

nákladově efektivní investiční možnost. 

1. Nabízí-li poskytovatelé PEPP 

alternativní investiční možnosti, všechny z 

nich musí účastníkům PEPP nabízet 

standardní nastavení. 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh nařízení 

Čl. 42 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé PEPP mohou nabízet 

celoevropské osobní penzijní produkty 

zajišťující pokrytí biometrických rizik. Pro 

účely tohoto nařízení se pojmem 

„biometrická rizika“ rozumí rizika 

spojená s dlouhověkostí, invaliditou a 

úmrtím. 

Poskytovatelé PEPP zahrnou záruku na 

kapitál investovaný pro případ smrti či 

trvalého postižení účastníka PEPP během 

akumulační fáze. 

Odůvodnění 

Definice pojmu přesunuta do článku 2. 

 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Službu změny mohou poskytovat 

poskytovatelé PEPP usazení ve stejném 

členském státě (vnitrostátní změna) nebo v 

jiných členských státech (přeshraniční 

změna). 

Podmínky změny poskytovatelů PEPP 

jsou uvedeny ve smlouvě o PEPP. 

V každém případě musí být účastníkům 

PEPP umožněno změnit poskytovatele 

jednou za pět let během akumulační fáze 

PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  134 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 3  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Přijímající poskytovatel PEPP do 

dvou dnů od přijetí zmocnění uvedeného v 

odstavci 2 požádá převádějícího 

poskytovatele PEPP, aby provedl 

následující úkoly, pokud tak stanoví 

zmocnění účastníka PEPP: 

3. Přijímající poskytovatel PEPP do 

pěti dnů od přijetí žádosti účastníka PEPP 

uvedené v odstavci 2 požádá převádějícího 

poskytovatele PEPP, aby provedl 

následující úkoly, pokud tak stanoví žádost 

účastníka PEPP: 

a) předat přijímajícímu poskytovateli 

PEPP a také účastníku PEPP, pokud si to 

ve svém zmocnění konkrétně vyžádal, 

a) předat přijímajícímu poskytovateli 

PEPP a také účastníku PEPP, pokud si to 

konkrétně vyžádal, seznam stávajících 
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seznam stávajících aktiv, na něž se má 

změna vztahovat; 

částek, na něž se má změna vztahovat; 

b)  v den určený účastníkem PEPP 

převést případný zbývající kladný zůstatek 

na účet PEPP otevřený nebo vedený u 

přijímajícího poskytovatele PEPP a 

b) v den určený účastníkem PEPP 

převést případný zbývající kladný zůstatek 

na účet PEPP otevřený nebo vedený u 

přijímajícího poskytovatele PEPP a 

c)  v den určený účastníkem PEPP 

uzavřít účet PEPP vedený u převádějícího 

poskytovatele PEPP. 

c) v den určený účastníkem PEPP 

uzavřít účet PEPP vedený u převádějícího 

poskytovatele PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Celkové poplatky a platby účtované 

převádějícím poskytovatelem PEPP 

účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, 

který je u něj veden, nesmí přesáhnout 

1,5 % kladného zůstatku, který má být 

převeden k přijímajícímu poskytovateli 

PEPP. 

3. Celkové poplatky a platby účtované 

převádějícím poskytovatelem PEPP 

účastníkovi PEPP za uzavření účtu PEPP, 

který je u něj veden, nesmí přesáhnout 

0,5 % kladného zůstatku, který má být 

převeden k přijímajícímu poskytovateli 

PEPP. Komise zváží odpuštění poplatku 

účtovaného poskytovatelům, aby 

podpořila využívání produktu PEPP. 

 

Pozměňovací návrh  136 

Návrh nařízení 

Čl. 48 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Případné poplatky a platby, které 

jsou převádějícím nebo přijímajícím 

poskytovatelem PEPP účastníkovi PEPP 

účtovány za jakékoli služby podle 

článku 46 jiné než služby uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, jsou 

přiměřené a odpovídají skutečným 

nákladům daného poskytovatele PEPP. 

4. V souvislosti s procesem změny 

poskytovatele jsou služby poskytované 

přijímajícím poskytovatelem PEPP 

zdarma. 
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Pozměňovací návrh  137 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé PEPP poskytnou účastníkům 

PEPP tyto informace o službě změny: 

Přijímající poskytovatelé PEPP poskytnou 

účastníkům PEPP tyto informace o službě 

změny: 

 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh nařízení 

Čl. 51 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto podmínky mohou zahrnovat 

zejména stanovení věku odchodu do 

důchodu, povinného vztahu mezi 

dosažením věku odchodu do důchodu a 

počátkem výplatní fáze, minimální doby, 

po níž je třeba se účastnit plánu PEPP, 

maximální doby před dosažením věku 

odchodu do důchodu, kdy je možné se do 

plánu PEPP zapojit, jakož i podmínky pro 

vyplacení v případě zvlášť závažných 

problémů. 

2. Tyto podmínky zahrnují zejména 

stanovení věku odchodu do důchodu, 

povinného vztahu mezi dosažením věku 

odchodu do důchodu a počátkem výplatní 

fáze, minimální doby, po níž je třeba se 

účastnit plánu PEPP, maximální doby před 

dosažením věku odchodu do důchodu, kdy 

je možné se do plánu PEPP zapojit, jakož i 

podmínky pro vyplacení v případě zvlášť 

závažných problémů. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé PEPP mohou 

účastníkům PEPP poskytnout jednu nebo 

více z těchto forem vyplácení: 

1. Poskytovatelé PEPP poskytnou 

účastníkům PEPP jednu nebo více z těchto 

forem vyplácení: 

 

Pozměňovací návrh  140 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Formu vyplácení dávek ve výplatní 

fázi si střadatelé PEPP zvolí při uzavření 

smlouvy o PEPP a případně ji poté mohou 

jednou za pět let během akumulační fáze 

změnit. 

2. Formu vyplácení dávek ve výplatní 

fázi si střadatelé PEPP zvolí při uzavření 

smlouvy o PEPP a případně ji poté mohou 

jednou za pět let a během posledního roku 

akumulační fáze změnit. Tato možnost 

smlouvu změnit by měla být zdarma. 

Odůvodnění 

Během posledního roku akumulační fáze by měl mít zákazník možnost změnit svůj výběr 

vyplácení ve výplatní fázi. 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V případech, kdy členské státy 

nezavedly povinnou souvislost mezi 

dosažením věku odchodu do důchodu 

a počátkem výplatní fáze, nabídnou 

poskytovatelé PEPP účastníkům PEPP 

možnost odložit zahájení výplatní fáze do 

doby, kdy dosáhnou důchodového věku. 

Odůvodnění 

Zákazníci by měli mít možnost využívat svůj PEPP později během jejich penze. 

 

Pozměňovací návrh  142 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. S ohledem na standardní 

investiční možnost musí být alespoň 25% 

vyplácených dávek vypláceno formou 

renty. 
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Pozměňovací návrh  143 

Návrh nařízení 

Čl. 52 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Pokud po zahájení výplatní fáze 

nepřesáhne celková hodnota 

akumulovaných aktiv na PEPP účtu 

částku, kterou každoročně stanoví 

a přezkoumává každý členský stát, má 

účastník PEPP právo zrušit účet PEPP 

a obdržet jednorázovou platbu. 

Odůvodnění 

Regulace by měla umožnit, aby malé PEPP fondy mohly být likvidovány jednorázovou 

platbou při odchodu do důchodu. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušný orgán poskytovatele 

PEPP průběžně dohlíží na dodržování 

tohoto nařízení. Je rovněž odpovědný za 

dohled nad dodržováním dalších 

povinností stanovených ve statutu nebo 

zakládacích dokumentech poskytovatele 

PEPP a nad přiměřeností jeho opatření a 

organizace vůči úkolům, které mají být 

splněny při poskytování celoevropského 

osobního penzijního produktu. 

1. Příslušný orgán domovského 

členského státu poskytovatele PEPP 

průběžně dohlíží na dodržování tohoto 

nařízení. Je rovněž odpovědný za dohled 

nad dodržováním dalších povinností 

stanovených ve statutu nebo zakládacích 

dokumentech poskytovatele PEPP a nad 

přiměřeností jeho opatření a organizace 

vůči úkolům, které mají být splněny při 

poskytování celoevropského osobního 

penzijního produktu. 

 Odchylně od prvního pododstavce je nad 

poskytovatelem PEPP a distributorem 

PEPP průběžně vykonáván dohled 

příslušným orgánem hostitelského 

členského státu poskytovatele 

a distributora PEPP, zda dodržují 

ustanovení kapitoly IV tohoto nařízení. 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout právní jistotu ohledně toho, který 

vnitrostátní příslušný orgán zodpovídá za průběžný dohled nad poskytovateli a distributory 

PEPP v přeshraničních situacích, zejména pokud jde o pravidla týkající se distribuce 

a požadavků na informace stanovená v kapitole IV dotyčného nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v 

platnost Komise provede hodnocení tohoto 

nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA 

předloží Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru zprávu o hlavních zjištěních. 

Každých pět let po vstupu tohoto nařízení v 

platnost Komise provede  hodnocení tohoto 

nařízení a po konzultaci s orgánem EIOPA 

předloží Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru zprávu o hlavních zjištěních. Při 

vypracovávání zprávy konzultuje Komise 

rovněž s příslušnými vnitrostátními 

orgány. 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v 

platnost Komise provede hodnocení 

tohoto nařízení a po konzultaci s orgánem 

EIOPA předloží Evropskému parlamentu, 

Radě a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru zprávu o hlavních 

zjištěních. 

 Toto hodnocení se bude zabývat zejména 

přidanou hodnotou PEPP při snižování 

rozdílů ve výši důchodů a přidanou 

hodnotou pro dlouhodobé investice. 

Konkrétně by hodnocení mělo poskytnout 

údaje, které umožní ověřit, zda vytvoření 

trhu s PEPP přispělo účinně k tomu, že 

více evropských občanů má přístup 
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k odpovídajícím důchodům.  

 

Pozměňovací návrh  147 

Návrh nařízení 

Čl. 63 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise s příslušnými zúčastněnými 

stranami zřídí komisi, která bude 

průběžně monitorovat rozvoj a provádění 

PEPP. Součástí této komise je 

přinejmenším orgán EIOPA, vnitrostátní 

orgány dohledu, zástupci průmyslu 

a spotřebitelů a nezávislí odborníci, včetně 

nejméně jednoho odborníka na ESG. 

Sekretariátem této komise je orgán 

EIOPA. 

 

 



AD\1156684CS.docx 69/70 PE620.734v02-00 

 CS 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Název Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) 

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

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

ECON 

11.9.2017 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

EMPL 

11.9.2017 

Zpravodaj(ka) 

       Datum jmenování 

Heinz K. Becker 

3.10.2017 

Projednání ve výboru 25.4.2018 19.6.2018   

Datum přijetí 28.6.2018    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

35 

4 

2 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique 

Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, 

Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes 

Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, 

Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi 

Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, 

Marita Ulvskog 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, 

Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, 

Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan 

 



PE620.734v02-00 70/70 AD\1156684CS.docx 

CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

35 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin 

ECR Czesław Hoc, Anthea McIntyre 

PPE Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, 

Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas 

Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom 

Vandenkendelaere 

S&D Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes 

Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn 

Simon, Marita Ulvskog 

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke 

 

4 - 

GUE/NGL Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan 

 

2 0 

EFDD Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


