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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

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

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Úspory domácností EÚ patria 

k najvyšším na svete, ale väčšina týchto 

úspor je na bankových účtoch s krátkymi 

splatnosťami. Viac investícií do 

kapitálových trhov môže pomôcť čeliť 

výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie 

obyvateľstva a nízke úrokové miery. 

(1) Úspory domácností EÚ patria 

k najvyšším na svete, ale väčšina týchto 

úspor je na bankových účtoch s krátkymi 

splatnosťami a nízkymi výnosmi. Napriek 

tomu sa miery úspor domácností medzi 

krajinami EÚ výrazne líšia a 

pretrvávajúce rozdiely medzi členskými 

štátmi EÚ môžu mať vplyv na investície a 

rast, pretože úspory domácností sú 

dôležitým zdrojom financovania 

súkromných a verejných investícií. Viac 

investícií do kapitálových trhov môže 

pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou 

prináša starnutie obyvateľstva, nízke 

úrokové miery a dlhodobo nízke úrovne 

investícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Na zabezpečenie dôstojnej životnej 

úrovne pre súčasných a budúcich 

dôchodcov by členské štáty mali 

uprednostniť ďalší rozvoj, posilnenie a 

reformu prvého (verejného) a druhého 

(pracovného) piliera vnútroštátnych 

dôchodkových systémov. Tieto dva piliere 

sú prvoradé pre starobné dôchodky a 

udržateľnosť vnútroštátnych systémov. 

PEPP by nemali nahrádzať ani narúšať 

schémy prvého a druhého piliera. S 
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cieľom konsolidovať finančné zdroje 

potrebné pre tieto piliere musia členské 

štáty riešiť aj nezamestnanosť, ako aj 

nedeklarovanú a nepoistenú prácu. 

Vzhľadom na nastávajúci pokles 

pracujúcej populácie z pomeru 1:4 na 1:2 

je však dôležitý viacpilierový prístup k 

dôchodkom. Dobrovoľný a dlhodobý 

celoeurópsky osobný dôchodkový produkt 

bude slúžiť ako doplnok k existujúcim 

úsporám dôchodkov a k ich posilneniu, 

čím sa zvýši ich primeranosť a zvýši sa 

pokrytie pre kategórie osôb, ktoré boli 

predtým vystavené nedostatku alebo 

čiastočnému nedostatku primeraného 

pokrytia, ako sú ženy, mladí ľudia, 

samostatne zárobkovo činné osoby a 

osoby v atypických alebo nových formách 

zamestnania. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) V roku 2015 malo 11,3 milióna 

občanov krajín EÚ-28 v produktívnom 

veku (20 – 64 rokov) pobyt v inom 

členskom štáte, ako je členský štát ich 

občianstva, a 1,3 milióna občanov EÚ 28 

pracovalo v inom členskom štáte, než je 

ich členský štát bydliska. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1c) Starobné dôchodky predstavujú 

podstatnú časť príjmu dôchodcov s 

cieľom zabezpečiť slušnú životnú úroveň 

a bojovať proti chudobe v starobe. Je nimi 

podmienené uplatňovanie základných 
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práv stanovených v Charte základných 

práv Európskej únie, ako aj v článku 25 o 

právach starších osôb, v ktorom sa 

uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo 

starších osôb na dôstojný a nezávislý život 

a na účasť na spoločenskom a kultúrnom 

živote“, ako aj práv zakotvených v 

odporúčaní Výboru ministrov Rady 

Európy členským štátom o podporovaní 

ľudských práv starších osôb1a. 

 __________________ 

 1a Odporúčanie Rec č. 2 z roku 2014 

Výboru ministrov Rady Európy členským 

štátom o podporovaní ľudských práv 

starších osôb.  

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1d) Úlohou PEPP je poskytnúť 

dodatočnú dobrovoľnú možnosť výberu 

dôchodkového sporenia pre občanov Únie 

a posilniť prenosnosť nárokov občanov. 

Taktiež bude dopĺňať vnútroštátne 

dôchodkové systémy a smernicu 

2014/50/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1e) Starnutie spoločnosti a klesajúca 

miera pôrodnosti sú pre Úniu 

významnými demografickými výzvami, 

ktoré ohrozujú primeranosť a 

udržateľnosť dôchodkov, ako aj 

medzigeneračnú solidaritu. Okrem toho, 

digitalizácia a zmeny na trhu práce 

pravdepodobne ešte zhoršia tento problém 
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a zvýšia tlak na dôchodky prvého a 

druhého piliera. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 f (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1f) V Únii stále pretrvávajú rozdiely v 

odmeňovaní žien a mužov, ktoré sú tiež 

zapríčinené nepravidelnými príspevkami 

do dôchodkových systémov v dôsledku 

prerušenia práce alebo odvádzania 

príspevkov z dôvodu materstva alebo 

starostlivosti o dieťa. Dôchodok ženy, 

ktorá odišla do dôchodku vo veku od 65 

do 79 rokov v Únii je v priemere takmer o 

40 % nižší než jej mužského náprotivku. 

PEPP im môže poskytnúť dodatočnú 

možnosť poberať primeraný dôchodok. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 g (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1g) Podľa EIOPA si v súčasnosti len 

67 miliónov ľudí, resp. 27 % celkového 

obyvateľstva EÚ vo veku 25 – 59 rokov 

dobrovoľne zakúpilo finančné produkty s 

dlhodobým dôchodkovým cieľom a to sa 

sústreďuje len v niekoľkých členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 h (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1h) PEPP by mali byť predovšetkým 

dlhodobým podporným nástrojom s 

cieľom zabezpečiť dobrú životnú úroveň 

po odchode do dôchodku, najmä pre 

mladých občanov Únie. PEPP môžu 

účinne zlepšiť schopnosť pokryť náklady 

potrebné na zachovanie individuálnej 

životnej úroveň po odchode do dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 i (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1i) Únia čelí rastúcim demografickým 

výzvam, ktoré napokon povedú k zníženiu 

súčasnej závislosti v starobe do roku 2060 

z pomeru 1:4 na 1:2. Na jedného občana 

vo veku 65 rokov a viac pripadajú 4 osoby 

vo veku od 15 do 64 rokov a do roku 2060 

budú na každého občana nad 65 rokov 

pripadať 2 ľudia v tejto vekovej kategórii. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 j (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1j) Prenosnosťou PEPP sa zvýši jeho 

atraktívnosť ako produktu najmä pre 

mladých ľudí a pomôže sa ďalej uľahčiť 

občanom právo žiť a pracovať v celej 

Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 k (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1k) PEPP ako Európsky rámec pre 

osobné dôchodky je obzvlášť potrebný a 

užitočný pre tých, ktorí nemajú nárok na 

primeraný dôchodok alebo chceli mať 

doplnkové sporenie popri vnútroštátnych 

systémoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Fungovaniu vnútorného trhu 

s osobnými dôchodkami v súčasnosti 

prekáža vysoká miera fragmentácie medzi 

vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera 

prenosnosti osobných dôchodkových 

produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti 

s využívaním svojich základných slobôd. 

Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby 

sa zamestnali alebo strávili dôchodok 

v inom členskom štáte. Poskytovatelia 

navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa 

a slobodu poskytovať služby, pretože im 

v tom bráni nedostatočná normalizácia 

osobných dôchodkových produktov. 

(3) Fungovaniu vnútorného trhu 

s osobnými dôchodkami v súčasnosti 

prekáža vysoká miera fragmentácie medzi 

vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera 

prenosnosti osobných dôchodkových 

produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti 

s využívaním svojich základných slobôd. 

Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby 

si hľadali prácu, zamestnali sa alebo 

strávili dôchodok v inom členskom štáte. 

Poskytovatelia navyše nemôžu využívať 

slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať 

služby, pretože im v tom bráni 

nedostatočná normalizácia osobných 

dôchodkových produktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Vzhľadom na úlohu, ktorú bude 

PEPP podľa očakávaní zohrávať pri 

budovaní únie kapitálových trhov a pri 

usmerňovaní kapitálu smerom k reálnej 

ekonomike a dlhodobo udržateľným 

projektom, sa sporitelia musia zahrnúť do 

procesu, ktorý im umožní uvedomiť si 
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svoje finančné a nefinančné záujmy a 

vzájomný vzťah medzi výkonnosťou 

produktu a environmentálnymi, 

sociálnymi faktormi a faktormi riadenia 

a správy. Účinnosť tohto procesu súvisí s 

vysokou úrovňou transparentnosti a 

zverejňovania, ako aj s riadnym 

zapojením sporiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Ľudia s nižším príjmom a osoby, 

ktoré strávili menej času na trhu práce, 

majú menej finančného priestoru na 

investovanie do osobných dôchodkových 

produktov, čo vedie k zvýšeniu nerovnosti 

príjmov v starobe. Platí to najmä v 

prípade žien vo všeobecnosti v dôsledku 

rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, 

ktorý ich ovplyvňuje počas ich 

profesionálnej kariéry, a keďže trávia viac 

času mimo trhu práce na to, aby mohli 

prevziať zodpovednosť za starostlivosť, a 

to bez akéhokoľvek príjmu alebo len 

s veľmi nízkym príjmom. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Vytvorenie PEPP v rámci osobných 

dôchodkových produktov prispeje 

k rozšíreniu možností dôchodkových úspor 

a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. 

Domácnostiam poskytne lepšie možnosti 

na splnenie dôchodkových cieľov. 

(10) Vytvorenie PEPP v rámci osobných 

dôchodkových produktov prispeje 

k rozšíreniu možností dôchodkových úspor 

a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. 

Domácnostiam by malo poskytnúť dobre 

regulované, bezpečné, sociálne 

zodpovedné a udržateľné lepšie možnosti 

na splnenie dôchodkových cieľov, pričom 

by sa mali primerane zohľadniť ich 
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potreby a preferencie. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Nariadením o PEPP, ktoré sa 

predkladá, sa nevytvárajú žiadne prekážky 

pre členské štáty, aby pokračovali v 

kolektívnom financovaní dôchodkových 

produktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Legislatívny rámec PEPP položí 

základy úspešného trhu s dostupnými 

a dobrovoľnými dôchodkovými 

investíciami, ktoré možno spravovať na 

celoeurópskej úrovni. Doplnením 

existujúcich dôchodkových produktov 

a systémov prispeje k uspokojeniu potrieb 

ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje 

dôchodkové úspory, k riešeniu 

demografickej výzvy a k zabezpečeniu 

výdatného nového zdroja súkromného 

kapitálu na dlhodobé investície. Tento 

rámec nenahradí existujúce vnútroštátne 

osobné dôchodkové systémy, ani ich 

nebude harmonizovať. 

(11) Legislatívny rámec PEPP položí 

základy úspešného trhu s dostupnými 

a dobrovoľnými dôchodkovými 

investíciami, ktoré možno spravovať na 

celoeurópskej úrovni. PEPP prispejú 

k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú 

lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, 

a pomôžu pri riešení demografickej výzvy 

a existujúcich rozdielov v dôchodkoch 

tým, že zabezpečia výdatný nový zdroj 
súkromného kapitálu na dlhodobé a trvalo 

udržateľné investície vrátane sociálnych 

investícií. Tento rámec nenahradí 

existujúce vnútroštátne osobné produkty 

alebo zamestnanecké dôchodkové 

systémy, ani ich nebude harmonizovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Poskytovatelia PEPP by mali mať 

prístup na celý trh Únie s jednotným 

povolením vydaným Európskym orgánom 

pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 

zamestnancov (EIOPA) na základe 

jednotného súboru pravidiel. 

(14) Poskytovatelia PEPP by mali mať 

prístup na celý trh Únie s jednotným 

povolením vydaným Európskym orgánom 

pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 

zamestnancov (EIOPA) na základe 

jednotného súboru pravidiel a v spolupráci 

s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Spôsob organizácie a regulácie 

inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia (IZDZ) sa medzi členskými 

štátmi významne líši. V niektorých 

členských štátoch sú tieto inštitúcie 

oprávnené vykonávať len činnosti 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia, zatiaľ čo v iných členských 

štátoch sú oprávnené vykonávať činnosti 

zamestnaneckého a osobného 

dôchodkového zabezpečenia. To nielen že 

viedlo k rozdielnym organizačným 

štruktúram IZDZ, ale sprevádzal to aj 

rôzny dohľad na vnútroštátnej úrovni. 

Konkrétne, prudenciálny dohľad nad 

IZDZ, ktoré vykonávajú činnosti 

zamestnaneckého a osobného 

dôchodkového zabezpečenia, je 

rozsiahlejší ako prudenciálny dohľad nad 

tými IZDZ, ktoré vykonávajú len činnosti 

zamestnaneckého dôchodkového 

zabezpečenia. S cieľom neohroziť 

finančnú stabilitu a zohľadniť rozličnú 

organizačnú štruktúru a dohľad by sa 

malo umožniť, aby PEPP poskytovali len 

tie IZDZ, ktoré sú podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov oprávnené poskytovať 

osobné dôchodkové produkty a je nad 

nimi primeraný dohľad. Navyše a s 

cieľom ďalej zaručovať finančnú 
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stabilitu by sa všetky aktíva a pasíva 

zodpovedajúce poskytovaniu PEPP mali 

oddeliť, spravovať a organizovať 

oddelene od ostatných činností 

poskytovania zamestnaneckého 

dôchodkového zabezpečenia, bez možnosti 

prevodu. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Príslušný daňový režim pre PEPP 

by mal byť vymedzený právnymi 

predpismi v každom členskom štáte, v 

ktorom sporiteľ PEPP prispieval. 

Výsledkom bude, že produkt PEPP bude 

zdanený v každom členskom štáte, v 

ktorom sporiteľ PEPP prispieval 

proporcionálne vo výške príspevku v 

každom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Celoživotné dôchodky a dodatočné 

finančné zabezpečenie na krytie rizík, ako 

je zdravotné postihnutie, smrť alebo 

dlhodobá starostlivosť sú nevyhnutné 

prvky komplexného produktu 

poskytovanie dôchodkového zabezpečenia. 

Dôchodkové produkty by mali ponúkať 

klientom dlhodobý, bezpečný a stabilný 

dodatočný príjem po odchode do 

dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 20b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20b) Príspevkové plány by mali byť 

sprevádzané prognózami so zameraním 

na hodnotu fondov, návratnosť investícií, 

odhadovanú infláciu a hospodársky rast. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom umožniť poskytovateľom 

PEPP bezproblémový prechod, povinnosť 

poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce 

zložky za každý členský štát sa bude 

uplatňovať tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. Po uvedení 

PEPP na trh by však mal poskytovateľ 

poskytnúť informácie o tom, ktoré národné 

zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby 

sa zabránilo možnému zavádzaniu 

spotrebiteľov. 

(21) Po uvedení PEPP na trh by mal 

poskytovateľ v zmluve poskytnúť 

informácie o tom, ktoré národné zložky sú 

bezprostredne k dispozícii. Ak sporiteľ 

PEPP zmení svoj domicil na iný členský 

štát, v ktorom poskytovateľ PEPP 

neponúka ľahko dostupnú zložku, zmena 

poskytovateľov sa ponúkne bezplatne pre 

všetkých klientov. Poberatelia dávok 

PEPP by mali mať možnosť dostávať 

výplaty PEPP bez ohľadu na to, v ktorom 

členskom štáte majú oprávnený pobyt. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) S cieľom uľahčiť poskytovanie 

vnútroštátnych zložiek vo všetkých 

členských štátoch by poskytovatelia PEPP 

mali byť schopní vstúpiť do partnerstiev s 

ďalšími poskytovateľmi PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Po zohľadnení charakteru 

zriadeného dôchodkového systému 

a súvisiaceho administratívneho zaťaženia 

by distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

potenciálnym sporiteľom PEPP 

a poberateľom dávok PEPP poskytovať 

jasné a primerané informácie s cieľom 

podporiť ich rozhodovanie o odchode do 

dôchodku. Z rovnakého dôvodu by 

distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

rovnako zabezpečiť vysoký stupeň 

transparentnosti vo všetkých štádiách 

dôchodkového systému – v štádiu pred 

registráciou, v štádiu členstva (vrátane 

obdobia pred odchodom do dôchodku) 

a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali 

by poskytovať najmä informácie 

o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, 

predpokladanej výške dôchodkových 

dávok, rizikách a zárukách, ako aj 

o nákladoch. Ak predpokladaná výška 

dôchodkových dávok vychádza 

z hospodárskych scenárov, potom by 

uvedené informácie mali obsahovať aj 

nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť 

extrémny, ale vierohodný. 

(22) Po zohľadnení charakteru 

zriadeného dôchodkového systému 

a súvisiaceho administratívneho zaťaženia 

by distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

potenciálnym sporiteľom PEPP 

a poberateľom dávok PEPP poskytovať 

jasné a primerané informácie s cieľom 

podporiť ich rozhodovanie o odchode do 

dôchodku. Z rovnakého dôvodu by 

distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

rovnako zabezpečiť vysoký stupeň 

transparentnosti vo všetkých štádiách 

dôchodkového systému – v štádiu pred 

registráciou, v štádiu členstva (vrátane 

obdobia pred odchodom do dôchodku) 

a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali 

by poskytovať najmä informácie 

o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, 

predpokladanej výške dôchodkových 

dávok, rizikách a zárukách, ako aj 

o nákladoch a zahrnutí environmentálnych 

a sociálnych faktorov a faktorov riadenia 

a správy. Predpokladaná výška 

dôchodkových dávok vychádza okrem 

iného z hospodárskych scenárov vrátane 

nepriaznivého scenára. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Potenciálni sporitelia PEPP by pred 

začlenením do systému PEPP mali mať 

k dispozícii všetky potrebné informácie na 

informovanú voľbu. 

(23) Potenciálni sporitelia PEPP by pred 

začlenením do systému PEPP mali mať 

k dispozícii všetky potrebné informácie na 

informovanú voľbu prostredníctvom 

poskytovania poradenstva na základe 

posúdenia ich požiadaviek a potrieb. 

Odôvodnenie 

Poradenstvo môže byť zmysluplným nástrojom na to, aby si spotrebitelia uvedomili svoje 
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voľby. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Tvorcovia PEPP by na účely 

zabezpečenia optimálnej transparentnosti 

produktu mali vypracovať dokument 

s kľúčovými informáciami o vytvorených 

produktoch PEPP predtým, ako sa produkt 

môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali 

by zodpovedať aj za správnosť dokumentu 

s kľúčovými informáciami o PEPP. 

Dokument s kľúčovými informáciami 

o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť 

dokument s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení podľa nariadenia Európskeho 

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

ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo 

nutné vypracúvať. 

(24) Poskytovatelia PEPP by na účely 

zabezpečenia optimálnej transparentnosti 

produktu mali vypracovať dokument 

s kľúčovými informáciami o vytvorených 

produktoch PEPP pred tým, ako sa produkt 

môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali 

by zodpovedať aj za správnosť dokumentu 

s kľúčovými informáciami o PEPP. 

Dokument s kľúčovými informáciami 

o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť 

dokument s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení podľa nariadenia Európskeho 

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

ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo 

nutné vypracúvať. 

__________________ __________________ 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 

z 26. novembra 2014 o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 

9.12.2014, s. 1. 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1286/2014 

z 26. novembra 2014 o dokumentoch 

s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné 

produkty a investičné produkty založené na 

poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 

9.12.2014, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26)  Na vnútroštátnej úrovni sa už 

vyvíjajú kalkulačky na výpočet 

(26) Na vnútroštátnej úrovni sa už 

vyvíjajú kalkulačky na výpočet 
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dôchodkových produktov. Na to, aby tieto 

kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo 

najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať 

aj náklady a poplatky účtované rôznymi 

tvorcami PEPP spolu so všetkými ďalšími 

nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú 

sprostredkovatelia alebo iné subjekty 

v investičnom reťazci a ktoré ešte 

nezahrnuli tvorcovia PEPP. 

dôchodkových produktov. Na to, aby tieto 

kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo 

najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať 

aj náklady a poplatky účtované rôznymi 

poskytovateľmi PEPP spolu so všetkými 

ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si 

účtujú sprostredkovatelia alebo iné 

subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte 

nezahrnuli poskytovatelia PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (26a) Investorom by sa mala poskytnúť 

možnosť vypočítať pomocou konkrétneho 

nástroja úrovne poskytovania dávok počas 

fázy čerpania. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) Marketingová komunikácia by 

mala využívať príležitosti, ktoré prináša 

digitalizácia a prezentovať charakteristiky 

PEPP jednoduchým, ľahko 

pochopiteľným a užívateľsky prívetivým 

spôsobom v úplnom súlade s článkom 9 

nariadenia 1286/2014 (nariadenie o 

PRIIP). 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Poskytovatelia PEPP by mali 

vypracovať výkaz dôchodkových dávok 

určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im 

predstavia kľúčové osobné a všeobecné 

údaje o systéme PEPP a zabezpečia 

poskytovanie priebežných informácií 

o tomto systéme. Výkaz dôchodkových 

dávok by mal byť jasný a komplexný a mal 

by obsahovať príslušné a náležité 

informácie, aby sa uľahčilo chápanie 

vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo 

všetkých dôchodkových systémoch, ako aj 

prispelo k pracovnej mobilite. 

(29) Poskytovatelia PEPP by mali 

vypracovať výkaz dôchodkových dávok 

určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im 

predstavia kľúčové osobné a všeobecné 

údaje o systéme PEPP a zabezpečia 

poskytovanie priebežných informácií 

o tomto systéme. Výkaz dôchodkových 

dávok by mal byť adresovaný aj 

poberateľom dávok PEPP, ak to schválil 

sporiteľ PEPP. Výkaz dôchodkových 

dávok by mal byť jasný, aktuálny, 

jednoduchý a komplexný a mal by 

obsahovať príslušné a náležité informácie, 

aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov 

na doplnkový dôchodok v čase a vo 

všetkých dôchodkových systémoch, ako aj 

prispelo k pracovnej mobilite. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Na to, aby poskytovatelia PEPP 

primerane chránili práva sporiteľov PEPP 

a poberateľov dávok PEPP, mali by mať 

možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, 

ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii 

ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný 

dohľad, ako aj prístup k pravidlám 

investovania, ktorý umožňuje 

poskytovateľom PEPP dostatočnú 

pružnosť, aby rozhodli o najistejšej 

a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý 

ich zároveň zaväzuje konať obozretne. 

Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto 

vyžaduje investičnú politiku upravenú 

podľa štruktúry klientov jednotlivých 

poskytovateľov PEPP. 

(32) Na to, aby poskytovatelia PEPP 

primerane chránili práva sporiteľov PEPP 

a poberateľov dávok PEPP, mali by mať 

možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, 

ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii 

ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný 

dohľad, ako aj prístup k pravidlám 

investovania, ktorý umožňuje 

poskytovateľom PEPP dostatočnú 

pružnosť, aby rozhodli o najistejšej 

a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý 

ich zároveň zaväzuje konať obozretne a v 

súlade s potrebami a preferenciami 

sporiteľa PEPP. Dodržiavanie zásady 

obozretnosti si preto vyžaduje investičnú 

politiku upravenú podľa štruktúry klientov 

jednotlivých poskytovateľov PEPP. 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Stanovením zásady obozretnosti 

ako základnej zásady kapitálového 

investovania a umožnením, aby 

poskytovatelia PEPP fungovali 

cezhranične, sa podporuje presmerovanie 

úspor do oblasti osobného dôchodkového 

zabezpečenia, čím sa prispieva 

k hospodárskemu a spoločenskému 

pokroku. 

(33) Stanovením zásady obozretnosti 

ako základnej zásady kapitálového 

investovania a umožnením, aby 

poskytovatelia PEPP fungovali 

cezhranične, sa podporuje presmerovanie 

úspor do oblasti osobného dôchodkového 

zabezpečenia, čím sa prispieva 

k hospodárskemu, spoločenskému a 

environmentálnemu pokroku. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) V súvislosti s prehlbovaním únie 

kapitálových trhov chápanie toho, čo 

predstavujú nástroje s dlhodobým 

ekonomickým profilom, je široké. Takéto 

nástroje sú neprevoditeľnými cennými 

papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite 

sekundárnych trhov. Často si vyžadujú 

záväzky na pevne určený čas, ktoré 

obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by 

sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové 

nástroje a pôžičky v nekótovaných 

podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. 

Nekótované podniky zahŕňajú projekty 

infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované 

spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, 

ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé 

investičné účely. Nekótovanými aktívami 

sú často nízkouhlíkové projekty 

infraštruktúry a projekty infraštruktúry 

odolné voči zmene klímy, ktorých 

financovanie závisí od dlhodobých úverov. 

Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na 

dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, 

aby umiestnili dostatočnú časť portfólia 

(35) V súvislosti s prehlbovaním únie 

kapitálových trhov chápanie toho, čo 

predstavujú nástroje s dlhodobým 

ekonomickým profilom, je široké. Takéto 

nástroje sú neprevoditeľnými cennými 

papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite 

sekundárnych trhov. Často si vyžadujú 

záväzky na pevne určený čas, ktoré 

obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by 

sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové 

nástroje a pôžičky v nekótovaných 

podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. 

Nekótované podniky zahŕňajú projekty 

infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované 

spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, 

ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé 

investičné účely. Nekótovanými aktívami 

sú často nízkouhlíkové projekty 

infraštruktúry a projekty infraštruktúry 

odolné voči zmene klímy, ktorých 

financovanie závisí od dlhodobých úverov. 

Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na 

dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, 

aby umiestnili dostatočnú časť portfólia 
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svojich aktív do udržateľných investícií do 

reálnej ekonomiky s dlhodobými 

hospodárskymi prínosmi najmä do 

infraštruktúrnych projektov a obchodných 

spoločností. 

svojich aktív do udržateľných investícií do 

reálnej ekonomiky s dlhodobými 

hospodárskymi, environmentálnymi a 

spoločenskými prínosmi najmä do 

infraštruktúrnych projektov a obchodných 

spoločností. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Environmentálne faktory, sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy uvedené 

v zásadách Organizácie Spojených národov 

na zodpovedné investovanie sú dôležité 

z hľadiska investičnej politiky a systémov 

riadenia rizík poskytovateľov PEPP. 

Poskytovatelia PEPP by sa mali 

podnecovať k tomu, aby v rámci 

investičných rozhodnutí posudzovali tieto 

faktory a aby zohľadňovali začlenenie 

týchto faktorov v rámci systému riadenia 

rizík. 

(36) Environmentálne faktory, sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy uvedené 

v zásadách Organizácie Spojených národov 

na zodpovedné investovanie sú dôležité 

z hľadiska investičnej politiky a systémov 

riadenia rizík poskytovateľov PEPP. 

Poskytovateľ PEPP by preto mal brať do 

úvahy potenciálne environmentálne a 

sociálne kapitálové investície, ako aj ich 

dôsledky v oblasti riadenia a správy. Toto 

posúdenie rizika by sa malo sprístupniť aj 

EIOPA a príslušným orgánom, ako aj 

sporiteľom PEPP. Poskytovatelia PEPP 

by mali v rámci investičných rozhodnutí 

posudzovať tieto faktory a zohľadňovať 

začlenenie týchto faktorov v rámci systému 

riadenia rizík. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (36a) Jedným z cieľov tohto nariadenia 

je nasmerovanie kapitálu na európske 

dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. 

Poskytovatelia PEPP by mali do svojich 

investičných rozhodnutí zahrnúť 

environmentálne, sociálne faktory a 

faktory riadenia a správy (ESG).  
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (36b) Poskytovatelia PEPP by mali 

pravidelne spolupracovať so svojimi 

klientmi s cieľom zabezpečiť, že ich obavy 

a preferencie vrátane faktorov ESG budú 

riadne začlenené do investičných 

rozhodnutí. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (36c) Poskytovatelia PEPP by mali 

prijať politiku vylúčenia investícií, aby sa 

zabezpečilo, že úspory sa nebudú 

investovať do vysoko kontroverzných a 

škodlivých produktov, ako sú energia na 

báze uhlia, jadrové zbrane, kazetová 

munícia alebo výroba tabaku, alebo do 

podpory škodlivého konania, ako je vážne 

porušovanie ľudských práv a pracovných 

práv, vážne poškodzovanie životného 

prostredia a klímy, korupcia a vyhýbanie 

sa daňovým povinnostiam. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) S cieľom zabezpečiť, aby 

poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť 

vytvárať investičnú politiku v súlade so 

zásadou obozretnosti, malo by sa im 

(37) S cieľom zabezpečiť, aby 

poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť 

vytvárať investičnú politiku v súlade so 

zásadou obozretnosti, malo by sa im 
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zabrániť v investovaní vo vysoko 

rizikových a nespolupracujúcich 

jurisdikciách, ktoré určí Finančná akčná 

skupina. 

zabrániť v zapájaní sa do agresívnych 

stratégií vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a v investovaní vo vysoko 

rizikových a nespolupracujúcich 

jurisdikciách, ktoré určí Finančná akčná 

skupina a Komisia v delegovanom 

nariadení, v ktorom sa identifikujú tretie 

krajiny s vysokým rizikom a so 

strategickými nedostatkami, a jurisdikcie 

na spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa 

jurisdikcií tretích krajín na daňové účely. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Vzhľadom na dlhodobý 

dôchodkový cieľ PEPP by sa mal 

vypracovať prehľad investičných možností 

poskytovaných sporiteľom PEPP 

zahŕňajúci prvky, ktoré investorom 

umožnia prijať investičné rozhodnutie 

(vrátane počtu investičných možností, 

z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe 

pri registrácii PEPP by mal mať sporiteľ 

PEPP v primeraných intervaloch (každých 

päť rokov) možnosť meniť túto voľbu, aby 

sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná 

stabilita na vykonávanie dlhodobej 

investičnej stratégie a zároveň aj ochrana 

investora. 

(38) Vzhľadom na dlhodobý 

dôchodkový cieľ PEPP by sa mal jasne 

načrtnúť prehľad investičných možností 

ponúkaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci 

prvky, ktoré investorom umožnia 

zosúladiť sa s preferenciami a 

dlhodobými potrebami svojich klientov a 
prijať investičné rozhodnutie (vrátane 

počtu investičných možností, z ktorých si 

môžu vybrať). Po prvej voľbe pri 

registrácii PEPP by mal mať sporiteľ PEPP 

v primeraných intervaloch (každých päť 

rokov) možnosť meniť túto voľbu, aby sa 

poskytovateľom zabezpečila dostatočná 

stabilita na vykonávanie dlhodobej 

investičnej stratégie a zároveň aj ochrana 

investora. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Štandardná investičná voľba by (39) Štandardná investičná voľba, ktorú 
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mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie 

investovaného kapitálu. Poskytovatelia 

PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj 

mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa 

dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie. 

ponúka každý poskytovateľ PEPP, by 

mala sporiteľovi PEPP zabezpečiť 

ochranu kapitálu prostredníctvom 

kapitálovej záruky. Poskytovatelia PEPP 

by okrem toho mali zahrnúť aj 

mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa 

dosiahlo čo najlepšie pokrytie inflácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 45 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(45) Bez toho, aby bolo dotknuté právo 

klientov PEPP podať žalobu na súde, 

medzi distribútormi alebo poskytovateľmi 

PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť 

ľahko dostupné, primerané, nezávislé, 

nestranné, transparentné a účinné postupy 

na alternatívne riešenie sporov (ARS) 

vznikajúcich v dôsledku práv a povinností 

stanovených v tomto nariadení. 

(45) Bez toho, aby bolo dotknuté právo 

klientov PEPP podať žalobu na súde, 

medzi distribútormi alebo poskytovateľmi 

PEPP a klientmi, prípadne poberateľmi 

dávok PEPP by sa mali vytvoriť ľahko 

dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, 

transparentné a účinné postupy na 

alternatívne riešenie sporov (ARS) 

vznikajúcich v dôsledku práv a povinností 

stanovených v tomto nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(46) Na účely vytvorenia účinného 

a efektívneho postupu na riešenie sporov 

by distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

zaviesť účinný postup na riešenie 

sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť 

predtým ako sa spor predloží na riešenie 

v rámci postupu na alternatívne riešenie 

sporov alebo v rámci súdneho konania. 

V rámci postupu na riešenie sťažností by sa 

mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené 

časové lehoty, v rámci ktorých by 

distribútor alebo poskytovateľ PEPP mal 

odpovedať na sťažnosť. Orgány pre 

alternatívne riešenie sporov by mali mať 

(46) Na účely vytvorenia účinného 

a efektívneho postupu na riešenie sporov 

by distribútori a poskytovatelia PEPP mali 

zaviesť účinný postup na riešenie 

sťažností, ktorým sa ich klienti a 

poberatelia dávok PEPP môžu riadiť 

predtým ako sa spor predloží na riešenie 

v rámci postupu na alternatívne riešenie 

sporov alebo v rámci súdneho konania. 

V rámci postupu na riešenie sťažností by sa 

mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené 

časové lehoty, v rámci ktorých by 

distribútor alebo poskytovateľ PEPP mal 

odpovedať na sťažnosť. Orgány pre 
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dostatočnú kapacitu na primerané a účinné 

zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so 

zreteľom na spory týkajúce sa práv 

a povinností podľa tohto nariadenia. 

alternatívne riešenie sporov by mali mať 

dostatočnú kapacitu na primerané a účinné 

zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so 

zreteľom na spory týkajúce sa práv 

a povinností podľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(47) S cieľom zabezpečiť lepšie 

podmienky pre svoje investície a aj na 

podnietenie hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP 

mali mať právo v akumulačnej a výplatnej 

fáze zmeniť poskytovateľov 

prostredníctvom jasného, rýchleho 

a bezpečného postupu. 

(47) S cieľom zabezpečiť lepšie 

podmienky pre svoje investície a aj na 

podnietenie hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP 

mali mať právo v akumulačnej a výplatnej 

fáze zmeniť poskytovateľov 

prostredníctvom jasného, rýchleho, 

bezpečného a transparentného postupu. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(47) S cieľom zabezpečiť lepšie 

podmienky pre svoje investície a aj na 

podnietenie hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP 

mali mať právo v akumulačnej a výplatnej 

fáze zmeniť poskytovateľov 

prostredníctvom jasného, rýchleho 

a bezpečného postupu. 

(47) S cieľom zabezpečiť lepšie 

podmienky pre svoje investície a aj na 

podnietenie hospodárskej súťaže medzi 

poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP 

mali mať právo v akumulačnej a výplatnej 

fáze zmeniť poskytovateľov 

prostredníctvom jasného, rýchleho, cenovo 

dostupného a bezpečného postupu. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(48) Proces zmeny by mal byť pre (48) Proces zmeny by mal byť pre 
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sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci 

poskytovateľ PEPP by mal teda 

zodpovedať za začatie a riadenie procesu 

v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní 

služby na zmenu poskytovateľa by 

poskytovatelia PEPP mali mať možnosť 

dobrovoľne používať aj dodatočné 

prostriedky, ako sú technické riešenia. 

sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci 

poskytovateľ PEPP by mal teda 

zodpovedať za začatie a riadenie procesu 

v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní 

služby na zmenu poskytovateľa by 

poskytovatelia PEPP mali mať možnosť 

dobrovoľne používať aj dodatočné 

prostriedky, ako sú technické riešenia. 

Zmena sa poskytuje bezplatne v prípadoch 

obmedzenej prenosnosti, zrušenia 

povolenia a na požiadanie sporiteľa 

PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 55 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(55) Mala by sa zaručiť úplná 

transparentnosť nákladov a poplatkov 

súvisiacich s investovaním do PEPP. 

Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre 

všetkých poskytovateľov, a zároveň sa 

zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Budú 

k dispozícii porovnávacie informácie 

o jednotlivých produktoch, a tak sa bude 

stimulovať konkurenčná tvorba cien. 

(55) Mala by sa zaručiť úplná 

transparentnosť nákladov a poplatkov 

súvisiacich s investovaním do PEPP. 

Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre 

všetkých poskytovateľov, a zároveň sa 

zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Sú 

k dispozícii porovnávacie informácie 

o jednotlivých produktoch, a tak sa bude 

stimulovať konkurenčná tvorba cien. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 56 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(56) Hoci priebežný dohľad nad 

poskytovateľmi PEPP budú vykonávať 

príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by 

mal koordinovať dohľad nad produktmi 

PEPP, aby sa zaručilo uplatňovanie 

jednotnej metodiky dohľadu, čím sa 

prispeje k celoeurópskemu charakteru 

dôchodkového produktu. 

(56) Hoci priebežný dohľad nad 

poskytovateľmi PEPP budú vykonávať 

príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by 

mal koordinovať dohľad nad produktmi 

PEPP, aby sa zaručilo konzistentné 

uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, 

čím sa prispeje k celoeurópskemu 

charakteru dôchodkového produktu. 
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Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 67 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (67a) V EÚ je ohrozených chudobou 

14,6 % osôb vo veku 65 rokov a viac. 

Keďže kapitálové príjmy majú tendenciu 

sústreďovať sa vo vyšších príjmových 

skupinách, daňové stimuly pre súkromné 

dôchodky môžu mať za následok 

efektívne sadzby dane, ktoré sú negatívne 

a regresívne. Tieto ušlé daňové príjmy sa 

lepšie vynakladajú na zvýšenie 

udržateľnosti a primeranosti systémov 

prvého piliera. Členské štáty by mali 

obmedziť a zamerať daňové stimuly na 

súkromné dôchodkové produkty vrátane 

PEPP v osobitných skupinách s 

obmedzeným prístupom k iným druhom 

poskytovaných doplnkových dôchodkov, 

ako sú skupiny s nízkym príjmom, 

samostatne zárobkovo činné osoby a 

osoby s dlhými medzerami medzi 

obdobiami príspevkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 68 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (68a) PEPP je novým, doplnkovým 

nástrojom pre dôchodkové systémy pre 

všetkých občanov Únie. Vo 

vnútroštátnych daňových systémoch by 

PEPP mal byť zdaňovaný čo 

najpriaznivejšou daňovou sadzbou pre 

vnútroštátne dôchodkové sporivé 

produkty. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 69 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(69) Po uvedení PEPP na trh sa členské 

štáty vyzývajú k tomu, aby zohľadnili 

odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/... a aby 

rozšírili výhody spojené s daňovými 

zvýhodneniami, ktoré udeľujú 

vnútroštátnym osobným dôchodkovým 

produktom, aj na PEPP. 

(69) Po uvedení PEPP na trh sa členské 

štáty dôrazne vyzývajú k tomu, aby 

zohľadnili odporúčanie Komisie (EÚ) 

2017/... a aby rozšírili výhody spojené 

s daňovými zvýhodneniami, ktoré udeľujú 

vnútroštátnym osobným dôchodkovým 

produktom, aj na PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 69 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (69a) Členské štáty sa vyzývajú, aby 

ponúkali primeraný vnútroštátny rámec 

pre PEPP; 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 70 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(70) Hodnotenie tohto nariadenia by sa 

okrem iného malo vykonať na základe 

posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik 

nových druhov produktov PEPP), ako aj 

vývoja v iných oblastiach práva Únie 

a skúseností členských štátov. 

(70) Hodnotenie tohto nariadenia by sa 

okrem iného malo vykonať na základe 

posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik 

nových druhov produktov PEPP), ako aj 

vývoja v iných oblastiach práva Únie 

a skúseností členských štátov. Pri takomto 

hodnotení sa musia zohľadňovať rôzne 

ciele a účely vytvorenia dobre 

fungujúceho trhu PEPP a predovšetkým 

by sa malo posúdiť, či toto nariadenie 

prispelo k rozvoju viacpilierových 

dôchodkových systémov v členských 

štátoch a malo za následok to, že viac 

občanov EÚ si sporí na udržateľné a 

primerané dôchodky. 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 71 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(71) Týmto nariadením sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané najmä v Charte základných práv 

Európskej únie, predovšetkým právo na 

ochranu osobných údajov, vlastnícke 

právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti 

medzi ženami a mužmi a zásada vysokého 

stupňa ochrany spotrebiteľa. 

(71) Týmto nariadením by sa malo 

zabezpečiť rešpektovanie základných práv 

a dodržiavajú sa zásady uznané najmä 

v Charte základných práv Európskej únie, 

predovšetkým práva starších ľudí viesť 

dôstojný a nezávislý život a podieľať sa 

na spoločenskom a kultúrnom živote, 
právo na ochranu osobných údajov, 

vlastnícke právo, sloboda podnikania, 

zásada rovnosti medzi ženami a mužmi 

a zásada vysokého stupňa ochrany 

spotrebiteľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ktorý je založený na zmluve 

uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom 

a právnym subjektom; 

a) ktorý je založený na zmluve 

uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom 

a právnym subjektom na doplnkovom 

základe; 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci 

osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

regulovaný finančný podnik, ktorému bolo 

na základe práva Únie udelené povolenie 

na správu kolektívnych alebo 

individuálnych investícií alebo úspor, 

2. „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý, udržateľný 

a sociálne zodpovedný sporiaci osobný 

dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

regulovaný finančný podnik, ktorému bolo 

na základe práva Únie udelené povolenie 

na správu kolektívnych alebo 
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a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP s výhľadom na dôchodok, bez 

možnosti alebo s prísne obmedzenou 

možnosťou predčasnej výplaty; 

individuálnych investícií alebo úspor, 

a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP alebo nezávislé združenie sporiteľov 

PEPP v mene svojich členov s výhľadom 

na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne 

obmedzenou možnosťou predčasnej 

výplaty; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) retailový klient v zmysle 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/65/ES41; 

a) retailový klient v zmysle 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/65/ES41, teda klient, ktorý nie je 

profesionálny klient; 

__________________ __________________ 

41 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch 

s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení 

smernica 2002/92/ES a smernica 

2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 

349). 

41 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch 

s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení 

smernica 2002/92/ES a smernica 

2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 

349). 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) nezávislé združenie, ktoré zakúpi 

produkty PEPP pre svojich členov; 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12 a) „jednorazová platba“ je úplné 

vyplatenie akumulovaného kapitálu po 

skončení akumulačnej fázy; 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19 a) „domovský členský štát 

distribútora PEPP“ je členský štát, 

v ktorom má distribútor PEPP svoje sídlo; 

Odôvodnenie 

Je dôležité poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o to, ktorý príslušný vnútroštátny orgán bude 

zodpovedný za nepretržitý dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP v cezhraničných 

situáciách, najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa požiadaviek na distribúciu a informácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19 b) „hostiteľský členský štát 

distribútora PEPP“ je členský štát 

s výnimkou domovského členského štátu, 

v ktorom distribútor PEPP distribuuje 

PEPP; 

Odôvodnenie 

Je dôležité poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o to, ktorý príslušný vnútroštátny orgán bude 

zodpovedný za nepretržitý dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP v cezhraničných 

situáciách, najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa požiadaviek na distribúciu a informácie. 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) „kapitál“ sú kumulované kapitálové 

príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, 

vypočítaný na základe súm 

investovateľných po odpočítaní všetkých 

poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré 

priamo alebo nepriamo znášajú investori; 

(21) „kapitál“ sú kumulované kapitálové 

príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, 

vypočítaný na základe súm 

investovateľných pred odpočítaním 

všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, 

ktoré priamo alebo nepriamo znášajú 

investori; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) „štandardná investičná možnosť“ je 

investičnou stratégiou uplatňovanou 

v prípade, že sporiteľ PEPP nevydal žiadne 

pokyny týkajúce sa spôsobu investovania 

prostriedkov akumulovaných na jeho účte 

PEPP; 

(24) „štandardná investičná možnosť“ je 

investičnou stratégiou uplatňovanou 

v prípade, že sporiteľ PEPP spätne získa 

aspoň investovaný kapitál, a ktorú buď 

vybral sporiteľ PEPP, alebo v prípade že, 

sporiteľ PEPP nevydal žiadne pokyny 

týkajúce sa spôsobu investovania 

prostriedkov akumulovaných na jeho účte 

PEPP; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28 a) „Environmentálne, sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy 

(ESG)“ zahŕňajú ciele Únie v oblasti 

klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v 

Parížskej dohode, ciele trvalo 

udržateľného rozvoja, hlavné zásady OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv a 

vymedzenia zásad zodpovedného 
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investovania, pričom environmentálne 

faktory zahŕňajú zmenu klímy, emisie 

skleníkových plynov (GHG), vyčerpanie 

zdrojov (vrátane odpadovej vody a 

znečistenia) a odlesňovanie; sociálne 

faktory zahŕňajú ľudské práva, pracovné 

podmienky (vrátane otroctva a detskej 

práce), miestne komunity (vrátane 

komunít pôvodného obyvateľstva), 

konflikty, zdravie a bezpečnosť, 

pracovnoprávne vzťahy a rozmanitosť; a 

faktory riadenia a správy zahŕňajú 

odmeňovanie riadiacich pracovníkov, 

úplatkárstvo a korupciu, politický 

lobizmus a dary, rozmanitosť a štruktúru 

predstavenstva a daňovú stratégiu. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28b) „biometrické riziká“ sú riziká 

spojené s dlhovekosťou, so zdravotným 

postihnutím, dlhodobou starostlivosťou 

alebo s úmrtím; 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28c) „Partnerstvo zložky“ je spolupráca 

medzi poskytovateľmi PEPP, aby mohli 

ponúknuť zložky v rôznych členských 

štátoch v súvislosti s poskytovaním služby 

prenosnosti, ako je uvedené v článku 12. 

Zodpovednosť v týchto partnerstvách 

zostáva vo všetkých prípadoch na 

hlavnom poskytovateľovi. 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. PEPP možno vytvoriť 

a distribuovať v Únii len v prípade, že preň 

udelil povolenie Európsky orgán pre 

poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 

zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) 

v súlade s týmto nariadením. 

1. PEPP možno vytvoriť 

a distribuovať v Únii len v prípade, že preň 

udelil povolenie, schválil ho a udelil 

certifikáciu príslušný orgán dohľadu 
Európsky orgán pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov 

(ďalej len „EIOPA“). 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) informácie o opatreniach týkajúcich 

sa riadenia portfólia a rizík a správy vo 

vzťahu k PEPP; 

d) informácie o opatreniach týkajúcich 

sa riadenia portfólia a rizík a správy vo 

vzťahu k PEPP vrátane úlohy, ktorú 

zohrávajú environmentálne, sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy v 

investičnom procese, ako aj dlhodobý 

vplyv a externality investičných 

rozhodnutí; 

Odôvodnenie 

Keďže faktory ESG majú očakávaný vplyv na dlhodobé investičné rozhodnutia, ako 

rozhodnutia týkajúce sa PEPP, zdá sa vhodné zverejniť, ako sa zohľadňujú v systémoch 

riadenia rizík poskytovateľa, a považovať ich za súčasť informácií potrebných na žiadosť o 

udelenie povolenia poskytovať tento produkt. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) informácie o investičných 

stratégiách, rizikovom profile a ostatných 

charakteristických znakoch PEPP; 

e) informácie o investičných 

stratégiách, rizikovom profile a ostatných 

charakteristických znakoch PEPP vrátane 

zaradenia environmentálnych, sociálnych 

faktorov a faktorov riadenia a správy a 

najmä informácie o tom, ako je investičná 

stratégia zosúladená s cieľmi Únie v 

oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa 

stanovujú v Parížskej dohode, cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja a hlavnými 

zásadami OSN v oblasti podnikania a 

ľudských práv; 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) informácie o politike vylúčenia 

investícií súvisiacich s vážnymi 

environmentálnymi škodami, vážnym 

porušovaním ľudských práv vrátane 

pracovných práv a výrobou zbraní. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) informácie o všetkých 

partnerstvách medzi poskytovateľmi 

PEPP, ktoré ponúkajú zložky v 

jednotlivých členských štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno h 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) opis informácií, ktoré sa majú 

sprístupniť sporiteľom PEPP vrátane opisu 

mechanizmov na riešenie sťažností 

predložených sporiteľmi PEPP; 

h) opis informácií, ktoré sa majú 

sprístupniť sporiteľom a poberateľom 

PEPP vrátane opisu mechanizmov na 

riešenie sťažností predložených sporiteľmi 

a poberateľmi PEPP; 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) žiadateľ prijal a uverejnil 

dôveryhodnú politiku vylúčenia investícií 

súvisiacich s vážnymi environmentálnymi 

škodami, vážnym porušovaním ľudských 

práv vrátane pracovných práv a výrobou 

zbraní; 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) navrhovaný PEPP účinne 

integruje environmentálne, sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy do 

svojej investičnej stratégie a riadenia rizík 

a zabezpečuje, aby jeho riadenie portfólia 

bolo zosúladené s cieľmi Únie v oblasti 

klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v 

Parížskej dohode, cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja a hlavnými 

zásadami OSN v oblasti podnikania a 

ľudských práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 
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Článok 6 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

orgánom žiadateľa. 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

orgánom žiadateľa, a to tak, že mu 

poskytne kópiu žiadosti a všetky príslušné 

informácie potrebné na konzultáciu s 

cieľom overiť, či existujú námietky proti 

udeleniu žiadosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. EIOPA zruší povolenie udelené pre 

PEPP v prípade, že sa prestali spĺňať 

podmienky pre udelenie tohto povolenia. 

4. EIOPA zruší povolenie udelené pre 

PEPP v prípade, že sa prestali spĺňať 

podmienky pre udelenie tohto povolenia. 

Príslušné orgány môžu požiadať EIOPA, 

aby zvážil zrušenie povolenia PEPP po 

poskytnutí všetkých príslušných 

informácií, ktorými je podložená táto 

žiadosť. V prípade zrušenia povolenia sú 

sporitelia PEPP o tom jasne informovaní 

a sú oprávnení bezplatne zmeniť 

poskytovateľa PEPP bez ohľadu na 

frekvenciu zmien stanovenú v článku 45. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Pri zrušení povolenia PEPP 

koordinuje EIOPA opatrenia potrebné na 

ochranu sporiteľov PEPP, ktorí sú 

držiteľmi zmluvy s poskytovateľom PEPP, 

ktorému bolo zrušené povolenie. 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA vedie centrálny verejný register, 

v ktorom je identifikovaný každý PEPP, 

pre ktorý bolo udelené povolenie podľa 

tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP 

a príslušný orgán poskytovateľa PEPP. 

Register je verejne prístupný 

v elektronickej podobe. 

EIOPA vedie centrálny verejný register, 

v ktorom je identifikovaný každý PEPP, 

pre ktorý bolo udelené povolenie podľa 

tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP, 

príslušný orgán poskytovateľa PEPP, 

dátum povolenia PEPP a počet 

dostupných vnútroštátnych zložiek. 

Register je verejne prístupný 

v elektronickej podobe a pri výskyte zmien 

sa urýchlene aktualizuje. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Služba prenosnosti umožňuje 

sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska 

presťahovaním sa do iného členského štátu 

naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už 

uzatvorili zmluvu so svojím 

poskytovateľom. 

1. Služba prenosnosti umožňuje 

sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska 

presťahovaním sa do iného členského štátu 

naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už 

uzatvorili zmluvu so svojím 

poskytovateľom. Komisia by mala 

preskúmať oslobodenie od poplatku za 

zmenu poskytovateľov ako stimul. V 

každom prípade musia byť náklady 

primerané a oznámené vždy v čase 

uzatvorenia zmluvy. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade využitia služby 2. V prípade využitia služby 
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prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

rovnakého PEPP. 

prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

rovnakého PEPP. Výdavky spojené s 

používaním služby prenosu musia byť 

primerané. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V situáciách, keď sporiteľ PEPP zmení 

bydlisko presťahovaním sa do iného 

členského štátu a poskytovateľ PEPP v 

tomto členskom štáte neponúka zložku, 

sporiteľovi PEPP sa ponúkne možnosť 

prejsť k inému poskytovateľovi bezplatne. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Prijímatelia PEPP zabezpečia, aby 

poberatelia mohli dostávať výplaty PEPP 

bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte 

majú oprávnený pobyt. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ 

PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP informácie 

o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď 

2. Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ 

PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú 

potenciálnym sporiteľom PEPP informácie 

o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď 

k dispozícii, a to buď od poskytovateľa 
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k dispozícii. PEPP, alebo od registrovaného partnera. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Najneskôr tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia sa na základe 

žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP 

budú pre každý PEPP ponúkať 

vnútroštátne zložky pre všetky členské 

štáty. 

3. Sporiteľ PEPP a poskytovateľ 

PEPP musia uviesť vo svojej zmluve 

dostupné zložky. Poskytovateľ PEPP 

je povinný ponúknuť prinajmenšom 

zložky uvedené v zmluve. Sporiteľ PEPP, 

ktorý chce zmeniť pobyt presťahovaním 

sa do iného členského štátu, môže v 

každom prípade uplatniť svoje právo na 

mobilitu tým, že bezplatne zmení 

poskytovateľa PEPP, ak vnútroštátna 

zložka, ktorú chce sporiteľ otvoriť, nie je 

k dispozícii ani od poskytovateľa PEPP, 

ani od registrovaného partnera. V týchto 

prípadoch sa nesmú uplatňovať žiadne 

poplatky a náklady pre všetkých 

zákazníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa 

článku 13 ods. 3, poskytovatelia PEPP 

zabezpečia, že v rámci každého 

jednotlivého účtu PEPP sa bude dať otvoriť 

nová zložka v súlade s právnymi 

požiadavkami a podmienkami na 

využívanie stimulov, ktoré na vnútroštátnej 

úrovni pre PEPP stanovil členský štát, do 

ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje. 

Poskytovatelia PEPP zabezpečia, že 

v rámci každého jednotlivého účtu PEPP sa 

bude dať otvoriť nová zložka, a to buď 

presunom alebo doplnením, v súlade 

s právnymi požiadavkami a podmienkami 

na využívanie stimulov, ktoré na 

vnútroštátnej úrovni pre PEPP stanovil 

členský štát, v ktorom sa otvorí nová 

zložka. 
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Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poskytovatelia PEPP môžu nadviazať 

partnerstvo na účely zložky s inými 

poskytovateľmi PEPP s cieľom uľahčiť 

ustanovenia na účely otvorenia zložiek vo 

všetkých členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby bola dotknutá lehota 

podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ 

PEPP bezodkladne po tom, ako bude 

informovaný o zámere sporiteľa PEPP 

uplatniť svoje právo mobility medzi 

členskými štátmi, informuje sporiteľa 

PEPP o možnosti otvoriť novú zložku 

v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, 

v ktorej možno túto zložku otvoriť. 

1. Poskytovateľ PEPP bezodkladne po 

tom, ako bude informovaný o zámere 

sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo 

mobility medzi členskými štátmi, 

informuje sporiteľa PEPP o možnosti 

otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa 

PEPP a o lehote, v ktorej možno túto 

zložku otvoriť. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) akékoľvek dôležité informácie 

o možných zmenách v prijatej investičnej 

stratégii alebo iných prvkoch. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovateľ PEPP navrhne 

sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť 

zabezpečenie prevodu akumulovaných 

aktív medzi rôznymi zložkami účtu PEPP, 

aby mohli byť všetky aktíva konsolidované 

v rámci jednej zložky. 

1. Poskytovateľ PEPP navrhne 

sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť 

zabezpečenie prevodu akumulovaných 

aktív medzi rôznymi zložkami účtu PEPP, 

aby mohli byť všetky aktíva konsolidované 

v rámci jednej zložky. Náklady súvisiace s 

týmto prenosom musia byť stanovené v 

čase uzatvorenia zmluvy. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

vnútroštátnym orgánom 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

príslušným orgánom 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všetky zmluvné dojednania na 

účely poskytovania služby prenosnosti 

poskytovateľ PEPP oznámi príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu, ktorý nad ním 

vykonáva prudenciálny dohľad. 

1. Všetky zmluvné opatrenia na účely 

poskytovania služby prenosnosti 

poskytovateľ PEPP oznámi EIOPA. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Informácie podľa odseku 1 sa 

uložia elektronicky v centrálnej databáze 

vedenej vnútroštátnym orgánom dohľadu 

2. Informácie podľa odseku 1 sa 

uložia elektronicky v centrálnej databáze 

vedenej EIOPA v lehote jedného mesiaca 
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v lehote jedného mesiaca po otvorení novej 

zložky, pričom budú zahŕňať aspoň: 

po otvorení novej zložky. EIOPA 

sprístupní databázu pre príslušné 

vnútroštátne orgány, ktoré sú v prípade 

akýchkoľvek zmien automaticky 

upovedomené a dostávajú informácie 

týkajúce sa miestnych zložiek. Databáza 

bude zahŕňať aspoň: 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) identifikáciu registrovaného 

partnera, ak existuje; 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Všetky dokumenty a informácie podľa 

tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú 

elektronicky za predpokladu, že klient 

PEPP má možnosť uchovávať takéto 

informácie spôsobom umožňujúcim budúci 

prístup k nim a počas obdobia primeraného 

na účely týchto informácií a že daný 

nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu 

uchovávaných informácií. Na požiadanie 

poskytovatelia a distribútori PEPP 

poskytnú uvedené dokumenty a informácie 

bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči. 

Všetky dokumenty a informácie podľa 

tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú 

elektronicky za predpokladu, že klient 

PEPP má možnosť uchovávať takéto 

informácie spôsobom umožňujúcim budúci 

prístup k nim a počas obdobia primeraného 

na účely týchto informácií a že daný 

nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu 

uchovávaných informácií. Na požiadanie 

poskytovatelia a distribútori PEPP 

poskytnú uvedené dokumenty a informácie 

bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči 

vrátane vytlačeného záznamu a v 

dostupnom formáte pre sporiteľov PEPP 

so zrakovým alebo sluchovým 

postihnutím, ako aj ľahko čitateľnú 

verziu pre sporiteľov PEPP s nízkou alebo 

so žiadnou finančnou gramotnosťou. 
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Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pred tým, ako sa PEPP ponúkne 

sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP 

vypracuje pre tento produkt dokument 

s kľúčovými informáciami o PEPP 

v súlade s požiadavkami podľa tejto 

kapitoly a tento dokument uverejní na 

svojom webovom sídle. 

1. Pred tým, ako sa PEPP ponúkne 

sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP 

vypracuje pre tento produkt dokument 

s kľúčovými informáciami o PEPP 

predstavujúci predzmluvné informácie 
v súlade s požiadavkami podľa tejto 

kapitoly a tento dokument uverejní na 

svojom webovom sídle. 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia PEPP a distribútori 

PEPP konajú v súlade s článkom 5 ods. 2 

a článkami 6 až 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1286/2014. 

2. Poskytovatelia PEPP a distribútori 

PEPP uplatňujú pri vypracúvaní 

dokumentu s kľúčovými informáciami 

o PEPP požiadavky obsiahnuté v článku 5 

ods. 2 a článkoch 6 až 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1286/2014. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Odchylne od článku 8 nariadenia (EÚ) č. 

1286/2014 a s cieľom doplniť ostatné 

vyššie uvedené ustanovenia, dokument s 

kľúčovými informáciami o PEPP musí: 

 a) byť navrhnutý tak, aby bol pre 

klienta zrozumiteľný a musí umožniť 

spravodlivé porovnávanie produktov. 
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Okrem toho musia byť jasné 

charakteristiky produktu dôchodkového 

zabezpečenia. 

 b) byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, 

aby bol jasný a ľahko čitateľný a 

používali sa v ňom znaky čitateľnej 

veľkosti; 

 c) byť nie menej zrozumiteľný, ak 

bol pôvodne vyhotovený vo farbe a je 

vytlačený alebo odkopírovaný v 

čiernobielej verzii; 

 d) byť napísaný v úradných jazykoch 

alebo v jednom z úradných jazykov, ktoré 

sa používajú v časti členského štátu, v 

ktorom sa PEPP ponúka, alebo - ak sa tak 

dohodli sporiteľ PEPP a distribútor 

PEPP - v inom jazyku; 

 e) byť bezplatný; 

 f) nebyť zavádzajúci a nepresný; 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod iii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) vek odchodu do dôchodku; iii) informácie o a) veku odchodu do 

dôchodku navrhovanom v pláne PEPP a 

b) o štandardnom veku odchodu do 

dôchodku v členskom štáte, ktorého právo 

je rozhodné; 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 – bod iv 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iv) všeobecné informácie o službe 

prenosnosti vrátane informácií o zložkách; 

iv) všeobecné informácie o službe 

prenosnosti vrátane informácií o zložkách, 

registrovaných partneroch, ak existujú, a 
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vyplácaní v iných členských štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Odchylne od článku 8 nariadenia 

(EÚ) č. 1286/2014 (nariadenie PRIIPS) 

sa dokument s kľúčovými informáciami 

o PEPP predkladá v poradí určenom v 

týchto odsekoch: 

 a) Na nadpis „Dokument 

s kľúčovými informáciami o PEPP“, 

ktorý sa nachádza hore na prvej strane, 

bezprostredne nadväzujú: 

 i) druh PEPP, 

 ii) názov PEPP, 

 iii) názov a kontaktné údaje, prípadne 

číslo povolenia poskytovateľa PEPP zo 

strany NCA a certifikáciu EIOPA; 

 iv) názov a kontaktné údaje 

príslušného orgánu poskytovateľa PEPP, 

 v) dátum vydania dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP, 

 vi) údaje týkajúce sa povolenia od 

EIOPA podľa článku 4, 

 vii)  informácie týkajúce sa investičnej 

politiky PEPP z hľadiska 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov riadenia a správy, 

 viii)  informácie o možných dôsledkoch 

načasovania odchodu do dôchodku pre 

riziká a dôchodkové dávky v rámci PEPP; 

 ix)  opis škály výplatných možností a 

vyhlásenie o tom, že by mohlo byť 

rozumné zvážiť poradenstvo o týchto 

možnostiach pred odchodom do 

dôchodku; 

 b) Hneď pod názvom dokumentu s 
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kľúčovými informáciami o PEPP sa 

uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho 

znenie je takéto: „Tento dokument vám 

poskytuje kľúčové informácie o tomto 

PEPP. Neslúži na marketingové účely. 

Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na 

základe právnych predpisov s cieľom 

pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, 

náklady, možné výnosy a straty súvisiace 

s týmto produktom a pomôcť vám 

porovnať tento produkt s inými 

produktmi.“ 

 c) v oddiele s názvom „O aký produkt 

ide?“ sa okrem informácií uvedených v 

článku 23 ods. 3 tohto nariadenia [PEPP] 

uvádza povaha a hlavné charakteristické 

znaky PEPP vrátane: 

 i)  všeobecných informácií o službe 

prenosnosti s týmto znením: 

„Poskytujeme službu prenosnosti v týchto 

členských štátoch Európskej únie:“ a 

výpočet členských štátov; 

 ii) všeobecných informácií o službe 

zmeny poskytovateľa s týmto znením: 

„„Každých 5 rokov môžete zmeniť svoju 

investičnú možnosť a poskytovateľa.  

V súvislosti s tým vám zaúčtujeme [x] 

percent z akumulovaného kapitálu k 

termínu zmeny“; 

 iii) ak PEPP ponúka poistné plnenia 

počas akumulačnej fázy, podrobností o 

týchto poistných plneniach vrátane 

okolností, ktoré by zakladali nárok na ich 

uplatnenie;  

 iv) dostupných informácií týkajúcich 

sa investičnej stratégie v súvislosti s 

environmentálnymi a sociálnymi faktormi 

a faktormi riadenia a správy; 

 v) práva rozhodného pre zmluvu o 

PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu 

slobodne vybrať právo, alebo práva, ktoré 

navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si 

zmluvné strany môžu slobodne vybrať 

rozhodné právo; 

 d) v oddiele s názvom „Aké sú riziká 

a čo by som mohol získať“ stručný opis 
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profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý 

obsahuje tieto prvky: 

 i) súhrnný ukazovateľ rizika; 

 ii) rozsah kapitálovej ochrany pred 

trhovými rizikami na konci akumulačnej 

fázy, vyjadrený v percentách splateného 

kapitálu; 

 iii) ak je to vhodné, informácie o 

celkovej sume výplat do veku 80, 90 a 100 

rokov sporiteľa PEPP na základe troch 

rozdielnych scenárov výkonnosti - 1 %, 2 

% a 3 % počas fázy čerpania vrátane 

priemernej ročnej miery inflácie 4 %; 

 iv) informácie o garantovaných 

celoživotných minimálnych mesačných 

výplatách na 10 000 EUR investovaného 

kapitálu; 

 v) vyhlásenie o tom, že daňové 

právne predpisy domovského členského 

štátu sporiteľa PEPP môžu ovplyvniť 

skutočne vyplatenú sumu; 

 e) v oddiele s názvom „Čo sa stane, 

ak [názov poskytovateľa PEPP] nebude 

schopný vyplácať?“ sa uvádza stručná 

informácia o tom, či je súvisiaca strata 

krytá systémom náhrad alebo záruk pre 

investorov, a ak áno, o ktorý systém ide, 

názov poskytovateľa záruky a informácie 

o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré 

nie; 

 f) v oddiele s názvom „Aké sú 

náklady?“ sa uvádzajú náklady spojené s 

investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú 

priame aj nepriame náklady, ktoré sa 

počítajú z celkových investovaných aktív a 

sú vyjadrené v percentách, aby bola 

zabezpečená priama porovnateľnosť. Na 

účely odhadu nákladov sa predpokladá 

stály každoročný vývoj investovaných 

aktív na úrovni 2 %. 

 g) v oddiele s názvom „Ako dlho by 

som mal mať PEPP v držbe a môžem si 

peniaze vybrať predčasne?“: 

 i) uvedenie odporúčanej doby držby, 

ktorá zodpovedá plánovanému veku 
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odchodu do dôchodku, a prípadne 

požadovanej minimálnej doby držby; 

 ii) možnosť predčasného ukončenia 

zmluvy, ako aj podmienky ukončenia 

vrátane všetkých uplatniteľných nákladov 

a poplatkov 

 iii) informácie o možných dôsledkoch 

ukončenia zmluvy pred uplynutím 

akumulačnej fázy alebo odporúčanej doby 

držby, ako je napríklad strata kapitálovej 

ochrany alebo ďalšie podmienené 

poplatky; 

 h) v oddiele s názvom „Ako sa môžem 

sťažovať?“ sa uvádzajú informácie o tom, 

ako a komu môže sporiteľ PEPP podať 

sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo 

postupu poskytovateľa PEPP alebo osoby 

poskytujúcej poradenstvo súvisiace s 

produktom alebo predávajúcej produkt; 

 i) v oddiele s názvom „Ďalšie 

relevantné informácie“ sa uvádza stručný 

opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s 

informáciami, ako napríklad správy o 

platobnej schopnosti a finančnej situácii 

poskytovateľa PEPP, s výnimkou 

akýchkoľvek marketingových materiálov. 

 j)  dokument s kľúčovými 

informáciami musí byť ľahko dostupný 

na webovej stránke poskytovateľa s 

prístupom na stiahnutie; 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto poskytnú informácie o minulej 

výkonnosti investícií súvisiacich s plánom 

PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie 

piatich rokov alebo, ak daný plán existuje 

menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na 

všetky roky, počas ktorých plán existuje, 

5. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto poskytnú informácie o minulej 

výkonnosti investícií súvisiacich s plánom 

PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie 20 

rokov s údajmi za každý jednotlivý rok 

alebo, ak daný plán existuje menej ako 20 

rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas 
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ako aj informácie o štruktúre nákladov, 

ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia 

PEPP. 

ktorých plán existuje, ako aj jasné 

informácie o štruktúre celkových nákladov 

a poplatkov, ktoré znášajú sporitelia PEPP 

a poberatelia PEPP. V prípade, že tieto 

informácie nie je možné poskytnúť tam, 

kde plán PEPP existoval menej ako za 

rok, sporitelia PEPP by aspoň mali mať 

prístup k výkonnosti porovnateľného 

plánu investícií. 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Poskytovatelia PEPP a distribútori 

PEPP dodržiavajú ustanovenia článkov 9 

až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014. 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Určenie požiadaviek a potrieb 

a poskytovanie poradenstva 

Určenie požiadaviek, potrieb a preferencií 

a poskytovanie poradenstva 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky 

a potreby tohto sporiteľa súvisiace 

s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne 

objektívne informácie o PEPP 

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky, 

potreby a preferencie vrátane preferencií 

týkajúcich sa ESG tohto sporiteľa 

súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP 
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v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie. 

poskytne objektívne informácie o PEPP 

v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie. 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poradenstvo bude zamerané na 

posudzovanie schopnosti rozpoznávať 

riziká a finančných zručností sporiteľa 

PEPP, ako aj na uľahčenie sporiteľovi 

vybrať si takú investičnú možnosť, ktorá 

bude najlepšie zodpovedať jeho 

rizikovému profilu. 

Odôvodnenie 

Je dôležité vymedziť, na čo je poradenstvo zamerané, s osobitným zreteľom na vyhodnotenie 

rizikového profilu sporiteľa PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Prostredníctvom poradenstva bude 

sporiteľ PEPP informovaný o hlavných 

znakoch produktu. 

Odôvodnenie 

S cieľom lepšie hodnotiť rizikový profil sporiteľa PEPP je vhodné podávať informácie 

o hlavných znakoch PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 
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Článok 25 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade, že sa poradenstvo 

poskytne pred uzatvorením akejkoľvek 

konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia poskytne 

sporiteľovi PEPP personalizované 

odporúčanie s vysvetlením, prečo bude 

určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky 

a potreby sporiteľa PEPP. 

2. Poradenstvo sa poskytne pred 

uzatvorením akejkoľvek konkrétnej 

zmluvy. Poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP 

personalizované odporúčanie 

s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP 

najlepšie spĺňať požiadavky, potreby 

a preferencie sporiteľa PEPP. Sporiteľ 

PEPP by tiež mal dostať informácie o 

možných dôsledkoch tohto 

personalizovaného odporúčania z 

environmentálneho a sociálneho 

hľadiska a z hľadiska správy a riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pri poskytovaní poradenstva 

v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia dodržiava 

príslušné vnútroštátne právne predpisy, 

ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené 

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

a akékoľvek priamo uplatniteľné právne 

predpisy Únie prijaté na základe článku 25 

ods. 8 uvedenej smernice súvisiace 

s uvedenými pravidlami. 

3. Bez toho, aby bola dotknutá 

povinnosť stanovená v predchádzajúcom 

odseku, poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne 

právne predpisy, ktorými sa vykonávajú 

pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 

smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo 

uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté 

na základe článku 25 ods. 8 uvedenej 

smernice súvisiace s uvedenými 

pravidlami. 

Odôvodnenie 

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 
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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. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 26 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 26 vypúšťa sa 

Uzatvorenie zmluvy o PEPP bez 

poradenstva 

 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

25 ods. 1, sporiteľ PEPP sa môže vzdať 

práva na poradenstvo v súvislosti 

s uzatvorením zmluvy pre štandardnú 

investičnú možnosť.  

 

V prípade, že sporiteľ PEPP sa vzdá práva 

na poradenstvo, poskytovatelia alebo 

distribútori PEPP uvedení v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia pri 

uskutočňovaní distribučných činností 

súvisiacich s PEPP požiadajú sporiteľa 

PEPP alebo potenciálneho sporiteľa 

PEPP, aby poskytol informácie o svojich 

znalostiach a skúsenostiach v investičnej 

oblasti, ktoré sú pre ponúkaný alebo 

požadovaný PEPP relevantné, aby mohol 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

posúdiť, či je plánovaný PEPP pre 

sporiteľa PEPP vhodný. 

 

V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia dospeje na 

základe informácií získaných podľa 

prvého pododseku k záveru, že produkt 

nie je pre sporiteľa PEPP alebo 

potenciálneho sporiteľa PEPP vhodný, 
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poskytovateľ alebo distribútor PEPP na 

túto skutočnosť upozorní sporiteľa PEPP 

alebo potenciálneho sporiteľa PEPP. 

Toto upozornenie sa môže poskytovať 

v štandardizovanej podobe. 

Ak sporitelia PEPP alebo potenciálni 

sporitelia PEPP neposkytnú informácie 

uvedené v prvom pododseku alebo 

v prípade, že poskytnú nedostatočné 

informácie o svojich znalostiach 

a skúsenostiach, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP ich upozorní, že 

nedokáže určiť, či je PEPP pre nich 

vhodný. Toto upozornenie sa môže 

poskytovať v štandardizovanej podobe. 

 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

25 ods. 1, ak sa sporiteľ vzdal práva na 

poradenstvo v súvislosti so štandardnou 

investičnou možnosťou, poskytovateľ 

alebo distribútor PEPP uvedený v článku 

19 písm. c) tohto nariadenia môže 

vykonávať distribučné činnosti súvisiace 

s PEPP bez potreby získania informácií 

alebo prijatia rozhodnutia podľa odseku 

1, pokiaľ sú splnené všetky tieto 

podmienky: 

 

a) činnosti sa týkajú zmlúv o PEPP 

súvisiacich so štandardnou investičnou 

možnosťou, v rámci ktorých sa umožňuje 

len investičná expozícia voči finančným 

nástrojom považovaným za nekomplexné 

podľa článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 

2014/65/EÚ a ktoré nemajú štruktúru, 

ktorá by sporiteľovi PEPP sťažovala 

pochopenie príslušných rizík; 

 

b) k distribúcii PEPP dochádza na 

podnet sporiteľa PEPP alebo 

potenciálneho sporiteľa PEPP; 

 

c) sporiteľ PEPP alebo potenciálny 

sporiteľ PEPP boli zrozumiteľne 

informovaní o tom, že pri vykonávaní 

distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

nemusí posúdiť vhodnosť poskytovaného 

alebo ponúkaného PEPP alebo 

distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP 

a že na sporiteľa PEPP alebo 
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potenciálneho sporiteľa PEPP sa 

nevzťahuje zodpovedajúca ochrana podľa 

príslušných predpisov v oblasti 

podnikania. Takéto upozornenie sa môže 

poskytnúť v štandardizovanej podobe; 

d) poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP si plní svoje povinnosti podľa 

pravidiel vzťahujúcich sa na neho 

v súlade s touto kapitolou, pokiaľ ide 

o konflikt záujmov v kontexte 

distribučných činností súvisiacich 

s PEPP. 

 

3. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 62 prijímať delegované akty 

s cieľom bližšie určiť, ako majú 

poskytovatelia alebo distribútori PEPP 

uvedení v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia postupovať s cieľom 

dodržiavať zásady stanovené v tomto 

článku pri vykonávaní distribučných 

činností súvisiacich s PEPP, a to aj 

pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú 

získať pri posudzovaní vhodnosti PEPP 

pre svojich klientov, a kritériá na 

posúdenie nekomplexných zmlúv 

týkajúcich sa PEPP na účely tohto článku 

odseku 2 písm. a) bodu ii). V uvedených 

delegovaných aktoch sa zohľadní: 

 

a)  povaha služieb ponúkaných alebo 

poskytovaných sporiteľovi PEPP alebo 

potenciálnemu sporiteľovi PEPP so 

zreteľom na druh, predmet, objem 

a frekvenciu transakcií a 

 

b)  povaha produktov, ktoré sa 

ponúkajú alebo o ktorých sa uvažuje, 

vrátane rôznych druhov finančných 

nástrojov. 

 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vypustenie možnosti sporiteľa PEPP vzdať sa práva 

na poradenstvo, ktoré by sa spotrebiteľom PEPP malo poskytnúť v každom prípade. 

 



 

PE620.734v02-00 54/70 AD\1156684SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia PEPP vypracujú 

stručný personalizovaný dokument 

s kľúčovými informáciami pre každého 

sporiteľa PEPP, pričom zohľadnia osobitnú 

povahu vnútroštátnych dôchodkových 

systémov a príslušného vnútroštátneho 

práva v sociálnej, pracovnej a daňovej 

oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). 

Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz 

dávok PEPP“. 

1. Poskytovatelia PEPP vypracujú 

stručný, jasný a zrozumiteľný 

personalizovaný dokument s kľúčovými 

informáciami pre každého sporiteľa PEPP, 

a pre poberateľov PEPP, ak s tým 

sporiteľ PEPP súhlasí, pričom zohľadnia 

osobitnú povahu vnútroštátnych 

dôchodkových systémov a príslušného 

vnútroštátneho práva v sociálnej, pracovnej 

a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok 

PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová 

„výkaz dávok PEPP“. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Okrem toho bude sporiteľ PEPP 

informovaný počas trvania zmluvy 

o každej zmene týkajúcej sa týchto 

informácií: 

3. Okrem toho budú sporiteľ a 

poberatelia PEPP informovaní počas 

trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej 

sa týchto informácií: 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) informácie o tom, ako sa v rámci 

investičnej politiky zohľadňujú 

environmentálne a sociálne faktory 

a faktory týkajúce sa správy. 

d) informácie o tom, ako sa v rámci 

investičnej politiky zohľadňujú 

environmentálne a sociálne faktory 

a faktory týkajúce sa správy vrátane úlohy, 

ktorú zohrávajú v investičnom procese, 

ako aj dlhodobé dôsledky a externality 

investičných rozhodnutí. 
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Odôvodnenie 

Sporitelia PEPP musia byť informovaní o účinkoch externalít, ktoré majú ich investičné 

rozhodnutia na spoločnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň 

tieto kľúčové informácie pre sporiteľov 

PEPP: 

1. Výkaz dávok PEPP sa poskytuje 

bezplatne, každoročne a obsahuje aspoň 

tieto kľúčové informácie pre sporiteľov 

PEPP a poberateľov PEPP, ak s tým 

sporiteľ PEPP súhlasí: 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) osobné údaje o sporiteľoch PEPP, 

názov poskytovateľa PEPP, informácie 

o prognózach pre dôchodkové dávky, 

informácie o nadobudnutých nárokoch 

alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch 

uhradených sporiteľom PEPP alebo 

akoukoľvek treťou stranou a informácie 

o úrovni financovania plánu PEPP, na 

ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. 

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

2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto 

nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, 

„IZDZ“ poskytovateľom PEPP, 

„dôchodkový plán“ plánom PEPP 

a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek 

treťou stranou; 

a) osobné údaje o sporiteľoch PEPP, 

názov a kontaktné údaje poskytovateľa 

PEPP, identifikácia plánu sporiteľa 

PEPP, informácie o prognózach pre 

dôchodkové dávky, informácie 

o nadobudnutých nárokoch alebo 

akumulovanom kapitáli, príspevkoch 

uhradených sporiteľom PEPP alebo 

akoukoľvek treťou stranou a informácie 

o úrovni financovania plánu PEPP, na 

ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. 

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

2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto 

nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, 

„IZDZ“ poskytovateľom PEPP, 

„dôchodkový plán“ plánom PEPP 

a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek 

treťou stranou; 
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Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) zhrnutie zásad investičnej politiky 

poskytovateľa PEPP, ktoré sa podrobne 

opíšu v doplňujúcich informáciách 

v súlade s článkom 29 písm. c) tohto 

nariadenia; 

Odôvodnenie 

Najrelevantnejšie informácie o zásadách investičnej politiky poskytovateľov PEPP je 

potrebné stanoviť vo výkaze dávok PEPP, pričom ostatné podrobnosti sa ponechajú na 

doplňujúce informácie opísané v článku 29. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) informácie o prognózach 

dôchodkových dávok založených na veku 

odchodu do dôchodku, ako je uvedené v 

písmene b), a vylúčenie, že sa tieto 

projekcie môžu líšiť od konečnej hodnoty 

prijatých výhod. Tieto údaje sa uvádzajú 

na základe ekonomických scenárov 

vrátane scenáru najlepšieho odhadu a 

nepriaznivého scenáru, berúc do úvahy 

špecifickú povahu plánu PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) informácie o nadobudnutých 

dôchodkových nárokoch alebo 



 

AD\1156684SK.docx 57/70 PE620.734v02-00 

 SK 

akumulovanom kapitáli z dôchodkového 

sporenia so zreteľom na špecifickú 

povahu plánu PEPP; 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ed) informácie o tom, čo nastane 

v prípade smrti sporiteľa alebo 

poberateľa PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Informácie poskytované sporiteľom PEPP 

vo fáze pred priznaním dôchodku 

a poberateľom dávok PEPP vo fáze 

čerpania 

Informácie poskytované sporiteľom a 

poberateľom PEPP vo fáze pred priznaním 

dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo 

fáze čerpania 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sporiteľom PEPP sa poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. 

1. Sporiteľom a poberateľom PEPP 

sa na žiadosť sporiteľov PEPP alebo na 

základe súdneho príkazu poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. Tieto informácie sa musia 

poskytnúť najneskôr jeden rok pred 

dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a 

musia obsahovať informácie o 

nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy a 
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možných formách výplat. 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) hodnotenie systému správy 

uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, 

hodnotenie vykonávaných činností, zásad 

oceňovania uplatňovaných na účely 

solventnosti, rizík, ktorým čelia, 

a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej 

štruktúry, potrieb a riadenia; 

a) hodnotenie systému správy 

uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, 

hodnotenie vykonávaných činností, zásad 

oceňovania uplatňovaných na účely 

solventnosti, rizík, ktorým čelia, 

a systémov riadenia rizík vrátane 

integrácie rizík týkajúcich sa ESG a ich 

kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia; 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) získať od poskytovateľov PEPP 

akékoľvek informácie týkajúce sa 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov riadenia a správy v súlade 

s článkom 31a; 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) pri uplatnení zásady obozretnosti 

berú poskytovatelia PEPP do úvahy 

možné dlhodobé dôsledky investičných 

rozhodnutí na environmentálne a sociálne 

faktory a faktory riadenia a správy. 
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Pozmeňujúci návrh  125 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) investície do derivátových 

nástrojov sú možné do tej miery, kým tieto 

nástroje prispievajú k znižovaniu 

investičných rizík alebo efektívnemu 

riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa 

obozretne oceňujú, berúc do úvahy 

základné aktíva, a sú zahrnuté do 

ohodnotenia aktív poskytovateľa PEPP. 

Poskytovatelia PEPP sa vyhnú aj 

nadmernému vystaveniu sa riziku u jednej 

protistrany a u ostatných derivátových 

operácií; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) aktíva sa neinvestujú do 

vysokorizikových a nespolupracujúcich 

jurisdikcií, ktoré identifikovala Finančná 

akčná skupina; 

f) investovanie do vysokorizikových 

a nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré 

identifikovala Finančná akčná skupina, je 

zakázané; 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia PEPP ponúkajú 

sporiteľom PEPP najviac päť investičných 

možností. 

1. Poskytovatelia PEPP ponúkajú 

sporiteľom PEPP aspoň štandardný PEPP 

a/alebo viacero investičných možností. 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Návrh nariadenia 
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Článok 35 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí 

pri uzatvorení zmluvy o PEPP. 

Sporiteľ PEPP si pri uzatvorení zmluvy 

o PEPP zvolí jednu z viacerých 

investičných možností. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sporiteľ PEPP má možnosť zvoliť 

si inú investičnú možnosť každých päť 

rokov akumulácie v rámci PEPP. 

1. Podmienky zmeny investičnej 

možnosti sa uvedú v zmluve o PEPP. 

Sporiteľ PEPP má v každom prípade 

možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť 

každých päť rokov akumulácie v rámci 

PEPP. 

Odôvodnenie 

Sporitelia PEPP by mali mať možnosť zmeniť investičné možnosti každých päť rokov alebo 

dokonca aj skôr, pokiaľ im to umožňuje ich zmluva o PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Návrh nariadenia 

Článok 37 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 37 Článok 37 

Štandardná investičná možnosť Štandardná investičná možnosť 

1. Štandardnou investičnou 

možnosťou sa zabezpečí kapitálová 

ochrana v prospech sporiteľa PEPP na 

základe metódy na zmierňovanie rizika, 

ktorá vedie k bezpečnej investičnej 

stratégii. 

1. Poskytovateľ PEPP zaručuje 

sporiteľovi PEPP v rámci predvolenej 

možnosti, že kapitál nahromadený na 

začiatku výplatnej fázy sa bude rovnať 

aspoň zaplateným príspevkom vrátane 

všetkých nákladov a poplatkov spolu s 

náhradou za infláciu podľa príslušného 

indexu, ale nepresahujúcu priemernú 
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ročnú mieru inflácie vo výške 4 %. 

Štandardnou investičnou možnosťou je 

jednoduchý a bezpečný produkt, ktorý je 

ľahko dostupný v každom členskom štáte, 

a to aj digitálnym spôsobom. 

2. Kapitálová ochrana sporiteľovi 

PEPP umožní, aby investovaný kapitál 

získal späť. 

2. Kapitálová ochrana sporiteľovi 

PEPP umožní, aby investovaný kapitál 

vrátane poplatkov, nákladov a náhrady za 

infláciu získal späť. 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade, že poskytovatelia PEPP 

ponúkajú alternatívne investičné možnosti, 

najmenej jedna z nich ponúkne 
sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu 

investičnú možnosť. 

1. V prípade, že poskytovatelia PEPP 

ponúkajú alternatívne investičné možnosti, 

všetky z nich ponúknu sporiteľom PEPP 

štandardnú možnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Návrh nariadenia 

Článok 42 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať 

PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia 

rizika spočívajúceho v biometrických 

rizikách. Na účely tohto nariadenia sú 

„biometrické riziká“ rizikami týkajúcimi 

sa dlhovekosti, zdravotného postihnutia 

a smrti. 

Poskytovatelia PEPP zahrnú aj záruku na 

investovaný kapitál v prípade smrti 

a trvalého postihnutia sporiteľa PEPP 

počas akumulačnej fázy. 

Odôvodnenie 

Definícia tohto pojmu sa presunula do článku 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Návrh nariadenia 
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Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Službu zmeny poskytovateľa môžu 

poskytovať poskytovatelia PEPP usadení 

v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna 

zmena) alebo v rôznych členských štátoch 

(cezhraničná zmena). 

Podmienky zmeny poskytovateľa PEPP sa 

uvedú v zmluve o PEPP. Sporiteľ PEPP 

bude môcť v každom prípade zmeniť 

poskytovateľa PEPP každých päť rokov 

počas akumulácie v PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 3  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V lehote dvoch pracovných dní po 

prijatí oprávnenia podľa odseku 2 

prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada 

odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby 

vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak 

stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP, 

teda nech: 

3. V lehote piatich pracovných dní po 

prijatí žiadosti sporiteľa PEPP podľa 

odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP 

požiada odovzdávajúceho poskytovateľa 

PEPP, aby vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa 

tak stanovuje v žiadosti od sporiteľa PEPP, 

teda nech: 

a) odovzdá prijímajúcemu 

poskytovateľovi PEPP, a ak o to sporiteľ 

PEPP konkrétne požiadal, aj sporiteľovi 

PEPP zoznam existujúcich prevádzaných 

súm; 

a) odovzdá prijímajúcemu 

poskytovateľovi PEPP, a ak o to sporiteľ 

PEPP konkrétne požiadal, aj sporiteľovi 

PEPP zoznam existujúcich prevádzaných 

súm; 

b)  v deň určený sporiteľom PEPP 

prevedie akýkoľvek kladný zostatok na 

účet PEPP otvorený alebo vedený 

u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a a 

b) odo dňa určeného sporiteľom 

PEPP prevedie akýkoľvek kladný zostatok 

na účet PEPP vedený u prijímajúceho 

poskytovateľa PEPP a 

c)  v deň určený sporiteľom PEPP 

zruší účet PEPP vedený 

u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. 

c) odo dňa určeného sporiteľom 

PEPP zruší účet PEPP vedený 

u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Celková výška poplatkov 3. Celková výška poplatkov 
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a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je 

u neho vedený, nepresiahne 1,5 % 

kladného zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je 

u neho vedený, nepresiahne 0,5 % 

kladného zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

Komisia preskúma možnosť zrušenia 

poplatku za zmenu poskytovateľa ako 

stimulu na podporu produktu PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Prípadné poplatky a náklady, 

ktorých úhradu odovzdávajúci alebo 

prijímajúci poskytovateľ PEPP požaduje 

od sporiteľa PEPP za akúkoľvek službu 

poskytnutú podľa článku 46 okrem 

služieb uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 

tohto článku sú primerané a zodpovedajú 

skutočným nákladom tohto poskytovateľa 

PEPP. 

4. V súvislosti s procesom zmeny 

poskytovateľa sú služby poskytnuté 

prijímajúcim poskytovateľom PEPP 

bezplatné. 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom 

PEPP tieto informácie o službe zmeny 

poskytovateľa: 

Prijímajúci poskytovatelia PEPP poskytnú 

sporiteľom PEPP tieto informácie o službe 

zmeny poskytovateľa: 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Návrh nariadenia 

Článok 51 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Medzi tieto podmienky môže patriť 2. Medzi tieto podmienky patrí najmä 
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najmä stanovenie veku odchodu do 

dôchodku, povinného prepojenia medzi 

dosiahnutím veku odchodu do dôchodku 

a začatím fázy čerpania, minimálneho 

obdobia účasti v pláne PEPP, maximálneho 

obdobia pred dosiahnutím veku odchodu 

do dôchodku pre vstup do plánu PEPP, ako 

aj podmienok redemácie v osobitne ťažkej 

životnej situácii. 

stanovenie veku odchodu do dôchodku, 

povinného prepojenia medzi dosiahnutím 

veku odchodu do dôchodku a začatím fázy 

čerpania, minimálneho obdobia účasti 

v pláne PEPP, maximálneho obdobia pred 

dosiahnutím veku odchodu do dôchodku 

pre vstup do plánu PEPP, ako aj 

podmienok redemácie v osobitne ťažkej 

životnej situácii. 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Poskytovatelia PEPP môžu 

sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu 

z týchto foriem výplat: 

1. Poskytovatelia PEPP ponúknu 

sporiteľom PEPP aspoň jednu z týchto 

foriem výplat: 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sporitelia PEPP si vyberú formu 

výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení 

zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu 

následne zmeniť každých päť rokov počas 

akumulačnej fázy. 

2. Sporitelia PEPP si vyberú formu 

výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení 

zmluvy o PEPP a následne ju môžu 

zmeniť každých päť rokov a počas 

posledného roka akumulačnej fázy. Táto 

možnosť zmeny by mala byť bezplatná. 

Odôvodnenie 

Počas posledného roka akumulačnej fázy by klient mal mať možnosť zmeniť svoje rozhodnutie 

týkajúce sa fázy čerpania. 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Pokiaľ členské štáty nestanovili 

povinné prepojenie medzi dosiahnutím 

veku odchodu do dôchodku a začatím fázy 

čerpania, poskytovatelia PEPP dajú 

sporiteľom PEPP možnosť odložiť 

začatie fázy čerpania na dátum po 

dosiahnutí veku odchodu do dôchodku. 

Odôvodnenie 

Klienti by mali mať možnosť využívať svoj PEPP v neskoršom období svojho dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. So zreteľom na štandardnú 

investičnú možnosť je stanovená 

povinnosť poskytovať najmenej 25 % 

výplat vo forme anuít. 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Pokiaľ na začiatku fázy čerpania 

celková hodnota aktív akumulovaných na 

účte PEPP nepresahuje hodnotu 

stanovenú a každoročne aktualizovanú 

každým členským štátom, sporiteľ PEPP 

má právo na likvidačný zostatok na účte 

PEPP a dostane výplatu vo forme 

jednorazovej platby. 

Odôvodnenie 

Toto nariadenie by malo umožňovať, aby sa malé PEPP zrušili formou jednorazovej platby 
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pri dosiahnutí dôchodkového veku. 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Návrh nariadenia 

Článok 53 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušný orgán poskytovateľa 

PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad 

dodržiavaním tohto nariadenia. Takisto 

zodpovedá za dohľad nad plnením 

povinností stanovených v predpisoch alebo 

zakladateľských dokumentoch 

poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho 

opatrení a organizácie v súvislosti 

s plnením úloh pri poskytovaní PEPP. 

1. Príslušný orgán domovského 

členského štátu poskytovateľa PEPP 

vykonáva nepretržitý dohľad nad 

dodržiavaním tohto nariadenia. Takisto 

zodpovedá za dohľad nad plnením 

povinností stanovených v predpisoch alebo 

zakladateľských dokumentoch 

poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho 

opatrení a organizácie v súvislosti 

s plnením úloh pri poskytovaní PEPP. 

 Odchylne od prvého pododseku príslušný 

orgán hostiteľského členského štátu 

poskytovateľa a distribútora PEPP 

vykonáva nepretržitý dohľad nad 

dodržiavaním štvrtej kapitoly tohto 

nariadenia poskytovateľom 

a distribútorom PEPP. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o príslušný 

vnútroštátny orgán zodpovedný za dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP 

v cezhraničných situáciách, osobitne v súvislosti s pravidlami o distribúcii a požiadavkami na 

informácie stanovenými v štvrtej kapitole tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie 

tohto nariadenia a po konzultácii s EIOPA 

predloží Európskemu parlamentu, Rade 

Každých päť rokov po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia Komisia 

uskutoční hodnotenie tohto nariadenia a po 

konzultácii s EIOPA predloží Európskemu 
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a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru správu o hlavných 

zisteniach. 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o hlavných zisteniach. Komisia pri 

príprave tejto správy takisto uskutočňuje 

konzultáciu s príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie 

tohto nariadenia a po konzultácii 

s EIOPA predloží Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

správu o hlavných zisteniach. 

 Toto konkrétne hodnotenie zohľadní 

najmä pridanú hodnotu PEPP 

k znižovaniu rozdielov v dôchodkoch 

a pridanú hodnotu pre dlhodobé 

investície. Konkrétnejšie, hodnotenie by 

malo poskytnúť údaje, vďaka ktorým 

bude možné overiť, či vytvorenie trhu 

PEPP účinne prispieva k tomu, aby mal 

väčší počet európskych občanov prístup 

k primeraným dôchodkom.  

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Návrh nariadenia 

Článok 63 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia zriadi panel s relevantnými 

zainteresovanými stranami s cieľom 

priebežne monitorovať vývoj 

a uplatňovanie PEPP. Tento panel bude 

zahŕňať minimálne EIOPA, vnútroštátne 

orgány dohľadu, zástupcov priemyslu 

a spotrebiteľov a nezávislých odborníkov 
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vrátane minimálne jedného odborníka na 

environmentálne a sociálne faktory 

a faktory týkajúce sa správy. 

Sekretariátom panelu bude EIOPA. 
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