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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie na zavedenie celoeurópskeho osobného dôchodkového 

produktu (PEPP) a návrh vyzvať európskych občanov, aby prijali opatrenia pre súkromné 

dôchodky. Je v záujme každého bojovať proti vplyvu demografickej zmeny na dôchodkovú 

politiku v každom členskom štáte a včas zaviesť systémy súkromných úspor. To platí najmä 

pre mladú generáciu a osoby s nízkymi príjmami. 

V súčasnosti neexistuje žiadny jednotný trh pre súkromné dôchodky. V niektorých členských 

štátoch je teraz dostupných málo súkromných dôchodkových produktov alebo nie sú dostupné 

žiadne a existujúce vnútroštátne trhy sú mimoriadne roztrieštené. Nie je možné preniesť 

produkt do iného členského štátu ani si dohodnúť dôchodkový produkt v inom členskom štáte 

s cieľom získať finančnú výhodu. Štandardizovaný celoeurópsky produkt by túto situáciu 

zlepšil. V návrhu sa prekladajú primerané a vhodné spôsoby odstránenia prekážok brániacich 

cezhraničným dôchodkovým zmluvám a cezhraničnému prenosu dôchodkových produktov. 

Návrh je primeraný, keďže prekážky prenosnosti produktu do iného členského štátu nemôže 

odstrániť jeden členský štát konajúci samostatne, hoci sa trhy pre súkromné dôchodky riadia 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Cieľom je mať k dispozícii dôchodkový produkt, ktorý je dobrovoľný, jednoduchý, bezpečný 

a transparentný, priaznivý pre spotrebiteľa a je za rozumnú cenu. 

Len vtedy môže byť myšlienka prenosného celoeurópskeho dôchodkového produktu úspešná. 

Ľudia si kupujú PEPP, aby sa zabezpečili na starobu. Táto zábezpeka by preto spravidla mala 

mať formu dôchodku vyplácaného až do smrti danej osoby. 

Na to, aby bol PEPP úspešný, bude nevyhnutná podpora zo strany členských štátov, pretože 

len ony môžu poskytnúť rovnaké finančné stimuly a výhody, aké sú k dispozícii 

s porovnateľnými vnútroštátnymi produktmi. 

Navrhujú sa rôzne pozmeňujúce návrhy a objasnenia, ktoré zaručia vysokú úroveň ochrany 

spotrebiteľa. 

Informačné povinnosti: Jeden z návrhov spočíva v tom, aby sa ustanovenia o reklame 

a informáciách pred uzavretím zmluvy (PEPP-KID) riešili v samotnom nariadení a aby sa 

odkazy na nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 (nariadenie PRIIP) odstránili. To by poskytlo viac 

právnej jasnosti a istoty. 

Prenosnosť: Spravodajkyňa víta ambiciózny cieľ, aby bol PEPP dostupný vo všetkých 

členských štátoch. Časový rámec sa však zdá príliš krátky; lehotu na zriadenie zložiek treba 

predĺžiť na päť rokov. Zavedú sa tiež partnerstvá na účely poskytovania zložiek, čím sa 

poskytovateľom PEPP poskytne pomoc, aby boli ich produkty dostupné vo všetkých 

členských štátoch.  

Investičné možnosti: Spravodajkyňa odporúča jednoduchý, bezpečný, transparentný 

dôchodkový produkt, ktorý je priaznivý pre spotrebiteľov a je dostupný za rozumnú cenu. 

Štandardná možnosť by mala ľuďom umožniť uzatvoriť zmluvu bez poradenstva. Veľa 

spotrebiteľov nemá dostačujúce znalosti, aby mohli prijať takéto ďalekosiahle finančné 
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rozhodnutia. Na zabezpečenie dobrej informovanosti spotrebiteľov, aby mohli prijímať 

rozhodnutia, sa vytvorí rozhodovací strom. Vypracuje ho Európsky orgán pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a nebude poskytovať odporúčania; bude 

klientom PEPP pomáhať rozhodnúť sa, či zaobstaranie si PEPP im v skutočnosti poskytne ten 

správny druh dôchodku. K dispozícii bude tiež prezentácia rôznych návrhov štandardnej 

možnosti, aby klient videl, v čom sa líšia, a mohol prijať informované rozhodnutie.  

Návrh investičnej možnosti zabezpečí sporiteľovi, že na začiatku fázy čerpania jeho 

akumulovaný kapitál zodpovedá minimálne jeho zaplateným príspevkom vrátane všetkých 

nákladov a poplatkov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Starobné dôchodky predstavujú 

dôležitú súčasť príjmov dôchodcov a pre 

mnohých ľudí primerané dôchodkové 

zabezpečenie predstavuje rozdiel medzi 

pohodlnou starobou a chudobou; je nimi 

podmienené uplatňovanie základných 

práv stanovených v Charte základných 

práv Európskej únie vrátane jej 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 Výboru ministrov Rady 

Európy členským štátom CM/Rec(2014)2 

o podporovaní ľudských práv starších 

osôb. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) Podstatná časť starobného 

dôchodku sa poskytuje v rámci verejných 

systémov, takže existuje priama súvislosť 

medzi vnútroštátnymi dôchodkovými 

systémami a udržateľnosťou verejných 

financií. Bez ohľadu na výlučné 

právomoci členských štátov, pokiaľ ide o 

organizáciu dôchodkových systémov, ako 

sa vymedzuje v zmluvách, sú primeranosť 

príjmov a finančná udržateľnosť 

systémov dôchodkového zabezpečenia 

jednotlivých štátov kľúčové pre stabilitu 

Únie ako celku. Z presmerovania 

väčšieho objemu úspor Európanov z 

hotovostných a bankových vkladov do 

dlhodobejších investičných produktov, 

ako sú dobrovoľné dôchodkové plány, by 

mali úžitok jednotlivci (ktorí by mali 

prospech z väčšej návratnosti a 

primeranejších dôchodkov) aj širšie 

hospodárstvo. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1c) Únia čelí viacerým výzvam vrátane 

demografických výziev vyplývajúcich 

z toho, že Európa je starnúcim 

kontinentom. Okrem toho, kariérne 

modely, trh práce a rozdelenie bohatstva 

prechádzajú zásadnými zmenami, a to v 

neposlednom rade v dôsledku digitálnej 

revolúcie. Zároveň je čoraz jasnejšie, že 

vnútroštátne systémy sociálneho 

zabezpečenia nie sú prispôsobené 

globalizovanej vedomostnej ekonomike 

charakterizovanej otvorenými hranicami, 
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pracovnou mobilitou a migráciou. Príliš 

mnoho ľudí vôbec nie je krytých alebo je 

neprimerane krytých tradičnými 

vnútroštátnymi dôchodkovými systémami. 

Medzi týchto ľudí patria okrem iných 

ženy, mladí ľudia, migranti, 

nízkokvalifikovaní pracovníci, samostatne 

zárobkovo činné osoby, pracovníci s 

atypickými pracovnými zmluvami. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 d (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1d) Očakáva sa, že podiel verejných 

dôchodkov prvého piliera založených 

na priebežnom financovaní 

s medzigeneračným prerozdelením 

na miere pracovného umiestnenia osôb 

bude klesať. To by sa mohlo čiastočne 

kompenzovať nadobudnutými 

dôchodkovými nárokmi z kapitalizačných 

dôchodkových plánov druhého piliera. 

Dobre rozvinutý tretí pilier ale podstatne 

prispeje k zlepšeniu primeranosti a 

udržateľnosti súčasných vnútroštátnych 

dôchodkových systémov. Celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt (PEPP) preto 

doplní a posilní trh osobných 

dôchodkových produktov v celej Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Prehlbovanie vnútorného trhu s 

dôchodkovými produktmi prostredníctvom 

riešenia cezhraničných prekážok by 

zvýšilo hospodársku súťaž a umožnilo 

spotrebiteľom využívať výhody zlepšenej 

kvality produktov a nižších cien, zatiaľ čo 
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poskytovatelia produktov by mohli mať 

prospech z úspor z rozsahu. Dokonca aj 

členské štáty, ktorých demografické 

trendy sú priaznivé a ktorých dôchodkové 

systémy sú dobre financované, by samy 

mali prospech z účinnejšieho vnútorného 

trhu s osobnými dôchodkovými 

produktmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Návrh nariadenia umožní 

vytvorenie dôchodkového produktu, ktorý 

bude v čo najväčšej miere jednoduchý, 

bezpečný, za rozumnú cenu, 

transparentný, priaznivý pre spotrebiteľov 

a prenosný v rámci celej EÚ a bude 

dopĺňať súčasné systémy v členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

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) Vnútorný trh s osobnými 

dôchodkami v súčasnosti nefunguje bez 

ťažkostí. V niektorých členských štátoch 

ešte ani neexistuje trh s dôchodkovými 

produktmi. V iných sú síce súkromné 

dôchodkové produkty k dispozícii, ale 

vyskytuje sa vysoká miera fragmentácie 

medzi vnútroštátnymi trhmi. V dôsledku 

toho majú dôchodkové produkty len 

obmedzenú mieru prenosnosti. 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 
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slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať 

služby, pretože im v tom bráni 

nedostatočná normalizácia osobných 

dôchodkových produktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Ako Komisia oznámila v septembri 

2015 vo svojom akčnom pláne na 

vybudovanie únie kapitálových trhov28, 

„Komisia posúdi možnosti politického 

rámca pre vytvorenie úspešného 

európskeho trhu s jednoduchými, 

efektívnymi a konkurencieschopnými 

osobnými dôchodkami, a určí, či sú na 

podporu tohto trhu potrebné právne 

predpisy EÚ“. 

vypúšťa sa 

__________________  

28 Akčný plán na vybudovanie únie 

kapitálových trhov, Európska komisia, 30. 

septembra 2015 [COM(2015) 468 final]. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Európska rada vo svojich záveroch 

z 28. júna 201630 vyzvala na „rýchly a 

rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť 

ľahší prístup podnikov k finančným 

prostriedkom a podporovať investície do 

reálnej ekonomiky prostredníctvom 

napredovania v cieľoch únie kapitálových 

trhov“. 

vypúšťa sa 

__________________  

30 Závery Európskej rady z 28. júna 2016, 

EUCO 26/16, bod 11. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Komisia vo svojom oznámení zo 

14. septembra 2016 Únia kapitálových 

trhov – urýchlenie reformy31 oznámila, že 

„zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a 

konkurencieschopný osobný dôchodkový 

produkt EÚ [...] Zvažované možnosti 

zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, 

ktorý by mohol byť predložený v roku 

2017.“ 

vypúšťa sa 

__________________  

COM(2016) 601 final, s. 4.  

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Komisia vo svojom oznámení o 

preskúmaní akčného plánu únie 

kapitálových trhov v polovici trvania32 

oznámila „legislatívny návrh o 

celoeurópskom osobnom dôchodkovom 

produkte (PEPP) do konca júna 2017. 

Tento návrh položí základy 

bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho 

a transparentnejšieho trhu s cenovo 

dostupnými a dobrovoľnými úsporami 

osobných dôchodkov, ktoré možno 

spravovať v celoeurópskom meradle. 

Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje 

dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude 

riešiť demografickú výzvu, doplní 

existujúce dôchodkové produkty a systémy 

a zvýši nákladovú efektívnosť osobných 

dôchodkov tým, že poskytne vhodné 

príležitosti na dlhodobé investície 

vypúšťa sa 
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osobných dôchodkov“. 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, s. 6.  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

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 poskytne dodatočné 

možnosti na splnenie dôchodkových 

cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) V dôsledku neistých podmienok 

zamestnávania a právnych zmien sa 

neprestajne znižujú dôchodky. Preto je 

mimoriadne dôležité, aby najmä mladá 

generácia a ľudia s nízkymi príjmami 

mali možnosť zabezpečiť si svoju životnú 

úroveň v starobe. PEPP preto musí byť 

atraktívny a prístupný najmä pre tieto 

skupiny. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10b) Finančné vzdelávanie môže 

podporiť porozumenie možnostiam úspor 
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domácností v oblasti dobrovoľných 

osobných dôchodkových plánov a 

informovanosť o nich. Sporitelia majú 

tiež reálnu príležitosť plne pochopiť 

riziká týkajúce sa celoeurópskeho 

produktu a jeho vlastnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

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. Doplnením 

existujúcich verejných a zamestnaneckých 

dôchodkových systémov a produktov 

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, ani 

neovplyvní existujúce vnútroštátne 

verejné a zamestnanecké dôchodkové 

systémy a produkty. PEPP nebude priamo 

ani nepriamo spojený so zamestnaním či 

zamestnaneckým postavením sporiteľa 

PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Tento legislatívny rámec nesmie 

obmedziť žiadnu zodpovednosť členských 

štátov pri plnení ich povinností týkajúcich 

sa poskytovania dostatočného štátneho 
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dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V nariadení sa harmonizuje súbor 

základných vlastností PEPP, ktoré sa 

týkajú kľúčových prvkov, ako sú 

distribúcia, investičná politika, zmena 

poskytovateľa alebo cezhraničné 

poskytovanie a prenosnosť. 

Prostredníctvom harmonizácie týchto 

základných vlastností sa zlepší úroveň 

rovnakých podmienok pre poskytovateľov 

osobných dôchodkov ako celok a pomôže 

sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových 

trhov a integrácia vnútorného trhu 

s osobnými dôchodkami. Povedie to 

k vytvoreniu vo veľkej miere 

normalizovaného celoeurópskeho 

produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých 

členských štátoch a ktorý posilní 

postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno 

využiť vnútorný trh prostredníctvom 

prevodu svojich dôchodkových práv do 

zahraničia a prostredníctvom ponuky 

širšieho výberu medzi jednotlivými typmi 

poskytovateľov vrátane cezhraničných. 

Keďže bude existovať menej prekážok 

v poskytovaní cezhraničných 

dôchodkových služieb, celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt zvýši 

konkurenciu medzi poskytovateľmi na 

celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky 

na úspory z rozsahu, čo by malo byť 

prínosné pre sporiteľov. 

(12) V nariadení sa harmonizuje súbor 

základných vlastností PEPP, ktoré sa 

týkajú kľúčových prvkov, ako sú 

distribúcia, zmluvy, investičná politika, 

zmena poskytovateľa alebo cezhraničné 

poskytovanie a prenosnosť. 

Prostredníctvom harmonizácie týchto 

základných vlastností sa zlepší úroveň 

rovnakých podmienok pre poskytovateľov 

osobných dôchodkov ako celok a pomôže 

sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových 

trhov a integrácia vnútorného trhu 

s osobnými dôchodkami. Povedie to 

k vytvoreniu vo veľkej miere 

normalizovaného celoeurópskeho 

produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých 

členských štátoch a ktorý posilní 

postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno 

využiť vnútorný trh prostredníctvom 

prevodu svojich dôchodkových práv do 

zahraničia a prostredníctvom ponuky 

širšieho výberu medzi jednotlivými typmi 

poskytovateľov vrátane cezhraničných. 

Keďže bude existovať menej prekážok 

v poskytovaní cezhraničných 

dôchodkových služieb, celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt zvýši 

konkurenciu medzi poskytovateľmi na 

celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky 

na úspory z rozsahu, čo by malo byť 

prínosné pre sporiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Európsky orgán pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov 

(EIOPA) by mal zaručiť povolenie pre 

PEPP v súlade s týmto nariadením. 

Povolenie by sa nemalo nikdy udeľovať 

retroaktívne. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

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. 

Povolením sa zabezpečí, že na trhu bude 

možné zaobstarať len bezpečné, testované 

investičné produkty označené ako PEPP. 

Orgán EIOPA overí zmluvné podmienky 

upravujúce PEPP s cieľom zabezpečiť, 

aby boli splnené požiadavky tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu 

služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by 

domovské a hostiteľské členské štáty mali 

úzko spolupracovať pri presadzovaní 

záväzkov stanovených v tomto nariadení. 

V prípade, že distribútori a poskytovatelia 

PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť 

v rôznych členských štátoch v rámci 

(16) S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu 

služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by 

domovské a hostiteľské členské štáty 

poskytovateľa a distribútorov PEPP mali 

úzko spolupracovať pri presadzovaní 

záväzkov stanovených v tomto nariadení. 

V prípade, že distribútori a poskytovatelia 

PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť 



 

PE618.145v03-00 14/96 AD\1158463SK.docx 

SK 

slobody poskytovať služby, príslušný 

orgán domovského členského štátu by mal 

zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov 

stanovených v tomto nariadení, pretože má 

užšie styky s poskytovateľom PEPP. 

S cieľom zabezpečiť spravodlivé 

rozloženie zodpovedností medzi 

príslušnými orgánmi z domovského 

a hostiteľského členského štátu, ak 

príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu zistí, že na jeho území dochádza 

k porušeniam záväzkov, mal by 

upovedomiť príslušný orgán domovského 

členského štátu, ktorý by mal mať 

povinnosť prijať primerané opatrenia. 

Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu by mal byť navyše oprávnený 

zasiahnuť, ak domovský členský štát 

neprijme primerané opatrenia alebo prijaté 

opatrenia nie sú dostatočné. 

v rôznych členských štátoch v rámci 

slobody poskytovať služby, príslušný 

orgán domovského členského štátu by mal 

zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov 

stanovených v tomto nariadení, pretože má 

užšie styky s poskytovateľom PEPP. 

S cieľom zabezpečiť spravodlivé 

rozloženie zodpovedností medzi 

príslušnými orgánmi z domovského 

a hostiteľského členského štátu, ak 

príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu zistí, že na jeho území dochádza 

k porušeniam záväzkov, mal by 

upovedomiť príslušný orgán domovského 

členského štátu, ktorý by mal mať 

povinnosť prijať primerané opatrenia. 

Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu by mal byť navyše oprávnený 

zasiahnuť, ak domovský členský štát 

neprijme primerané opatrenia alebo prijaté 

opatrenia nie sú dostatočné. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V prípade zriadenia pobočky alebo 

stáleho zastúpenia v inom členskom štáte 

je vhodné rozdeliť zodpovednosť za 

presadzovanie medzi domovský 

a hostiteľský členský štát. Kým 

zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré 

majú vplyv na celkovú ekonomickú 

činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa 

odborných požiadaviek, by mala zostať na 

príslušnom orgáne domovského členského 

štátu rovnako ako v prípade poskytovania 

služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu 

by mal prebrať zodpovednosť za 

presadzovanie pravidiel o požiadavkách na 

informácie a pravidiel výkonu 

ekonomickej činnosti v súvislosti so 

službami poskytovanými na jeho území. 

Ak však príslušný orgán hostiteľského 

členského štátu zistí na svojom území 

(17) V prípade zriadenia pobočky alebo 

stáleho zastúpenia v inom členskom štáte 

je vhodné rozdeliť zodpovednosť za 

presadzovanie medzi domovský 

a hostiteľský členský štát. Kým 

zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré 

majú vplyv na celkovú ekonomickú 

činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa 

odborných požiadaviek, by mala zostať na 

príslušnom orgáne domovského členského 

štátu rovnako ako v prípade poskytovania 

služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu 

by mal prebrať zodpovednosť za 

presadzovanie pravidiel o požiadavkách na 

informácie, o reklame a pravidiel výkonu 

ekonomickej činnosti v súvislosti so 

službami poskytovanými na jeho území. 

Ak však príslušný orgán hostiteľského 

členského štátu zistí na svojom území 
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akékoľvek porušenie záväzkov, v súvislosti 

s ktorými sa v tejto smernici neprenáša 

zodpovednosť na hostiteľský členský štát, 

z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán 

upovedomí príslušný orgán domovského 

členského štátu, aby vykonal primerané 

opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa 

porušení pravidiel o dobrom mene, 

požiadaviek týkajúcich sa odborných 

znalostí a schopností. S ohľadom na 

ochranu spotrebiteľov by príslušný orgán 

hostiteľského členského štátu mal byť 

navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský 

členský štát neprijme primerané opatrenia 

alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné. 

akékoľvek porušenie záväzkov, v súvislosti 

s ktorými sa v tomto nariadení neprenáša 

zodpovednosť na hostiteľský členský štát, 

z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán 

upovedomí príslušný orgán domovského 

členského štátu, aby vykonal primerané 

opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa 

porušení pravidiel o dobrom mene, 

požiadaviek týkajúcich sa odborných 

znalostí a schopností. S ohľadom na 

ochranu spotrebiteľov by príslušný orgán 

hostiteľského členského štátu mal byť 

navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský 

členský štát neprijme primerané opatrenia 

alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Sporitelia PEPP by mali mať 

právo nadobudnúť alebo kúpiť si PEPP v 

inom členskom štáte, než je členský štát 

ich pobytu, a mali by mať právo súbežne 

sporiť vo viac ako jednej zložke, pričom 

daňové stimuly, ktoré sa vzťahujú na 

produkt PEPP, by mali byť rovnaké ako 

stimuly v členskom štáte, v ktorom má 

sporiteľ PEPP pobyt, s cieľom zabrániť 

akémukoľvek daňovému zneužitiu v 

dôsledku rôznych vnútroštátnych 

daňových systémov. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Zrušením povolenia pre PEPP zo 

strany orgánu EIOPA by nemala byť 

dotknutá žiadna povinnosť poskytovateľa 

PEPP voči sporiteľovi alebo príjemcovi 
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PEPP. 

 

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) S cieľom umožniť poskytovateľom 

PEPP bezproblémový prechod, povinnosť 

poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce 

zložky za každý členský štát sa bude 

uplatňovať päť rokov po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. Na to, aby 

mohli poskytovatelia PEPP splniť túto 

požiadavku, mali by mať možnosť 

vstupovať do partnerstiev na účely 

poskytovania zložiek. Po uvedení PEPP na 

trh by však mal poskytovateľ v zmluve 

poskytnúť informácie o tom, ktoré národné 

zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby 

sa zabránilo možnému zavádzaniu 

spotrebiteľov. Ak zatiaľ nie je k dispozícii 

prenosnosť, sporiteľ PEPP by mal mať 

možnosť bezplatnej zmeny, aby sa 

zabezpečila prenosnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Ak sa sporiteľ PEPP presťahuje 

do iného členského štátu a využíva službu 

prenosnosti na otvorenie novej zložky, mal 

by mať rovnocenné daňové výhody ako 

miestni sporitelia PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 b (nové) 



 

AD\1158463SK.docx 17/96 PE618.145v03-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21b) V rámci prechodného obdobia 

piatich rokov od nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia platí, že ak sporiteľ 

PEPP zmení svoje bydlisko tým, že sa 

presťahuje do členského štátu, v ktorom 

poskytovateľ PEPP nie je schopný 

ponúknuť zložku, sporiteľ PEPP musí 

mať možnosť bezplatne zmeniť 

poskytovateľa PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

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, ľahko pochopiteľné 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 vrátane rizík spojených s 

environmentálnymi, sociálnymi faktormi 

a faktormi riadenia a správy, 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 
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extrémny, ale vierohodný. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

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. V prípade 

štandardnej možnosti by sporitelia PEPP 

mali preskúmať rozhodovací strom, ktorý 

im pomôže vybrať si. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

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) 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. 

__________________ __________________ 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 

2014 o dokumentoch s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 

2014 o dokumentoch s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 
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retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. 

v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1. 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. 

v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Podrobnosti o informáciách, ktoré 

sa majú zahrnúť do dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP 

dodatočne k prvkom, ktoré už sú 

stanovené v dokumente s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, a 

prezentácia týchto informácií by sa mali 

ďalej harmonizovať prostredníctvom 

regulačných technických predpisov, ktoré 

doplnia regulačné technické predpisy 

stanovené v delegovanom nariadení 

Komisie z 8. marca 201734, zohľadňujúc 

existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti 

správania spotrebiteľov vrátane výsledkov 

testovania účinnosti rôznych spôsobov 

prezentácie informácií spotrebiteľom. 

(27) Podrobnosti o informáciách, ktoré 

sa majú zahrnúť do dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP, a 

prezentácia týchto informácií by sa mali 

ďalej harmonizovať prostredníctvom 

regulačných technických predpisov, 

zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci 

výskum v oblasti správania spotrebiteľov 

vrátane výsledkov testovania účinnosti 

rôznych spôsobov prezentácie informácií 

spotrebiteľom. 

__________________  

34 Delegované nariadenie Komisie z 8. 

marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení (PRIIP) 

stanovením regulačných technických 

predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, 

obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov 

s kľúčovými informáciami a podmienky 

splnenia požiadavky na poskytovanie 

takýchto dokumentov. 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) Dokument s kľúčovými 

informáciami by sa mal skladať z dvoch 

častí. Prvá, všeobecná časť by mala 

poskytovať všeobecné informácie o 

PEPP. V druhej, podrobnej časti by sa 

mali uvádzať informácie, ktoré sa líšia v 

závislosti od jednotlivých členských štátov, 

ako napríklad vek odchodu do dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

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 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. Výkaz 

dôchodkových dávok by sa mal 

každoročne poskytovať sporiteľovi PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (29a) Poskytovatelia PEPP by mali pre 
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sporiteľov PEPP vypracovať plány 

príspevkov a predpovede so zameraním na 

hodnotu finančných prostriedkov, 

návratnosť investícií, odhadovanú 

infláciu a hospodársky rast. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Poskytovatelia PEPP by mali 

sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom 

predstihu pred odchodom do dôchodku 

informovať o možnostiach vyplácania 

dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky 

nevyplácajú ako doživotná anuita, 

členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému 

veku, by mali dostať informácie 

o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú 

k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich 

finančné plánovanie v súvislosti 

s odchodom do dôchodku. 

(30) Poskytovatelia PEPP by mali 

sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom 

predstihu pred odchodom do dôchodku 

informovať o možnostiach vyplácania 

dôchodku. Sporiteľom PEPP by sa tiež 

mala zároveň pripomenúť možnosť 

zmeny spôsobu vyplácania. Pri 

štandardnej možnosti by sa mala umožniť 

jednorazová platba vo výške maximálne 

30 % a zvyšok by sa mal vyplácať ako 

doživotná anuita. Posledná pripomienka 

by sa mala zrealizovať rok pred 

odchodom do dôchodku. Ak sa 

dôchodkové dávky nevyplácajú ako 

doživotná anuita, členovia, ktorí sa blížia 

k dôchodkovému veku, by mali dostať 

informácie o produktoch vyplácania dávok, 

ktoré sú k dispozícii, s cieľom zjednodušiť 

ich finančné plánovanie v súvislosti 

s odchodom do dôchodku. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) V štádiu vyplácania dôchodkových 

dávok by poberatelia dávok PEPP mali 

naďalej dostávať informácie o dávkach 

a zodpovedajúcich možnostiach ich 

vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, 

keď v štádiu vyplácania značnú úroveň 

(31) V štádiu vyplácania dôchodkových 

dávok by poberatelia dávok PEPP mali 

naďalej dostávať informácie o dávkach 

a zodpovedajúcich možnostiach ich 

vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, 

keď v štádiu vyplácania značnú úroveň 
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investičného rizika znášajú poberatelia 

dávok PEPP. Poberatelia dávok PEPP by 

mali dostávať informácie aj o každom 

znížení splatných dávok, a to pred 

uplatnením každého takéhoto zníženia a po 

prijatí rozhodnutia o znížení. V záujme 

najlepšieho postupu sa odporúča, aby 

poskytovatelia PEPP túto skutočnosť 

oznámili poberateľom dávok PEPP ešte 

pred prijatím takéhoto rozhodnutia. 

investičného rizika znášajú poberatelia 

dávok PEPP. Poberatelia dávok PEPP by 

mali dostávať informácie aj o každom 

znížení splatných dávok, a to pred 

uplatnením každého takéhoto zníženia a po 

prijatí rozhodnutia o znížení. Odporúča sa, 

aby poskytovatelia PEPP túto skutočnosť 

oznámili poberateľom dávok PEPP ešte 

pred prijatím takéhoto rozhodnutia. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 trvaniu 

ich záväzkov vrátane dlhodobých 

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, čím 

sa umožní zosúladenie s dlhodobými 

záväzkami sporiteľa PEPP. Dodržiavanie 

zásady obozretnosti si preto vyžaduje 

investičnú politiku upravenú podľa 

štruktúry klientov jednotlivých 

poskytovateľov PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Stanovením zásady obozretnosti 

ako základnej zásady kapitálového 

(33) Stanovením zásady obozretnosti 

ako základnej zásady kapitálového 



 

AD\1158463SK.docx 23/96 PE618.145v03-00 

 SK 

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. 

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. Pri zásade obozretnosti sa 

zohľadňuje aj úloha environmentálnych, 

sociálnych faktorov a faktorov riadenia 

a správy v investičnom procese. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

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. 

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. Toto posúdenie rizika by sa malo 

sprístupniť aj orgánu EIOPA a 

príslušným orgánom, ako aj sporiteľom 

PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (38a) Ak poskytovateľ nemôže 

ponúknuť konkrétnu investičnú možnosť, 

pretože ju nemôže vytvoriť alebo ju 

nemôže ponúknuť v konkrétnom 

členskom štáte, mal by mať možnosť 

ponúkať túto investičnú možnosť v rámci 
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produktového partnerstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Štandardná investičná voľba by 

mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie 

investovaného kapitálu. Poskytovatelia 

PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj 

mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa 

dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie. 

(39) Štandardná investičná voľba by 

mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie 

skutočne investovaného kapitálu pred 

odpočítaním akumulovaných poplatkov a 

nákladov a po započítaní inflácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 39 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (39a) V odôvodnených prípadoch, 

napríklad v prípadoch preukázanej 

nedbanlivosti, porušenia právnych 

predpisov alebo vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam, alebo pri zrušení povolenia 

pre PEPP by sporitelia PEPP mali mať 

možnosť zmeniť poskytovateľov 

kedykoľvek bez toho, aby to bolo 

spoplatnené alebo aby boli nútení 

dodržiavať nevýhodnú zmluvu. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 42 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Transparentnosť nákladov 

a poplatkov je nevyhnutná na vybudovanie 

dôvery sporiteľov PEPP a na informovanú 

voľbu. Malo by sa teda zakázať používanie 

(42) Transparentnosť a spravodlivosť 

nákladov a poplatkov sú nevyhnutné na 

vybudovanie dôvery sporiteľov PEPP a na 

informovanú voľbu. Malo by sa teda 

zakázať používanie netransparentných 
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netransparentných postupov na tvorbu cien. postupov na tvorbu cien. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 44 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(44) Komisia by mala prijať návrh 

vykonávacích technických predpisov 

vypracovaný európskymi orgánmi 

dohľadu prostredníctvom spoločného 

výboru, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah 

špecifických prvkov dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP, na 

ktoré sa nevzťahujú [regulačné technické 

predpisy z dokumentov s kľúčovými 

informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné 

produkty založené na poistení] v súlade s 

článkami 10 až 14 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201035 , 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1094/201036 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1095/201037. Komisia by mala doplniť 

technickú prácu európskych orgánov 

dohľadu vykonaním spotrebiteľských 

testov prezentácie dokumentu 

s kľúčovými informáciami navrhnutého 

európskymi orgánmi dohľadu. 

vypúšťa sa 

__________________  

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 

2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. 

EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12). 

 

36 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 

2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre 

poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
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zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. 

EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48). 

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 

2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 

dohľadu (Európsky orgán pre cenné 

papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. 

EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (46a) Kvalifikované subjekty by mali byť 

oprávnené podávať žaloby v zastúpení 

zamerané na ochranu kolektívnych 

záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov 

dávok PEPP v súlade s právnymi 

predpismi EÚ. 

 

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 

a bezpečného postupu. Pri štandardnej 

možnosti by to malo byť možné iba v 

akumulačnej fáze, pretože z dôvodov 

ochrany spotrebiteľa je potrebné 

dosiahnuť spoľahlivé vyplácanie anuity a 
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zmena môže mať negatívne finančné 

dôsledky. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 48 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(48) Proces zmeny by mal byť pre 

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. 

(48) Proces zmeny by mal byť pre 

sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci 

poskytovateľ PEPP by mal teda 

zodpovedať za začatie a riadenie procesu 

v mene sporiteľa PEPP a na jeho žiadosť. 

Pri vytváraní služby na zmenu 

poskytovateľa by poskytovatelia PEPP 

mali mať možnosť dobrovoľne používať aj 

dodatočné prostriedky, ako sú technické 

riešenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 49 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(49) Pred udelením oprávnenia na 

zmenu by sporiteľ PEPP mal byť 

informovaný o všetkých krokoch postupu, 

ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny. 

(49) Pred udelením oprávnenia na 

zmenu by sporiteľ PEPP mal byť 

informovaný o všetkých krokoch postupu a 

o nákladoch, ktoré sú potrebné na 

vykonanie zmeny s cieľom umožniť 

sporiteľovi PEPP, aby urobil 

informované rozhodnutie o zmene služby. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 51 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (51a) Sporitelia PEPP by v prípade 

zmeny poskytovateľov mali byť 

informovaní o možnej strate daňových 
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stimulov a o ďalších finančných 

dôsledkoch v prípade zmeny alebo 

prevodu aktív k poskytovateľovi PEPP, na 

ktorého sa vzťahujú odlišné režimy 

daňových stimulov. Príslušné orgány by 

v takomto prípade v rámci procesu 

uľahčenia zmeny poskytovateľa 

a prevodu aktív v prípade zrušenia 

povolenia pre PEPP mali informovať 

sporiteľov PEPP o dostupnosti 

alternatívnych poskytovateľov PEPP a 

alternatívnych produktov PEPP, ktoré by 

využívali podobné alebo porovnateľné 

daňové stimuly, s cieľom minimalizovať 

finančné straty. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 53 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) Pri registrácii PEPP by sporitelia 

PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o 

spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová 

platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, 

a potom by raz za päť rokov mali mať 

možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby 

s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli 

čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o 

spôsobe vyplácania svojim potrebám. 

(53) Pri registrácii PEPP by sporitelia 

PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o 

spôsobe vyplácania (pravidelné 

dôchodkové platby, jednorazová platba 

alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, a 

potom by raz za päť rokov mali mať 

možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby 

s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli 

čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o 

spôsobe vyplácania svojim potrebám. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(54) Poskytovateľom PEPP by sa malo 

umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP 

širokú škálu výplatných možností. Týmto 

prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ 

rozsiahleho využívania PEPP, pretože 

sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu 

(54) Poskytovateľom PEPP by sa malo 

umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP 

dostatočnú škálu výplatných možností 

počas fázy čerpania. Týmto prístupom sa 

podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho 

využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP 
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a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom 

by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP 

nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je 

to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je 

to politicky priechodné, pretože členských 

štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri 

rozhodovaní o tom, ktoré výplatné 

možnosti chcú podporovať. 

budú mať väčšiu flexibilitu a širšie 

možnosti voľby. Poskytovateľom by to 

umožnilo vytvoriť produkty PEPP 

nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je 

to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je 

to politicky priechodné, pretože členských 

štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri 

rozhodovaní o tom, ktoré výplatné 

možnosti chcú podporovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (54a) V prípade štandardnej možnosti by 

malo byť povinné vyplatenie pevnej sumy 

70 % výplat vo forme anuít. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 66 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(66) Akékoľvek spracovanie osobných 

údajov vykonávané v rámci tohto 

nariadenia, ako napríklad výmena alebo 

zaslanie osobných údajov príslušnými 

orgánmi, by sa malo vykonať v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/67939 a akákoľvek výmena 

alebo zaslanie informácií európskymi 

orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140. 

(66) Akékoľvek spracovanie osobných 

údajov vykonávané v rámci tohto 

nariadenia, ako napríklad výmena alebo 

zaslanie osobných údajov príslušnými 

orgánmi, uchovávanie osobných údajov v 

centrálnom registri prevádzkovanom 

orgánom EIOPA, spracovanie osobných 

údajov poskytovateľmi PEPP alebo 

distribútormi PEPP, by sa malo vykonať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67939, so 

smernicou Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/68039a a s nariadením o 

rešpektovaní súkromného života a 

ochrane osobných údajov v 

elektronických komunikáciách a o zrušení 

smernice 2002/58/ES (nariadenie o 

súkromí a elektronických 

komunikáciách). Akákoľvek výmena 
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alebo zaslanie informácií európskymi 

orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140. 

_________________ _________________ 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

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

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

39 Nariadenie Európskeho parlamentu 

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

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1).  

 39a Smernica Európskeho parlamentu 

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

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov príslušnými orgánmi na 

účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 

alebo na účely výkonu trestných sankcií 

a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 

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

s. 89). 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 

z 18. decembra 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

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

40 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 

z 18. decembra 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi 

Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

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

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 66 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (66a) Vzhľadom na citlivosť osobných 

finančných údajov je veľmi dôležitá 

prísna ochrana údajov. Preto sa 

odporúča, aby orgány na ochranu údajov 

boli úzko zapojené do vykonávania tohto 

nariadenia a dohľadu nad týmto 

vykonávaním. 



 

AD\1158463SK.docx 31/96 PE618.145v03-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 70 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (70a) Vzhľadom na možné dlhodobé 

dôsledky tohto nariadenia je dôležité 

pozorne monitorovať vývoj počas 

počiatočnej fázy vykonávania. Komisia by 

pri hodnotení mala brať do úvahy aj 

skúsenosti orgánu EIOPA, 

zainteresovaných strán a odborníkov a 

oznamovať Európskemu parlamentu a 

Rade všetky prípadné pripomienky. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné 

pravidlá udeľovania povolení, vytvárania 

a distribúcie osobných dôchodkových 

produktov distribuovaných v Únii pod 

označením „celoeurópsky osobný 

dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ 

a dohľadu nad nimi. 

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné 

pravidlá udeľovania povolení, ich 

zrušenia, vytvárania a distribúcie osobných 

dôchodkových produktov distribuovaných 

v Únii pod označením „celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt“ alebo 

„PEPP“ a dohľadu nad nimi. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) ktorým sa zabezpečuje akumulácia 

kapitálu do dôchodku len s obmedzenými 

možnosťami predčasne vypovedať zmluvu 

pred odchodom do dôchodku; 

c) ktorým sa zabezpečuje akumulácia 

kapitálu do dôchodku; 
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Odôvodnenie 

Z dôvodu charakteru PEPP by mala byť povinná akumulácia kapitálu do dôchodku bez 

ohľadu na investičné možnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ktorým sa zabezpečuje príjem na 

dôchodku; 

d) ktorým sa zabezpečuje dôchodková 

dávka na dôchodku; 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s bodom 9. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci 

osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

regulovaný finančný podnik, ktorému bolo 

na základe práva Únie udelené povolenie 

na správu kolektívnych alebo 

individuálnych investícií alebo úspor, 

a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP s výhľadom na dôchodok, bez 

možnosti alebo s prísne obmedzenou 

možnosťou predčasnej výplaty; 

2. „celoeurópsky osobný dôchodkový 

produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci 

osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci 

schváleného plánu PEPP poskytuje 

finančný podnik, ako sa uvádza v článku 

5, ktorému bolo na základe práva Únie 

udelené povolenie na správu kolektívnych 

alebo individuálnych investícií alebo úspor, 

a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ 

PEPP s výhľadom na dôchodok, bez 

možnosti alebo s prísne obmedzenou 

možnosťou predčasnej výplaty; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. „sporiteľ PEPP“ je: 3. „sporiteľ PEPP“ je fyzická osoba, 

ktorá uzatvorí zmluvu o PEPP s 

poskytovateľom alebo distribútorom 

PEPP; 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

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; 

vypúšťa sa 

__________________  

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  61 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) klient, resp. zákazník v zmysle 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2002/92/ES42, ak by sa klient nemohol 

považovať za profesionálneho klienta v 

zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 

10 smernice 2014/65/EÚ; 

vypúšťa sa 

__________________  

42 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o 

sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 009, 

15.1.2003, s. 3). 
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Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. „akumulačná fáza“ je obdobie 

akumulácie aktív (splácaných súm) na účte 

PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým 

poberateľ PEPP nedosiahne vek odchodu 

do dôchodku; 

10. „akumulačná fáza“ je obdobie 

akumulácie aktív (splácaných súm) na účte 

PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým 

nezačne fáza čerpania PEPP; 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie k článku 2 ods. 1 písm. c). 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. „anuita“ je suma, ktorá sa ako 

vrátenie investície uhrádza v určených 

intervaloch počas určitého obdobia, 

napríklad obdobia života poberateľa PEPP 

alebo určitý počet rokov; 

12. „anuita“ je suma, ktorá sa ako 

vrátenie investície uhrádza v určených 

intervaloch počas obdobia života 

poberateľa PEPP; 

Odôvodnenie 

Účelom dôchodku je poskytnúť dávku v starobe a ochranu pred chudobou v starobe. Preto by 

malo ísť o celoživotné platby. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a. „jednorazová platba“ je úplné 

vyplatenie akumulovaného kapitálu po 
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skončení akumulačnej fázy; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

20. „zložka“ je zložka otvorená v rámci 

každého jednotlivého účtu PEPP a 

spĺňajúca právne požiadavky a podmienky 

na využívanie stimulov, ktoré na účely 

investovania do PEPP stanoví na 

vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom 

má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým 

môže byť jednotlivec v rámci každej 

zložky sporiteľom PEPP alebo 

poberateľom PEPP v závislosti od 

príslušných právnych požiadaviek pre 

akumulačnú fázu a fázu čerpania; 

20. „zložka“ je vnútroštátna zložka 

otvorená v rámci každého jednotlivého 

účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky 

a podmienky na využívanie stimulov, ktoré 

na účely investovania do PEPP stanoví na 

vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom 

má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým 

môže byť jednotlivec v rámci každej 

zložky sporiteľom PEPP alebo 

poberateľom PEPP v závislosti od 

príslušných právnych požiadaviek pre 

akumulačnú fázu a fázu čerpania; 

Odôvodnenie 

Na spresnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

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‘ 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; 

Odôvodnenie 

Účelom pozmeňujúceho návrhu je zachovať kapitál. 
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Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21a. „kapitálová ochrana“ je záruka na 

akumulovaný kapitál investovaný pred 

odpočítaním poplatkov, nákladov 

a výdavkov a po započítaní inflácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

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 možnosť“ je 

dôchodkový produkt, ktorý musí ponúkať 

každý poskytovateľ v súlade s investičnou 

stratégiou stanovenou v článku 37; 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25a. „biometrické riziká‘ sú riziká 

spojené s dlhovekosťou, zdravotným 

postihnutím alebo úmrtím; 

Odôvodnenie 

Keďže PEPP sa môže vzťahovať aj na biometrické riziká, mali by sa riadne vymedziť. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 28a. „partnerstvo na účely 

poskytovania zložiek“ je spolupráca medzi 

viacerými poskytovateľmi PEPP s cieľom 

poskytovať zložky vo všetkých členských 

štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 28b. „partnerstvo na účely 

poskytovania produktov“ je spolupráca 

medzi poskytovateľmi PEPP, ktorá je 

potrebná, ak poskytovateľ nemôže 

poskytnúť investičnú možnosť alebo ju 

nemôže poskytnúť v konkrétnom 

členskom štáte, 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) správcovia alternatívnych 

investičných fondov (AIF), ktorým bolo 

udelené povolenie v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/61/EÚ 47. 

vypúšťa sa 

__________________  

47 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o 

správcoch alternatívnych investičných 

fondov a o zmene a doplnení smerníc 

2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení 

(ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. 

v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) informácie o totožnosti žiadateľa 

a jeho súčasné a predchádzajúce finančné 

skúsenosti a história; 

b) informácie o totožnosti žiadateľa 

vrátane celého názvu, sídla, čísla zápisu 

vo vnútroštátnom obchodnom registri, 

jeho základného imania a jeho súčasné 

a predchádzajúce finančné skúsenosti 

a históriu; 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) totožnosť osôb, ktoré budú 

v skutočnosti riadiť činnosť tvorby 

a/alebo distribúcie PEPP; 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e 

 

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 

úlohy, ktorú zohrávajú environmentálne, 

sociálne faktory a faktory riadenia 

a správy v investičnom procese, ako aj 

dlhodobého vplyvu a externalít 

investičných rozhodnutí; 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. EIOPA môže požiadať 

o vysvetlenie a dodatočné informácie 

v súvislosti s dokumentáciou 

a informáciami poskytnutými podľa 

odseku 1. 

3. EIOPA môže požiadať finančné 

podniky vymedzené v odseku 1 

o vysvetlenie a dodatočné informácie 

v súvislosti s dokumentáciou 

a informáciami poskytnutými podľa 

odseku 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. EIOPA môže požiadať príslušný 

orgán finančného podniku, ktorý požiadal 

o udelenie povolenia, o vysvetlenie 

a informácie v súvislosti s dokumentáciou 

uvedenou v odseku 2. Príslušný orgán 

odpovie na žiadosť v lehote desiatich 

pracovných dní odo dňa, v ktorom mu bola 

doručená žiadosť od EIOPA. 

4. EIOPA informuje príslušný 

vnútroštátny orgán o žiadosti o udelenie 

povolenia pre PEPP. EIOPA môže 

požiadať príslušný orgán finančného 

podniku, ktorý požiadal o udelenie 

povolenia, o vysvetlenie a informácie 

v súvislosti s dokumentáciou uvedenou 

v odseku 2. Príslušný orgán odpovie na 

žiadosť v lehote desiatich pracovných dní 

odo dňa, v ktorom mu bola doručená 

žiadosť od EIOPA. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Akékoľvek následné úpravy 

dokumentácie a informácií uvedených 

v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznámia 

EIOPA. 

5. Akékoľvek následné úpravy 

dokumentácie a informácií uvedených 

v odsekoch 1 a 2 finančné podniky 

bezodkladne oznámia EIOPA. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) navrhovaný PEPP je založený na 

investičnej stratégii, v ktorej sa stanovuje, 

do akej miery sa environmentálne, 

sociálne faktory a faktory riadenia 

a správy zahŕňajú do navrhovaného 

systému riadenia rizík poskytovateľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

orgánom žiadateľa. 

2. Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti 

EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným 

vnútroštátnym orgánom žiadateľa. 

Príslušný vnútroštátny orgán môže 

vzniesť námietku v súvislosti so 

žiadateľom. V takom prípade príslušný 

orgán uvedie dôvody námietky, ktoré 

EIOPA zohľadní. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. V prípade, že EIOPA zruší 

povolenie pre PEPP, EIOPA o tom 

bezodkladne informuje príslušný 

vnútroštátny orgán. EIOPA spolu s 

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

členských štátov koordinuje a uľahčuje 

zmenu poskytovateľa alebo prevod aktív v 

súlade s kapitolou VII tohto nariadenia a 

príslušné vnútroštátne orgány 

bezodkladne informujú sporiteľov PEPP 

o dôsledkoch zrušenia povolenia. V 

prípade zrušenia povolenia pre PEPP sú 

sporitelia PEPP oprávnení bezplatne 

zmeniť poskytovateľa PEPP bez ohľadu 
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na frekvenciu zmien stanovenú v článku 

48. 

 Ak sporiteľ PEPP nevyužije službu zmeny 

poskytovateľa, ako sa uvádza v odseku 4a, 

sporiteľ PEPP je oprávnený bezplatne 

odstúpiť od zmluvy o PEPP 

jednoznačným vyhlásením, v ktorom 

uvedie svoje rozhodnutie ukončiť zmluvu 

v prípade zrušenia povolenia pre PEPP zo 

strany EIOPA. Poskytovateľ PEPP 

vyplatí sporiteľovi PEPP bez zbytočného 

odkladu všetky prijaté sumy a všetky 

ďalšie akumulované aktíva. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. EIOPA každý štvrťrok informuje 

príslušné orgány finančných podnikov 

uvedených v článku 5 ods. 1 

o rozhodnutiach o udelení povolenia, 

o odmietnutí udeliť povolenie alebo 

o zrušení povolenia podľa tohto nariadenia. 

5. EIOPA bezodkladne informuje 

príslušné orgány finančných podnikov 

uvedených v článku 5 ods. 1 

o rozhodnutiach o udelení povolenia, 

o odmietnutí udeliť povolenie alebo 

o zrušení povolenia podľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Existujúce osobné dôchodkové 

produkty môžu byť zmenené na PEPP po 

udelení povolenia od EIOPA. 

2. Existujúce osobné dôchodkové 

produkty môžu byť zmenené na PEPP po 

udelení povolenia od EIOPA. V takýchto 

prípadoch sa vyžaduje súhlas klientov so 

zmenou. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné podniky uvedené v článku 

5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý 

nevytvorili, na základe povolenia na 

distribúciu udeleného príslušnými 

orgánmi svojho domovského členského 

štátu. 

1. Finančné podniky uvedené v článku 

5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý 

nevytvorili, za predpokladu, že táto 

činnosť bola povolená na základe 

platných sektorových pravidiel. Príslušné 

orgány informujú EIOPA o každom 

povolení alebo zamietnutí udelenia 

povolenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

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 a 

distribútor tohto PEPP a príslušný orgán 

poskytovateľa alebo distribútora PEPP a v 

ktorom sú uvedené informácie týkajúce sa 

dostupných vnútroštátnych zložiek a 

partnerstiev na účely poskytovania zložiek 

pre každý PEPP. Register je verejne 

prístupný v elektronickej podobe. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

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, a sporitelia PEPP majú 

právo súbežne sporiť vo viac ako jednej 

zložke, a to buď otvorením novej 

dodatočnej zložky a zachovaním tej 
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existujúcej, alebo otvorením novej zložky 

a zároveň zrušením tej existujúcej. 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade využitia služby 

prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

rovnakého PEPP. 

2. V prípade využitia služby 

prenosnosti si sporitelia PEPP môžu 

ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré 

poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú 

spojené s pokračujúcim investovaním do 

jeho PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Prenosnosť v inej zložke poskytuje buď 

poskytovateľ PEPP, alebo sa poskytuje na 

základe partnerstva na účely poskytovania 

zložiek. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

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. Najneskôr päť rokov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa 

na základe žiadosti určenej 

poskytovateľovi PEPP budú pre každý 

PEPP ponúkať vnútroštátne zložky pre 

všetky členské štáty. 
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Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Počas prechodného obdobia, ako 

je uvedené v odseku 3, majú sporitelia 

PEPP možnosť bezplatne zmeniť 

poskytovateľa PEPP, ak sa presťahujú do 

členského štátu, v ktorom ešte neexistuje 

zložka pre ich PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 14 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14a 

 Partnerstvá na účely poskytovania zložiek 

medzi oprávnenými poskytovateľmi PEPP 

na účely poskytovania vnútroštátnych 

zložiek 

 1. Poskytovatelia PEPP uvedení v 

článku 5 môžu vytvárať partnerstvá na 

účely poskytovania vnútroštátnych zložiek 

s cieľom splniť povinnosti stanovené v 

článku 13. 

 2. EIOPA bude informovaný o 

dohodách o partnerstvách na účely 

poskytovania zložiek medzi 

poskytovateľmi PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

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 

1. Bez toho, aby bola dotknutá lehota 

podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP 

bezodkladne po tom, ako bude 
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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. 

informovaný o zámere sporiteľa PEPP 

uplatniť svoje právo mobility medzi 

členskými štátmi, informuje sporiteľa 

PEPP o možnosti bezplatne otvoriť novú 

dodatočnú zložku v rámci účtu PEPP 

sporiteľa PEPP, pričom sa zachová 

existujúca zložka, a o lehote, v ktorej 

možno túto zložku otvoriť pre sporiteľa 

PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dátum, od ktorého by investície 

mali smerovať do novootvorenej zložky; 

b) v prípade prevodu dátum, od 

ktorého by všetky vklady mali smerovať do 

novootvorenej zložky; 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Najneskôr tri mesiace po prijatí 

žiadosti podľa odseku 2 poskytovateľ 

PEPP poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne 

úplné informácie a poradenstvo podľa 

kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide 

o podmienky vzťahujúce sa na novú 

zložku. 

3. Najneskôr jeden mesiac po prijatí 

žiadosti podľa odseku 2 poskytovateľ 

PEPP poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne 

úplné informácie a poradenstvo podľa 

kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide 

o podmienky vzťahujúce sa na novú 

zložku. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Poskytovateľ PEPP bezprostredne 

po prijatí žiadosti o prevod zaplatených 

príspevkov informuje sporiteľa PEPP o 
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všetkých dôsledkoch tohto prevodu aktív a 

o platných daniach, poplatkoch 

a nákladoch spojených s prevodom, ako aj 

o finančných dôsledkoch zachovania 

existujúcej zložky. 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

vnútroštátnym orgánom 

Poskytovanie informácií o prenosnosti 

príslušným vnútroštátnym orgánom 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

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 dojednania na 

účely poskytovania služby prenosnosti 

poskytovateľ PEPP oznámi EIOPA. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

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 
v lehote jedného mesiaca po otvorení novej 

zložky, pričom budú zahŕňať aspoň: 

2. Informácie podľa odseku 1 sa 

uložia elektronicky v centrálnom 

verejnom registri vedenom EIOPA 
v lehote jedného mesiaca po otvorení novej 

zložky. Tento centrálny verejný register je 

prístupný pre príslušné vnútroštátne 

orgány, ktoré v prípade všetkých zmien 

automaticky dostávajú informácie 

týkajúce sa miestnych zložiek, ako aj 

podrobnosti o všetkých existujúcich alebo 
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nových dohodách o partnerstve na účely 

poskytovania zložiek medzi 

poskytovateľmi. Centrálny verejný 

register bude zahŕňať aspoň: 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne 

typy poskytovateľov a distribútorov PEPP 

v súlade s týmito pravidlami: 

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne 

typy poskytovateľov a distribútorov PEPP 

v súlade s týmito pravidlami v tejto 

kapitole: 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

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 uverejnia v ľahko 

dostupnej forme na webovom sídle 

poskytovateľa PEPP a klientom PEPP sa 

poskytnú bezplatne vo formáte podľa ich 

vlastného výberu, a to buď 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, alebo písomne. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V rámci schvaľovacieho procesu 

produktu sa vymedzí určený cieľový trh 

pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie 

všetkých relevantných rizík pre tento 

určený cieľový trh, ako aj to, aby 

zamýšľaná distribučná stratégia 

zodpovedala určenému cieľovému trhu 

a aby sa prijali primerané opatrenia 

s cieľom zaistiť, aby sa PEPP distribuoval 

na určený cieľový trh. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť 

PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho 

preverovať, pričom prihliada na 

akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla 

významne ovplyvniť potenciálne riziko 

pre určený cieľový trh, aby posúdil aspoň 

to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám 

určeného cieľového trhu a či je 

zamýšľaná distribučná stratégia naďalej 

vhodná. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia PEPP sprístupnia 

distribútorom PEPP všetky príslušné 

informácie o PEPP a o schvaľovacom 

procese produktu vrátane určeného 

cieľového trhu PEPP. 

Poskytovatelia PEPP sprístupnia 

distribútorom PEPP všetky príslušné 

informácie o PEPP a o schvaľovacom 

procese produktu. 
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Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné 

mechanizmy na získavanie informácií 

uvedených v piatom pododseku a na 

pochopenie charakteristických znakov 

a určeného cieľové trhu každého PEPP. 

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné 

mechanizmy na získavanie informácií 

uvedených v piatom pododseku. 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 

Kapitola IV – oddiel II – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM 

ZMLUVY 

REKLAMA A INFORMÁCIE PRED 

UZAVRETÍM ZMLUVY 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dokument s kľúčovými informáciami 

o PEPP 

Všeobecné ustanovenia o dokumente s 

kľúčovými informáciami o PEPP 

Odôvodnenie 

Keďže sa v článku 23 ods. 2 odkazuje na článok 5 ods. 2 a články 6 až 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1286/2014, dochádza k právnej neistote. Ustanovenia o reklame a informáciách pred 

uzavretím zmluvy by sa mali radšej uvádzať priamo v nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 
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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. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Každý členský štát môže 

požadovať, aby poskytovateľ PEPP alebo 

osoba ponúkajúca PEPP vopred 

informovala príslušný orgán pre PEPP o 

dokumente s kľúčovými informáciami pre 

PEPP ponúkané na trhu v danom 

členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Dokument s kľúčovými 

informáciami predstavuje predzmluvné 

informácie. Musí byť presný, pravdivý, 

jasný a nezavádzajúci. Musí poskytovať 

kľúčové informácie a byť v súlade so 

všetkými záväznými zmluvnými 

dokumentmi, s príslušnými časťami 

ponukových dokumentov 

a s podmienkami upravujúcimi PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Sporiteľom PEPP sa poskytuje 

bezplatne v dostatočnom predstihu pred 

uzavretím zmluvy o PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2d. Dokument s kľúčovými 

informáciami je samostatný dokument 

a musí sa zreteľne odlišovať od 

marketingových materiálov. Nesmie 

obsahovať krížové odkazy na 

marketingové materiály. Môže obsahovať 

krížové odkazy na iné dokumenty, a to 

prípadne aj na prospekt, ale iba ak sa 

takýto krížový odkaz týka informácií, 

ktoré musia byť na základe tohto 

nariadenia uvedené v dokumente 

s kľúčovými informáciami o PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2e. Každý dokument s kľúčovými 

informáciami obsahuje jednu investičnú 

možnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 f (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2f. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP sa vypracuje ako 

krátky a prehľadný dokument a po 

vytlačení pozostáva z maximálne troch 

strán formátu A4, čo slúži na podporu 

porovnateľnosti, a, ak sa poskytuje 

použitím trvanlivého nosiča iného ako 

papier, môže byť vrstvený tak, aby sa 

zohľadnila praktickosť dokumentu s 

kľúčovými informáciami o PEPP. 

Dokument s kľúčovými informáciami 

musí: 

 a) byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, 

aby bol ľahko čitateľný, pričom sa 

používajú písmená čitateľnej veľkosti; 

 b) zameriavať sa na kľúčové 

informácie, ktoré potrebujú sporitelia 

PEPP; 

 c) byť jasne formulovaný a napísaný 

jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú 

pochopenie informácií, a to predovšetkým 

jazykom, ktorý je jasný, stručný a 

zrozumiteľný. 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 g (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2g. Ak je dokument s kľúčovými 

informáciami farebný, farebnosťou sa 

nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, 

ak sa dokument s kľúčovými 

informáciami vytlačí alebo skopíruje 

čiernobielo. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 h (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2h. Ak sa v dokumente s kľúčovými 

informáciami používa firemná značka 

alebo logo poskytovateľa PEPP alebo 

skupiny, do ktorej patrí, nesmie odvádzať 

pozornosť od informácií obsiahnutých v 

dokumente ani znižovať prehľadnosť 

textu. 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Okrem informácií uvedených 

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

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

produkt ide?“ uvedú tieto informácie: 

vypúšťa sa 

i) opis dôchodkových dávok 

a rozsahu, v akom sa zaručujú; 

 

ii) akékoľvek minimálne alebo 

maximálne obdobie účasti v pláne PEPP; 

 

iii) vek odchodu do dôchodku;  

iv) všeobecné informácie o službe 

prenosnosti vrátane informácií 

o zložkách; 

 

v) všeobecné informácie o službe 

zmeny poskytovateľa a odkaz na osobitné 

informácie o službe zmeny poskytovateľa 

podľa článku 50; 

 

vi) dostupné informácie týkajúce sa 

výkonnosti investičnej politiky z hľadiska 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov týkajúcich sa správy; 

 

vii) právo rozhodné pre zmluvu 

o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu 

slobodne vybrať právo, alebo právo, ktoré 

navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si 

zmluvné strany môžu slobodne vybrať 

rozhodné právo. 
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Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Okrem dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP 

a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym 

sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek 

správy o solventnosti a finančnej situácii 

poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní 

jednoduchý prístup k týmto informáciám. 

4. Okrem dokumentu s kľúčovými 

informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP 

a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym 

sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek 

správy o solventnosti a finančnej situácii 

poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní 

bezplatný jednoduchý prístup k týmto 

informáciám. 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto poskytnú informácie o minulej 

výkonnosti investícií súvisiacich s plánom 

PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie 

piatich rokov alebo, ak daný plán existuje 

menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na 

všetky roky, počas ktorých plán existuje, 

ako aj informácie o štruktúre nákladov, 

ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia 

PEPP. 

5. Potenciálnym sporiteľom PEPP sa 

takisto bezplatne poskytnú informácie 

o minulej výkonnosti investícií súvisiacich 

s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na 

obdobie desiatich rokov alebo, ak daný 

plán existuje menej ako desať rokov, 

vzťahujúce sa na všetky roky, počas 

ktorých plán existuje, ako aj informácie 

o štruktúre nákladov, ktoré znášajú 

sporitelia PEPP a poberatelia PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Návrh nariadenia 

Článok 23 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23a 

 Reklama 

 Marketingová komunikácia ako taká musí 
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byť jasne rozpoznateľná. Marketingová 

komunikácia, ktorá obsahuje konkrétne 

informácie týkajúce sa PEPP, neobsahuje 

žiadne vyhlásenie, ktoré odporuje 

informáciám uvedeným v dokumente s 

kľúčovými informáciami alebo znižuje 

význam dokumentu s kľúčovými 

informáciami. V marketingovej 

komunikácii sa uvádza, že dokument s 

kľúčovými informáciami je k dispozícii, a 

poskytujú sa v nej informácie o tom, ako a 

kde možno tento dokument získať, 

vrátane webového sídla poskytovateľa 

PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Návrh nariadenia 

Článok 23 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23b 

 Jazykové požiadavky na dokument 

s kľúčovými informáciami 

 1. Dokument s kľúčovými 

informáciami musí byť napísaný 

v jednom alebo vo viacerých úradných 

jazykoch členského štátu, v ktorom sa 

PEPP ponúka na trhu. 

 2. Ak sa PEPP propaguje v členskom 

štáte prostredníctvom marketingových 

dokumentov napísaných v jednom alebo 

vo viacerých úradných jazykoch daného 

členského štátu, dokument s kľúčovými 

informáciami je napísaný aspoň v 

zodpovedajúcich úradných jazykoch. 

 3. Dokument s kľúčovými 

informáciami o PEPP sa sporiteľom 

PEPP so zrakovým alebo sluchovým 

postihnutím, ako aj negramotným 

sporiteľom PEPP a sporiteľom PEPP s 

nízkou gramotnosťou na požiadanie 

sprístupní vo vhodnom formáte. 
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Pozmeňujúci návrh  121 

Návrh nariadenia 

Článok 23 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23c 

 Forma a obsah dokumentu s kľúčovými 

informáciami 

 1. Názov „Dokument s kľúčovými 

informáciami“ sa uvádza zreteľným 

spôsobom v hornej časti prvej strany 

dokumentu s kľúčovými informáciami. 

Dokument s kľúčovými informáciami 

uvádza informácie v poradí určenom v 

odsekoch 2 a 3. 

 2. Hneď pod názvom dokumentu s 

kľúčovými informáciami sa uvádza 

vysvetľujúce vyhlásenie. „V tomto 

dokumente sa uvádzajú kľúčové 

informácie o tomto dôchodkovom 

produkte. 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.“ 

 3. Dokument s kľúčovými 

informáciami sa skladá z dvoch častí. 

V prvej, všeobecnej časti sa uvedú 

všeobecné informácie o PEPP. V druhej, 

osobitnej časti sa uvedú informácie, ktoré 

sa líšia v závislosti od jednotlivých 

členských štátov. 

 4. V dokumente s kľúčovými 

informáciami sa uvádzajú tieto všeobecné 

informácie: 

 a)  na začiatku dokumentu sa uvádza 

názov PEPP a to, či ide o štandardnú 

možnosť, totožnosť a kontaktné údaje 

tvorcu PEPP, informácie o príslušnom 

orgáne tvorcu PEPP a dátum dokumentu; 

 b)  ak nejde o štandardný produkt, 
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uvádza sa toto upozornenie: „Chystáte sa 

kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý 

a ktorý môže byť ťažké pochopiť.“; 

 c)  oddiel s názvom „O aký produkt 

ide a čo sa stane, keď odídem do 

dôchodku?“ obsahuje povahu a hlavné 

znaky PEPP, a to okrem iného: 

 i) investičné možnosti vrátane 

štandardnej možnosti; 

 ii) ak PEPP ponúka poistné plnenia, 

podrobnosti o takýchto poistných 

plneniach vrátane okolností, ktoré by 

zakladali nárok na ich uplatnenie; 

 iii) opis dôchodkových dávok 

a rozsahu, v akom sa zaručujú; 

 iv) informácie o existujúcich 

daňových stimuloch alebo inom 

preferenčnom zaobchádzaní; 

 v) prípadne či v prípade PEPP 

existuje čas na rozmyslenie alebo lehota 

na odstúpenie; 

 vi) akékoľvek minimálne alebo 

maximálne obdobie účasti v pláne PEPP; 

 vii) zákonný vek odchodu do dôchodku 

v členskom štáte, ktorého právo sa 

uplatňuje; 

 viii) opis výplatných možností a právo 

na zmenu vybranej formy výplat až do 

začiatku fázy čerpania;  

 ix) informácie o službe prenosnosti 

vrátane informácií o zložkách;  

 x) informácie o službe zmeny 

poskytovateľa a odkaz na osobitné 

informácie o službe zmeny poskytovateľa 

podľa článku 50; 

 xi) informácie týkajúce sa výkonnosti 

investičnej politiky z hľadiska 

environmentálnych a sociálnych faktorov 

a faktorov riadenia a správy; 

 xii) v oddiele s názvom „Aké sú riziká 

a čo by som mohol získať?“ stručný opis 

profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý 

obsahuje tieto prvky: 
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 – súhrnný ukazovateľ rizika 

doplnený o opisné vysvetlenie tohto 

ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a 

opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre 

PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane 

zachytené v rámci súhrnného 

ukazovateľa rizika; 

 – maximálnu možnú stratu 

investovaného kapitálu vrátane 

informácií: 

  či sporiteľ PEPP môže stratiť 

všetok investovaný kapitál, alebo 

  či sporiteľ PEPP znáša riziko 

vzniku dodatočných finančných záväzkov 

alebo povinností vrátane podmienených 

záväzkov navyše ku kapitálu 

investovanému do PEPP, a 

  prípadne o tom, či PEPP zahŕňa 

ochranu kapitálu proti trhovému riziku, a 

podrobnosti o jej krytí a obmedzeniach 

najmä s ohľadom na načasovanie jej 

uplatnenia; 

 – primerané scenáre výkonnosti a 

predpoklady, na základe ktorých boli 

vytvorené; 

 – prípadne informácie o 

podmienkach výnosov plynúcich 

sporiteľom PEPP alebo vnorené horné 

ohraničenie výkonnosti; 

 – oznámenie, že daňové právne 

predpisy domovského členského štátu 

sporiteľa PEPP môžu mať vplyv na 

skutočne vyplatenú sumu;  

 xiii) v oddiele s názvom „Aké sú 

náklady?“ sa uvádzajú náklady spojené 

s investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú 

priame aj nepriame náklady vrátane 

jednorazových a opakujúcich sa nákladov, 

prezentované vo forme súhrnných 

ukazovateľov týchto nákladov, a na účely 

zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové 

súhrnné náklady vyjadrené v peňažných 

a percentuálnych hodnotách, aby sa 

uviedol súhrnný vplyv celkových nákladov 

na investíciu; 
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 xiv) jasne sa uvedie, že poradcovia, 

distribútori alebo akákoľvek iná osoba 

poskytujúca poradenstvo súvisiace s 

PEPP alebo predávajúca PEPP poskytne 

informácie, v ktorých uvedie všetky 

náklady na distribúciu, ktoré ešte neboli 

zahrnuté do nákladov uvedených vyššie, a 

tým umožní sporiteľovi PEPP pochopiť 

kumulatívny účinok týchto súhrnných 

nákladov na výnosnosť investície; 

 xv) informácie o formách vyplatenia a 

o fáze čerpania; 

 xvi) odkaz na to, že v prípade zmeny 

formy vyplatenia to môže mať vplyv na 

daňové stimuly alebo preferenčné daňové 

zaobchádzanie; 

 xvii) 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; 

 xviii) v oddiele s názvom „Ďalšie 

relevantné informácie“ sa uvádza stručný 

opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s 

informáciami, ktoré sa majú poskytnúť 

sporiteľovi PEPP v štádiu pred uzavretím 

zmluvy a/alebo po jej uzavretí, s výnimkou 

akýchkoľvek marketingových materiálov. 

 5.  Tvorca PEPP pravidelne 

preskúmava informácie obsiahnuté v 

dokumente s kľúčovými informáciami a 

dokument zreviduje, ak z preskúmania 

vyplynie, že je potrebné vykonať zmeny. 

Revidované znenie sa okamžite sprístupní 

klientovi PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Návrh nariadenia 

Článok 23 d (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23d 

 Predzmluvná zodpovednosť 

 1.  Tvorcovi PEPP nevzniká 

občianskoprávna zodpovednosť výlučne 

na základe dokumentu s kľúčovými 

informáciami vrátane akýchkoľvek jeho 

prekladov, pokiaľ nie je zavádzajúci, 

nepresný alebo v rozpore s príslušnými 

časťami právne záväzných 

predzmluvných a zmluvných dokumentov 

alebo s požiadavkami stanovenými v 

článku 23. 

 2.  Sporiteľ PEPP môže požadovať 

náhradu škody od tvorcu PEPP v súlade s 

vnútroštátnym právom v prípade straty 

vyplývajúcej zo spoliehania sa na 

dokument s kľúčovými informáciami za 

okolností uvedených v odseku 1 pri 

investovaní do PEPP, pre ktorý bol tento 

dokument s kľúčovými informáciami 

vytvorený. Tvorca PEPP nenesie 

občianskoprávnu zodpovednosť, ak 

preukáže, že tieto informácie neboli 

zavádzajúce ani nepresné, ani 

nekonzistentné, ani že strata sporiteľa 

PEPP nie je výsledkom spoliehania sa na 

dokument s kľúčovými informáciami. 

 3.  Pojmy ako „strata“ alebo 

„náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú v 

odseku 2, ale nie sú vymedzené, sa 

vykladajú a uplatňujú v súlade s 

príslušným vnútroštátnym právom 

určeným na základe príslušných pravidiel 

medzinárodného práva súkromného. 

 4.  Týmto článkom sa nevylučujú 

ďalšie nároky na uplatnenie 

občianskoprávnej zodpovednosti podľa 

vnútroštátneho práva. 

 5.  Povinnosti podľa tohto článku 

nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe 

zmluvných ustanovení. 

 



 

AD\1158463SK.docx 61/96 PE618.145v03-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  123 

Návrh nariadenia 

Článok 23 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23e 

 Poskytovanie dokumentu s kľúčovými 

informáciami 

 1.  Osoba poskytujúca poradenstvo 

súvisiace s PEPP alebo predávajúca 

PEPP bezplatne poskytne sporiteľovi 

PEPP dokument s kľúčovými 

informáciami v dostatočnom časovom 

predstihu pred tým, než bude sporiteľ 

PEPP viazaný akoukoľvek zmluvou alebo 

ponukou týkajúcou sa daného PEPP. 

 Ak bol dokument s kľúčovými 

informáciami zrevidovaný v súlade 

s článkom 10, sprístupnia sa na žiadosť 

sporiteľa PEPP aj predchádzajúce verzie. 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Návrh nariadenia 

Článok 23 f (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23f 

 Uverejnenie informácií týkajúcich sa 

distribúcie sporiteľom PEPP 

 1. V dostatočnom časovom predstihu 

pred uzatvorením zmluvy týkajúcej sa 

PEPP poskytnú poskytovatelia PEPP aj 

distribútori PEPP sporiteľom PEPP alebo 

potenciálnym sporiteľom PEPP 

prinajmenšom tieto informácie: 

 a) či majú v danom poskytovateľovi 

PEPP priamu alebo nepriamu účasť 

predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích 

práv alebo základného imania; 

 b) v súvislosti s ponúkanými 

zmluvami alebo ku ktorým bolo 
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poskytnuté poradenstvo, či: 

 i) poskytovateľ PEPP alebo 

materská spoločnosť poskytovateľa PEPP 

má v danom sprostredkovateľovi alebo 

distribútorovi PEPP priamu alebo 

nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 

% hlasovacích práv alebo základného 

imania; 

 ii) poskytuje poradenstvo na základe 

objektívnej a osobnej analýzy; 

 iii) je zmluvne zaviazaný vykonávať 

činnosť distribúcie výlučne s jedným 

alebo viacerými poskytovateľmi PEPP, 

pričom v tomto prípade má poskytnúť 

názvy týchto poskytovateľov PEPP; alebo 

 iv) nie je zmluvne zaviazaný 

vykonávať činnosť distribúcie výhradne s 

jedným alebo viacerými poskytovateľmi 

PEPP a neposkytuje poradenstvo na 

základe objektívnej a osobnej analýzy, 

pričom v tomto prípade má poskytnúť 

názvy poskytovateľov PEPP, s ktorými 

môže vykonávať a vykonáva činnosť; 

 c) povahu odmeny prijatej vo vzťahu 

k zmluve; 

 d) či vo vzťahu k zmluve pracuje: 

 i) na základe poplatku, teda odmeny 

platenej priamo sporiteľom PEPP; 

 ii) na základe provízie akéhokoľvek 

druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do 

nákladov a poplatkov za distribúciu 

PEPP; 

 iii) na základe akéhokoľvek iného 

druhu odmeny vrátane hospodárskej 

výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa 

ponúka alebo poskytuje v súvislosti so 

zmluvou; alebo 

 iv) na základe kombinácie niektorých 

druhov odmien stanovených v bodoch i), 

ii) a iii). 

 2. Ak poplatok platí priamo sporiteľ 

PEPP, sprostredkovateľ PEPP informuje 

sporiteľa PEPP o výške poplatku alebo – 

ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu 



 

AD\1158463SK.docx 63/96 PE618.145v03-00 

 SK 

poplatku. 

 3. Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy 

po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek 

platbu okrem pravidelných platieb, 

distribútor PEPP tiež zverejní informácie 

v súlade s týmto článkom o každej takejto 

platbe. 

 4. Členské štáty zabezpečia, aby v 

primeranom čase pred uzavretím zmluvy 

poskytovateľ PEPP oznámil sporiteľovi 

PEPP povahu odmeny svojich 

zamestnancov vo vzťahu k zmluve. 

 5. Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy 

po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek 

platbu okrem pravidelných platieb, 

poskytovateľ PEPP tiež zverejní 

informácie v súlade s týmto článkom o 

každej takejto platbe. 

 6. Sporiteľovi PEPP alebo 

potenciálnemu sporiteľovi PEPP sa 

musia v dostatočnom časovom predstihu 

pred uzavretím zmluvy poskytnúť 

príslušné informácie v súvislosti s 

distribúciou PEPP a tiež v súvislosti so 

všetkými nákladmi a súvisiacimi 

poplatkami. Uvedené informácie 

obsahujú aspoň toto: 

 a) ak sa poskytuje poradenstvo, či 

sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP 

poskytne sporiteľom PEPP pravidelné 

posúdenie vhodnosti odporučeného PEPP 

pre týchto sporiteľov PEPP; 

 b) pokiaľ ide o informácie o všetkých 

nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré 

sa majú zverejniť, informácie o distribúcii 

PEPP vrátane nákladov na poradenstvo, 

prípadne nákladov PEPP odporúčaných 

alebo predávaných sporiteľom PEPP, ako 

aj to, ako ich sporiteľ PEPP môže 

uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb 

tretej strane v súlade s článkom 32 ods. 1 

písm. e) bodom ii). 

 7. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie a v 

zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia 
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PEPP dokázali primerane pochopiť 

povahu a riziká týkajúce sa ponúkaného 

PEPP a následne urobiť informované 

investičné rozhodnutia. 

 8. Komisia prijme v súlade s článkom 

62 delegované akty s cieľom určiť: 

 a) podmienky, ktoré musia 

informácie spĺňať, aby boli čestné, 

zrozumiteľné a nezavádzajúce, a to 

vrátane kritérií, z ktorých vychádza 

štandardizovaný formát uvedený v odseku 

7; 

 b) podrobnosti o obsahu a formáte 

informácií pre sporiteľov PEPP vo 

vzťahu k poskytovateľom, 

sprostredkovateľom a distribútorom 

PEPP, ako aj k nákladom a poplatkom. 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V primeranom čase pred uzavretím 

zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia 

alebo distribútori PEPP uvedení v článku 

19 písm. c) tohto nariadenia poskytnú 

sporiteľom PEPP alebo potenciálnym 

sporiteľom PEPP najnovšie informácie 

týkajúce sa zmluvy o PEPP a o sebe podľa 

článku 19 a článku 29 ods. 1 prvého 

pododseku písm. a) a c) smernice (EÚ) 

č. 2016/97 súvisiacej s poistnými 

zmluvami a sprostredkovateľmi poistenia. 

1. V primeranom čase pred uzavretím 

zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia 

alebo distribútori PEPP uvedení v článku 5 

ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia 

poskytnú sporiteľom PEPP alebo 

potenciálnym sporiteľom PEPP aspoň 

dokument s kľúčovými informáciami a 

najnovšie informácie týkajúce sa zmluvy 

o PEPP a o sebe podľa článku 19 a článku 

29 ods. 1 prvého pododseku písm. a) a c) 

smernice (EÚ) č. 2016/97 súvisiacej 

s poistnými zmluvami 

a sprostredkovateľmi poistenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie 

a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia 

PEPP dokázali primerane pochopiť povahu 

a riziká týkajúce sa ponúkaného PEPP 

a následne urobiť informované investičné 

rozhodnutia. 

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 

poskytnú v štandardizovanom formáte 

umožňujúcom porovnanie 

a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia 

PEPP dokázali primerane pochopiť povahu 

a riziká a náklady týkajúce sa ponúkaného 

PEPP a následne urobiť informované 

investičné rozhodnutia. 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Prostredníctvom poradenstva je sporiteľ 

PEPP informovaný o hlavných 

vlastnostiach produktu.  

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poradenstvo sa zameriava na 

posudzovanie averzie k riziku a 

finančných znalostí sporiteľa PEPP, jeho 

schopnosti znášať straty, ako aj 

uľahčenie sporiteľovi vybrať si 

investičnú možnosť, ktorá najlepšie 

zodpovedá jeho rizikovému profilu. 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP 
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poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

uvedený v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky 

a potreby tohto sporiteľa súvisiace 

s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne 

objektívne informácie o PEPP 

v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie. 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 

tohto nariadenia určí na základe informácií 

získaných od sporiteľa PEPP požiadavky 

a potreby tohto sporiteľa súvisiace 

s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne 

objektívne informácie o PEPP 

v zrozumiteľnej podobe, aby mohol 

sporiteľ PEPP urobiť informované 

rozhodnutie a aby poskytovateľ, 

sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP 

mohol sporiteľovi PEPP alebo 

potenciálnemu sporiteľovi PEPP 

odporučiť pre neho vhodný PEPP, 

a to predovšetkým v súlade s jeho 

toleranciou rizika a schopnosťou znášať 

straty. 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade, že sa poradenstvo 

poskytne pred uzatvorením akejkoľvek 

konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia poskytne 

sporiteľovi PEPP personalizované 

odporúčanie s vysvetlením, prečo bude 

určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky 

a potreby sporiteľa PEPP. 

2. V prípade, že sa poradenstvo 

poskytne pred uzatvorením akejkoľvek 

konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 

1 a článku 8 tohto nariadenia poskytne 

sporiteľovi PEPP personalizované 

odporúčanie s vysvetlením, prečo bude 

určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky 

a potreby sporiteľa PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

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, 

3. Pri poskytovaní poradenstva 

v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 

1 a článku 8 tohto nariadenia dodržiava 

príslušné vnútroštátne právne predpisy, 
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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. 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

písm. c) tohto nariadenia informuje 

sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé 

poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na 

základe analýzy dostatočne veľkého počtu 

osobných dôchodkových produktov 

dostupných na trhu, aby mohol dať osobné 

odporúčanie v súlade s odbornými 

kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva 

týkajúca sa PEPP bude vhodná na 

naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto 

poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na 

zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané 

samotným poskytovateľom alebo 

distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré majú 

úzke väzby na poskytovateľa alebo 

distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, 

s ktorými má poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP úzke právne alebo 

ekonomické vzťahy vrátane zmluvných 

vzťahov, ktoré by predstavovali riziko 

narušenia nezávislosti poskytovaného 

poradenstva. 

4. V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 

1 a článku 8 tohto nariadenia informuje 

sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé 

poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na 

základe analýzy dostatočne veľkého počtu 

osobných dôchodkových produktov 

dostupných na trhu, aby mohol dať osobné 

odporúčanie v súlade s odbornými 

kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva 

týkajúca sa PEPP bude vhodná na 

naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto 

poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na 

zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané 

samotným poskytovateľom alebo 

distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré majú 

úzke väzby na poskytovateľa alebo 

distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, 

s ktorými má poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP úzke právne alebo 

ekonomické vzťahy vrátane zmluvných 

vzťahov, ktoré by predstavovali riziko 

narušenia nezávislosti poskytovaného 

poradenstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovatelia a distribútori PEPP 5. Poskytovatelia a distribútori PEPP 
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uvedení v článku 19 písm. c) tohto 

nariadenia zabezpečia a na požiadanie 

príslušným orgánom preukážu, že fyzické 

osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti 

s PEPP majú potrebné skúsenosti 

a zručnosti na účely plnenia svojich 

povinností podľa tejto kapitoly. Členské 

štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú 

používať na posúdenie týchto znalostí 

a zručností. 

uvedení v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto 

nariadenia zabezpečia a na požiadanie 

príslušným orgánom preukážu, že fyzické 

osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti 

s PEPP majú potrebné skúsenosti 

a zručnosti na účely plnenia svojich 

povinností podľa tejto kapitoly. Členské 

štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú 

používať na posúdenie týchto znalostí 

a zručností. 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Návrh nariadenia 

Článok 25 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 25a 

 Rozhodovací strom 

 1. Poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP poskytne klientovi PEPP 

štandardizovaný rozhodovací strom 

vytvorený EIOPA s cieľom pomôcť 

potenciálnym sporiteľom PEPP v 

počiatočnej fáze záujmu posúdiť, ktorý 

produkt PEPP, štandardná možnosť 

alebo akákoľvek iná alternatívna 

investičná možnosť by pre nich boli 

vhodné. Tento rozhodovací strom poukáže 

na základné vlastnosti PEPP a jeho 

účelom je objasniť, že štandardná 

možnosť, ktorú ponúka poskytovateľ, sa 

môže líšiť od štandardných možností 

ponúkaných inými poskytovateľmi, aby 

mohol klient PEPP zvážiť tieto 

informácie pred uzatvorením zmluvy 

o poskytnutí PEPP. 

 2. Rozhodovací strom musí byť k 

dispozícii na papieri alebo inom trvalom 

nosiči a poskytovateľ alebo distribútor 

PEPP musí zabezpečiť, aby si klient 

PEPP prešiel rozhodovací strom pred 

uzatvorením zmluvy. 

 3. Rozhodovací strom nepredstavuje 

osobné odporúčanie a nenahrádza žiadne 
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požiadavky na poradenstvo týkajúce sa 

iných investičných možností než 

štandardnej možnosti. 

 4. S cieľom zabezpečiť jednotné 

uplatňovanie štandardizovaného 

rozhodovacieho stromu podľa odseku 1 

EIOPA vypracuje návrh regulačných 

technických predpisov, pokiaľ ide o: 

 a) špecifikáciu obsahu a prezentáciu 

štandardizovaného rozhodovacieho 

stromu vrátane vymedzenia hlavných 

charakteristík PEPP a typov 

štandardných možností, ktoré ponúkajú 

rôzni poskytovatelia v súlade s 

regulačnými normami, ktoré sa majú 

uvádzať v rozhodovacom strome; 

 b) stanovenie podmienok, za ktorých 

môže byť štandardizovaný rozhodovací 

strom dostupný na trvalom nosiči alebo 

na papieri a prispôsobený na tento účel. 

Pri príprave návrhu regulačných 

technických predpisov vykoná EIOPA 

spotrebiteľské testy, pričom zohľadní: 

 i) rôzne druhy PEPP; 

 ii) rozdiely medzi PEPP;  

 iii) schopnosti sporiteľov PEPP, ako 

aj vlastnosti PEPP; 

 iv) interaktívne technické 

uskutočnenie, a to aj prostredníctvom 

použitia internetových stránok a aplikácií 

pre mobilné zariadenia alebo využitia inej 

formy na poskytnutie alebo dokončenie 

rozhodovacieho stromu; a 

 v) potrebu zabezpečiť, aby bolo jasné, 

že rozhodovací strom nepredstavuje 

osobné odporúčanie. 

 EIOPA predloží tento návrh regulačných 

technických predpisov Komisii po ich 

uverejnení. Na Komisiu sa deleguje 

právomoc prijímať regulačné technické 

predpisy, na ktoré sa odkazuje v tomto 

odseku, v súlade s článkom 15 nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010. 
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Pozmeňujúci návrh  135 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

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 

po dokončení rozhodovacieho stromu a na 

základe potvrdenia, že mu bolo ponúknuté 

poradenstvo a že sa vzdal svojho práva ho 

prijať. 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 sporiteľ PEPP sa vzdá práva 

na poradenstvo, poskytovatelia alebo 

distribútori PEPP uvedení v článku 5 ods. 

1 a článku 8 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. 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 19 

V prípade, že poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 
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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, poskytovateľ 

alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť 

upozorní sporiteľa PEPP alebo 

potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto 

upozornenie sa môže poskytovať 

v štandardizovanej podobe. 

1 a článku 8 tohto nariadenia dospeje na 

základe informácií získaných podľa prvého 

pododseku k záveru, že produkt nie je pre 

sporiteľa PEPP alebo potenciálneho 

sporiteľa PEPP vhodný, poskytovateľ 

alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť 

upozorní sporiteľa PEPP alebo 

potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto 

upozornenie sa môže poskytovať 

v štandardizovanej podobe. 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Návrh nariadenia 

Kapitola IV – oddiel III a (nový) – článok 26 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Oddiel IIIa 

 Zmluva o poskytnutí PEPP 

 Článok 26a 

 Povinné údaje v zmluve 

 Zmluva o poskytnutí PEPP pozostáva z 

dokumentu s kľúčovými informáciami o 

PEPP a z týchto informácií: 

 a) druh PEPP; 

 b) osobné údaje o sporiteľovi PEPP, 

jeho meno a adresa; 

 c) podrobnosti o výhodách, ktoré 

ponúka vybraná investičná možnosť: od 

dátumu odchodu do dôchodku sa pri 

štandardnej možnosti dávka vypláca vo 

forme celoživotnej anuity; prípadne sa v 

deň splatnosti prvej platby môže vybrať aj 

30 % vyplatenie kapitálu. V prípade jeho 

vyplatenia sa zo zvyšného kapitálu 

vypočíta množstvo anuít; 

 d) plnenie v prípade smrti pred 

odchodom do dôchodku pri štandardnej 

možnosti: ak sporiteľ PEPP zomrie pred 

dohodnutým odchodom do dôchodku, 

všetky uskutočnené príspevky budú 

bezplatne vyplatené dedičom. Sporiteľ 

PEPP má možnosť uzatvoriť počas 
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svojho života zmluvu v prospech tretích 

strán; 

 e) výška a splatnosť platby príspevku 

a informácie o tom, či a ako je možné 

pozastaviť platbu príspevkov a či existuje 

možnosť dodatočných vkladov; 

 f) postupy, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri výkone práva na 

ukončenie zmluvy; 

 g) existencia alebo neexistencia 

práva na vypovedanie zmluvy; 

 h) informácie o zmene investičnej 

možnosti; 

 i) informácie o tom, v ktorom jazyku 

musí poskytovateľ PEPP poskytovať 

výkaz dávok PEPP; 

 j) informácie o alternatívnych 

postupoch riešenia sporov; 

 k) osobitné informácie, ktoré sa líšia 

v závislosti od jednotlivých členských 

štátov, ako napríklad informácie o veku 

odchodu do dôchodku, daňových 

výhodách a stimuloch; 

 l) podrobné informácie o všetkých 

nákladoch spojených s produktom PEPP; 

 m) informácie o otvorení novej 

vnútroštátnej zložky a jeho postup; 

 n) podmienky pre doplňujúce 

ustanovenia, ako je biometrické riziko; 

 o) podmienky zmeny poskytovateľa. 

Odôvodnenie 

Z dôvodov právnej istoty by všetky povinné informácie, ktoré musí obsahovať zmluva o PEPP, 

mali byť vymedzené v nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Výkaz dávok sa poskytuje 

sporiteľovi PEPP aspoň raz ročne a 

bezplatne. 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

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 zásadách investičnej 

politiky poskytovateľa PEPP, a najmä 

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 dlhodobý 

vplyv a externality investičných 

rozhodnutí. 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

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 

a) osobné údaje o sporiteľoch PEPP, 

názov, adresa a kontaktné údaje 

poskytovateľa PEPP a distribútorov 

PEPP, informácie o prognózach pre 

dôchodkové dávky, informácie 

o nadobudnutých nárokoch alebo 

akumulovanom kapitáli podľa zložky, 

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 
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treťou stranou; a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek 

treťou stranou; informácie o 

akumulovanom kapitáli alebo o 

zaplatených príspevkoch sú rozčlenené 

podľa zložiek; 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) jasné určenie zákonného veku 

odchodu do dôchodku sporiteľa PEPP, 

veku odchodu do dôchodku stanoveného v 

dôchodkovom pláne alebo na základe 

odhadu poskytovateľa PEPP, alebo veku 

odchodu do dôchodku stanoveného 

sporiteľom PEPP, podľa toho, čo je 

uplatniteľné; 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) podrobné údaje o portfóliu 

dôchodkového plánu vrátane zloženia a 

váhy aktív; 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) upozornenie, že uvedené prognózy 

sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty 

poberaných dávok; 
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Pozmeňujúci návrh  145 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) rozpis nákladov odpočítaných 

poskytovateľom PEPP za posledných 12 

mesiacov s uvedením nákladov na správu, 

nákladov na úschovu aktív, nákladov 

týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia 

a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu 

nákladov na konečné dávky. 

e) celkové náklady účtované 

retailovému investorovi za posledných 12 

mesiacov prostredníctvom pomeru 

celkových nákladov, rozpis nákladov 

odpočítaných poskytovateľom PEPP za 

posledných 12 mesiacov s uvedením 

nákladov na správu, nákladov na úschovu 

aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií 

v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj 

odhad vplyvu nákladov na konečné dávky. 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) investície do aktív, ktoré nie sú 

prijaté na obchodovanie na regulovanom 

finančnom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, 

kde a ako možno získať doplňujúce 

informácie vrátane: 

1. Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, 

kde a ako možno získať doplňujúce 

informácie. Informácie sú ľahko dostupné 

elektronicky a sú bezplatné vrátane: 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) písomného vyhlásenia o zásadách 

investičnej politiky poskytovateľa PEPP 

obsahujúceho aspoň také informácie, 

akými sú metódy merania investičného 

rizika, zavedené procesy riadenia rizík 

a prideľovanie strategických aktív so 

zreteľom na povahu a trvanie záväzkov 

týkajúcich sa PEPP a spôsob, akým sa 

v investičnej politike zohľadňujú 

environmentálne a sociálne faktory 

a faktory týkajúce sa správy. 

c) písomného vyhlásenia o zásadách 

investičnej politiky poskytovateľa PEPP, 

ako sa stanovuje v článku 30 smernice 

2016/2341/EÚ, obsahujúceho aspoň také 

informácie, akými sú metódy merania 

investičného rizika, zavedené procesy 

riadenia rizík a prideľovanie strategických 

aktív so zreteľom na povahu a trvanie 

záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsob, 

akým sa v investičnej politike zohľadňujú 

environmentálne a sociálne faktory 

a faktory týkajúce sa správy. 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi 

orgánmi a po vykonaní spotrebiteľských 

testov vypracuje návrh vykonávacích 

technických predpisov, v ktorých sa uvedú 

podrobnosti o predkladaní informácií 

uvedených v článku 28 a v tomto článku. 

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi 

orgánmi a so spotrebiteľskými 

organizáciami a na základe vykonania 
spotrebiteľských testov vypracuje návrh 

vykonávacích technických predpisov, 

v ktorých sa uvedú podrobnosti 

o predkladaní informácií uvedených 

v článku 28 a v tomto článku. 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [deviatich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [šiestich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

 

Pozmeňujúci návrh  151 
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Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sporiteľom PEPP sa poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. 

1. Sporiteľom PEPP sa poskytnú 

informácie vo fáze pred priznaním 

dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 

2016/2341/EÚ. Poradenstvo jeden rok 

pred fázou odchodu do dôchodku je 

povinné. 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Jeden rok pred odchodom do 

dôchodku je sporiteľ PEPP informovaný 

o nadchádzajúcom začiatku fázy čerpania 

a o dostupných možnostiach vyplácania. 

Odôvodnenie 

Sporiteľ PEPP by mal byť jeden rok pred odchodom do dôchodku informovaný o možnostiach 

vyplácania a mal by mať možnosť potvrdiť požadovanú(-é) možnosť(-ti) vyplácania. 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia prijme v súlade s článkom 

62 delegované akty, v ktorých sa 

špecifikujú informácie uvedené 

v odsekoch 1 až 4 s cieľom zabezpečiť 

primeranú mieru konvergencie 

vykazovania na účely dohľadu. 

vypúšťa sa 

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi 

orgánmi a po spotrebiteľských testoch 

vypracuje návrhy vykonávacích 

technických predpisov týkajúcich sa 
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formátu oznamovania orgánom dohľadu. 

EIOPA predloží uvedený návrh 

vykonávacích technických predpisov 

Komisii do ... [deviatich mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia]. 

 

Komisii sa udeľuje právomoc prijať 

vykonávacie technické predpisy uvedené 

v druhom pododseku v súlade s článkom 

15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) aktíva sa investujú prevažne 

na regulovaných trhoch. Investície do 

aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie 

na regulovanom finančnom trhu, sa 

v každom prípade musia zachovávať 

na obozretných úrovniach; 

c) aktíva sa investujú prevažne 

na regulovaných trhoch. Investície do 

aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie 

na regulovanom finančnom trhu, nesmú 

presiahnuť 20 %; 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

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 

aspoň jednu štandardnú možnosť. Môžu 

tiež ponúkať dodatočné investičné 

možnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Investičné možnosti zahŕňajú 

štandardnú investičnú možnosť a môžu 

vypúšťa sa 
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zahŕňať alternatívne investičné možnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. PEPP musí byť nákladovo 

efektívny bez ohľadu na investičnú 

možnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí 

pri uzatvorení zmluvy o PEPP. 

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí 

pri uzatvorení zmluvy o PEPP po prijatí 

dôležitých informácií, rád a nástroja na 

podporu rozhodnutí. 

Odôvodnenie 

Sporitelia PEPP by mali byť schopní urobiť informované rozhodnutie. 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

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. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí 

PEPP má sporiteľ PEPP možnosť zvoliť 

si inú investičnú možnosť každých päť 

rokov akumulácie v rámci PEPP vo fáze 

akumulácie. Ďalšie zmeny poskytovateľa 

sú prípustné len po piatich rokoch od 

poslednej zmeny. Poskytovateľ PEPP 

môže povoliť častejšiu zmenu. 
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Pozmeňujúci návrh  160 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Na žiadosť sporiteľa PEPP 

pripraví poskytovateľ PEPP zmenu a 

informuje sporiteľa PEPP o možných 

účinkoch spojených s touto zmenou, 

napríklad o strate kapitálovej záruky a o 

biometrických rizikách. 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štandardná investičná možnosť Štandardná možnosť 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Štandardnou investičnou 

možnosťou sa zabezpečí kapitálová 

ochrana v prospech sporiteľa PEPP na 

základe metódy na zmierňovanie rizika, 

ktorá vedie k bezpečnej investičnej 

stratégii. 

1. V štandardnej možnosti 

poskytovateľ PEPP zabezpečí na základe 

metódy na zmierňovanie rizika sporiteľovi 

PEPP, že na začiatku fázy čerpania jeho 

akumulovaný kapitál zodpovedá 

minimálne jeho zaplateným príspevkom 

vrátane všetkých nákladov a poplatkov a 

po zohľadnení inflácie a bez ohľadu na 

investičnú stratégiu, ktorú poskytovateľ 

PEPP ponúka ako svoju štandardnú 

možnosť. Metódy na zmierňovanie rizika 

vedú k bezpečnej investičnej stratégii v 

súlade s regulačnými technickými 

predpismi vypracovanými EIOPA. 
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Pozmeňujúci návrh  163 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Kapitálová ochrana sporiteľovi 

PEPP umožní, aby investovaný kapitál 

získal späť. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V záujme splnenia požiadaviek 

stanovených v odseku 1 môže 

poskytovateľ PEPP vstupovať do 

partnerstiev na účely poskytovania 

produktov PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Celkové náklady a poplatky nesmú 

presiahnuť 0,75 % akumulovaného 

kapitálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

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 

1. V prípade, že poskytovatelia PEPP 

ponúkajú alternatívne investičné možnosti, 

všetky z nich ponúknu sporiteľom PEPP 

nákladovo efektívnu investičnú možnosť. 
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investičnú možnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Alternatívne investičné možnosti 

zahŕňajú metódy na zmierňovanie rizika, 

ktoré stanovia poskytovatelia PEPP. 

2. Alternatívne investičné možnosti 

zahŕňajú metódy na zmierňovanie rizika, 

ktoré stanovia poskytovatelia PEPP podľa 

regulačných technických predpisov 

vypracovaných EIOPA. 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) metódu na zmierňovanie rizika 

s cieľom zabezpečiť kapitálovú ochranu 

v rámci štandardnej investičnej možnosti; 

a) metódu na zmierňovanie rizika 

s cieľom ochrániť kapitál v rámci 

štandardnej investičnej možnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 EIOPA v spolupráci s ostatnými 

európskymi orgánmi dohľadu poskytuje 

Komisii technickú pomoc v záujme 

plnenia úloh uvedených v tomto článku. 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 Na stanovenie kritérií pre účinné techniky 

zmierňovania rizika, ktoré sa dajú 

uplatňovať jednotným spôsobom, orgán 

EIOPA vypracuje návrh regulačných 

technických predpisov, v ktorých sa 

stanovia podrobnosti o ustanoveniach 

týkajúcich sa techník zmierňovania rizika. 

EIOPA predloží tento návrh regulačných 

technických predpisov Komisii do ... [xxx 

od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia]. Komisii sa udeľuje 

právomoc prijať regulačné technické 

predpisy uvedené v prvom pododseku v 

súlade s článkami 10 až 14 nariadenia 

(EÚ) č. 1094/2010. 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V súlade s článkom 3 písm. b) 

podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú 

fázu stanovia členské štáty okrem prípadu, 

že sa stanovujú v tomto nariadení. 

1. Pokiaľ sa podmienky vzťahujúce 

sa na akumulačnú fázu PEPP nestanovujú 

v tomto nariadení, stanovia ich členské 

štáty, pričom tieto podmienky nie sú 

menej výhodné ako príslušné vnútroštátne 

predpisy. 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Medzi tieto podmienky patria 

najmä vekové hranice pre začatie 

akumulačnej fázy, minimálne trvanie 

akumulačnej fázy, maximálna a minimálna 

výška splácaných súm a ich kontinuita, ako 

aj podmienky redemácie pred dosiahnutím 

veku odchodu do dôchodku v osobitne 

ťažkej životnej situácii. 

2. Medzi tieto podmienky patria 

najmä vekové hranice pre začatie 

akumulačnej fázy, minimálne trvanie 

akumulačnej fázy, maximálna a minimálna 

výška splácaných súm, ich kontinuita a 

minimálny vek odchodu do dôchodku, ako 

aj podmienky redemácie pred dosiahnutím 

veku odchodu do dôchodku v osobitne 

ťažkej životnej situácii. 
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Pozmeňujúci návrh  173 

Návrh nariadenia 

Článok 40 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty uplatňujú rovnaké 

podmienky týkajúce sa akumulačnej fázy 

produktov PEPP ako na ostatné 

porovnateľné vnútroštátne produkty. 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

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 môžu ponúkať PEPP 

s možnosťou zabezpečenia krytia rizika 

spočívajúceho v biometrických rizikách. 

Na tento účel môžu poskytovatelia PEPP 

uzatvárať partnerstvá na účely 

poskytovania produktov PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

vynaložia maximálne úsilie na to, aby 

odpovedali na sťažnosti klientov PEPP 

v písomnej forme alebo, ak sa tak dohodol 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

s klientom PEPP, na inom trvanlivom 

nosiči. V odpovedi sa venuje pozornosť 

každému bodu sťažnosti, a to v primeranej 

časovej lehote, najneskôr však do 15 

pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo 

výnimočných situáciách, keď nemožno 

3. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

vynaložia maximálne úsilie na to, aby 

odpovedali na sťažnosti klientov PEPP 

v písomnej forme alebo prostredníctvom e-

mailu alebo, ak sa tak dohodol 

poskytovateľ alebo distribútor PEPP 

s klientom PEPP, na inom trvanlivom 

nosiči. V odpovedi sa venuje pozornosť 

každému bodu sťažnosti, a to v primeranej 

časovej lehote, najneskôr však do 15 

pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo 
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odpovedať do 15 pracovných dní 

z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa 

vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede 

s jasným uvedením dôvodov oneskorenia 

odpovede na sťažnosť a stanovením 

termínu, do ktorého klient PEPP dostane 

konečnú odpoveď. Lehota na doručenie 

konečnej odpovede v žiadnom prípade 

nesmie presiahnuť 35 pracovných dní. 

výnimočných situáciách, keď nemožno 

odpovedať do 15 pracovných dní 

z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo 

distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa 

vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede 

s jasným uvedením dôvodov oneskorenia 

odpovede na sťažnosť a stanovením 

termínu, do ktorého klient PEPP dostane 

konečnú odpoveď. Lehota na doručenie 

konečnej odpovede v žiadnom prípade 

nesmie presiahnuť 35 pracovných dní. 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

informujú klienta PEPP aspoň o jednom 

subjekte alternatívneho riešenia sporov, 

ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce 

sa práv a povinností klientov PEPP podľa 

tohto nariadenia. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Návrh nariadenia 

Článok 43 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Informácie podľa odseku 3 sa 

uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko 

prístupnej forme na webovom sídle 

poskytovateľa alebo distribútora PEPP, 

na pobočke, ako aj vo všeobecných 

obchodných podmienkach zmluvy medzi 

poskytovateľom alebo distribútorom 

PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, 

ako sa dajú získať ďalšie informácie 

o príslušnom subjekte alternatívneho 

riešenia sporov a o podmienkach, na 

základe ktorých sa na tento subjekt možno 

obrátiť. 

vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  178 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/11/EÚ49 sa 

zavedú primerané, nezávislé, nestranné, 

transparentné a účinné postupy 

alternatívneho riešenia sporov na 

urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a 

poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP, 

ktoré sa týkajú práv a povinností 

vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to 

podľa potreby s využitím existujúcich 

príslušných orgánov. Tieto postupy 

alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia 

na poskytovateľov alebo distribútorov 

PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, 

pričom právomoc príslušných orgánov 

alternatívneho riešenia sporov sa účinne 

rozšíri. 

1. V súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/11/EÚ49 sa 

zavedú primerané, nezávislé, nestranné, 

transparentné a účinné postupy 

alternatívneho riešenia sporov na 

urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a 

poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP, 

ktoré sa týkajú práv a povinností 

vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to 

podľa potreby s využitím existujúcich 

príslušných orgánov. Tieto postupy 

alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia 

na poskytovateľov alebo distribútorov 

PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, 

pričom právomoc príslušných orgánov 

alternatívneho riešenia sporov sa účinne 

rozšíri. Poskytovatelia alebo distribútori 

PEPP sa zúčastňujú na postupoch 

alternatívneho riešenia sporov. 

__________________ __________________ 

49 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 

2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. 

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63). 

49 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o 

alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 

2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. 

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63). 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/11/EÚ poskytovatelia a distribútori 

PEPP informujú klienta PEPP aspoň 
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o jednom subjekte alternatívneho riešenia 

sporov, ktorý má právomoc riešiť spory 

týkajúce sa práv a povinností klientov 

PEPP podľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Informácie uvedené v 

predchádzajúcom odseku sa uvedú 

v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej 

forme na webovom sídle poskytovateľa 

alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako 

aj vo všeobecných obchodných 

podmienkach zmluvy medzi 

poskytovateľom alebo distribútorom 

PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, 

ako sa dajú získať ďalšie informácie 

o príslušnom subjekte alternatívneho 

riešenia sporov a o podmienkach, na 

základe ktorých sa na tento subjekt možno 

obrátiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Poskytovatelia a distribútori PEPP 

zabezpečia mimosúdne urovnávanie 

sporov. 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 2 d (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2d. Členské štáty zabezpečia 

vytvorenie cezhraničných mechanizmov 

podávania sťažností a uplatňovania 

nárokov na nápravu, aby bolo možné 

cezhranične sa domáhať náhrady škody 

individuálne aj kolektívne v súlade s 

právnymi predpismi EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pri štandardnej možnosti sa môže služba 

zmeny poskytovateľa použiť iba v 

akumulačnej fáze. 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sporiteľ PEPP môže zmeniť 

poskytovateľov PEPP najviac raz za 

každých päť rokov po uzatvorení zmluvy 

o PEPP. 

2. Sporiteľ PEPP môže bezplatne 

zmeniť poskytovateľov PEPP najviac raz 

za každých päť rokov po uzatvorení 

zmluvy o PEPP. Poskytovatelia PEPP a 

sporitelia PEPP sa môžu dohodnúť na 

častejších zmenách. Podmienky zmeny sa 

uvádzajú písomne v zmluve o PEPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Zmena sa povolí kedykoľvek a 

bezplatne, ak poskytovateľ alebo 
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distribútor PEPP poruší všeobecnú 

zásadu v súlade s článkom 18. 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Návrh nariadenia 

Článok 46 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Prijímajúci poskytovateľ PEPP 

iniciuje službu zmeny poskytovateľa na 

žiadosť sporiteľa PEPP. Služba zmeny 

poskytovateľa musí byť aspoň v súlade 

s odsekmi 2 až 5. 

1. Prijímajúci poskytovateľ PEPP 

pripraví službu zmeny poskytovateľa na 

žiadosť sporiteľa PEPP. 

 Žiadosť sporiteľa PEPP sa vystaví 

v úradnom jazyku členského štátu, 

v ktorom sa iniciuje služba zmeny 

poskytovateľa, alebo v akomkoľvek inom 

jazyku, na ktorom sa strany dohodnú. 

 Ak je sporiteľ v rôznych zložkách, v 

žiadosti sa uvedie, pre ktorú zložku sa 

vyžaduje služba zmeny.  

 Pri cezhraničnej zmene bude sporiteľ 

PEPP informovaný o všetkých vplyvoch 

súvisiacich s touto zmenou. Informácie sa 

budú týkať najmä zmien súvisiacich 

napríklad so stratou kapitálovej záruky a 

s biometrickými rizikami, straty daňových 

stimulov alebo iných zvýhodnení a 

príslušných daní, ktoré sa na sporiteľa 

budú vzťahovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Celková výška poplatkov a 

nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u 

neho vedený, nepresiahne 1,5 % kladného 

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

45 ods. 2, celková výška poplatkov a 

nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci 

poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa 

PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u 
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zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

neho vedený, nepresiahne 0,5 % kladného 

zostatku, ktorý sa má previesť 

prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. 

Neuplatnia sa žiadne ďalšie poplatky, 

náklady ani odmeny. 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

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. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

Návrh nariadenia 

Článok 49 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Zodpovednosť podľa odseku 1 sa 

neuplatňuje v prípade neobvyklých 

a nepredvídateľných okolností, ktoré 

poskytovateľ PEPP požadujúci 

zohľadnenie týchto okolností nemôže 

ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa 

nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, 

alebo ak je poskytovateľ PEPP viazaný 

inými zákonnými povinnosťami, na ktoré 

sa vzťahujú právne predpisy Únie alebo 

vnútroštátne právne predpisy. 

2. Zodpovednosť podľa odseku 1 sa 

neuplatňuje v prípade, ak je poskytovateľ 

PEPP viazaný inými zákonnými 

povinnosťami, na ktoré sa vzťahujú právne 

predpisy Únie alebo vnútroštátne právne 

predpisy. 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

Návrh nariadenia 

Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pri cezhraničnej zmene bude sporiteľ 

PEPP informovaný o všetkých vplyvoch 

súvisiacich s touto zmenou. Informácie sa 

budú týkať najmä zmien súvisiacich 

napríklad so stratou kapitálovej záruky a 

s biometrickými rizikami, ako aj daní, 

ktoré sa na sporiteľa budú vzťahovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Návrh nariadenia 

Článok 51 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Keď členské štáty stanovujú 

podmienky pre akumulačnú fázu, platia 

pre PEPP rovnaké podmienky ako pre 

porovnateľné vnútroštátne produkty. 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V prípade štandardnej možnosti 

budú výplaty vo forme anuity s 

možnosťou jednorazovej platby vo výške 

maximálne 30 % na začiatku fázy 

čerpania. 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Návrh nariadenia 

Článok 52 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Sporitelia PEPP si vyberú formu 

výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení 

zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu 

2. Sporitelia PEPP si vyberú formu 

výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení 

zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu 
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následne zmeniť každých päť rokov počas 

akumulačnej fázy. 

následne zmeniť každých päť rokov počas 

akumulačnej fázy a jeden rok pred 

začiatkom fázy čerpania. 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

Návrh nariadenia 

Článok 53 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. EIOPA monitoruje dôchodkové 

plány zriadené alebo distribuované na 

území Únie s cieľom overiť, či nepoužívajú 

označenie „PEPP“ alebo či z nich 

nevyplýva, že sú PEPP, okrem prípadu, že 

by sa pre ne udelilo povolenie na základe 

tohto nariadenia a že sú s ním v súlade. 

2. EIOPA monitoruje dôchodkové 

produkty zriadené alebo distribuované na 

území Únie s cieľom overiť, či nepoužívajú 

označenie „PEPP“ alebo či z nich 

nevyplýva, že sú PEPP, okrem prípadu, že 

by sa pre ne udelilo povolenie na základe 

tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Návrh nariadenia 

Článok 57 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) v prípade právnickej osoby môžu 

byť maximálne správne pokuty uvedené v 

písmene d) až do výšky 10 % celkového 

ročného obratu podľa poslednej dostupnej 

účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci 

orgán; ak je právnická osoba materským 

podnikom alebo dcérskou spoločnosťou 

materského podniku, ktorý musí 

zostavovať konsolidovanú účtovnú 

závierku v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/34/EÚ51, príslušným celkovým 

ročným obratom je celkový ročný obrat 

alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi v oblasti 

účtovníctva podľa poslednej dostupnej 

konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú 

schválil riadiaci orgán konečného 

materského podniku; 

e) v prípade právnickej osoby môžu 

byť maximálne správne pokuty uvedené v 

písmene d) až do výšky 5 % celkového 

ročného obratu podľa poslednej dostupnej 

účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci 

orgán; ak je právnická osoba materským 

podnikom alebo dcérskou spoločnosťou 

materského podniku, ktorý musí 

zostavovať konsolidovanú účtovnú 

závierku v súlade so smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2013/34/EÚ51, príslušným celkovým 

ročným obratom je celkový ročný obrat 

alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi v oblasti 

účtovníctva podľa poslednej dostupnej 

konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú 

schválil riadiaci orgán konečného 

materského podniku; 

__________________ __________________ 
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51 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 

o ročných účtovných závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach 

a súvisiacich správach určitých druhov 

podnikov, ktorou sa mení smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 

182, 29.6.2013, s. 19). 

51 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 

o ročných účtovných závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach 

a súvisiacich správach určitých druhov 

podnikov, ktorou sa mení smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 

78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 

182, 29.6.2013, s. 19). 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Návrh nariadenia 

Článok 61 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 

v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia 

PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje 

úlohy na účely tohto nariadenia v súlade 

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

o spracovanie osobných údajov orgánom 

EIOPA v rámci tohto nariadenia, EIOPA 

dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001. 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov 

v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia 

PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje 

úlohy na účely tohto nariadenia v súlade 

s nariadením (EÚ) 2016/679 a so 

smernicou 95/46/ES, s nariadením o 

rešpektovaní súkromného života a 

ochrane osobných údajov v 

elektronických komunikáciách a o zrušení 

smernice 2002/58/ES (nariadenie o 

súkromí a elektronických 

komunikáciách). Pokiaľ ide o spracovanie 

osobných údajov orgánom EIOPA v rámci 

tohto nariadenia, EIOPA dodržiava 

nariadenie (ES) č. 45/2001.  
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