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P6_TA(2007)0269
Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok 
(KOM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))
(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0507)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 42 a 94 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0331/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0080/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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P6_TC1-COD(2005)0214

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. júna 2007na účely prijatia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o zlepšení prenosnosti práv na 
doplnkový dôchodok 

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej články 42 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

keďže:
(1) Voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd Spoločenstva, zmluva v článku 

42 stanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 251 sa v oblasti sociálneho 
zabezpečenia prijmú také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie slobody
pohybu pracovníkom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2006, s. 37.
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 20. júna 2007.
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(2) Sociálna ochrana pracovníkov v oblasti dôchodkov je zabezpečená zákonnými 
systémami sociálneho zabezpečenia spoločne so systémami doplnkového sociálneho 
zabezpečenia spojenými s pracovnou zmluvou, ktoré nadobúdajú v členských štátoch 
čoraz väčší význam.

(3) Zákonodarca má širokú právomoc pri výbere najvhodnejších opatrení na dosiahnutie 
cieľa stanoveného v článku 42 zmluvy; systém koordinácie ustanovený v nariadení 
Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho 
zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných 
príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva1 a v nariadení Rady (EHS) č. 
574/722 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní
nariadenia (EHS) č. 1408/71, a predovšetkým pravidlá vzťahujúce sa na združovanie, 
sa nevzťahujú na doplnkové dôchodkové systémy, s výnimkou tých systémov, na 
ktoré sa vzťahuje termín „právne predpisy“ definovaný v prvom pododseku článku 1 
písm. j) nariadenia (EHS) č. 1408/71 alebo na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie členského 
štátu podľa uvedeného ustanovenia. Na doplnkové dôchodkové systémy by sa preto 
mali vzťahovať osobitné opatrenia, aby bolo možné zohľadniť ich špecifickú povahu 
a charakter a rôznorodosť týchto systémov v rámci členského štátu a medzi 
jednotlivými členskými štátmi a hlavne úlohu, ktorú zohrávajú sociálni partneri pri 
ich vykonávaní. 

(4) Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových 
práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci 
Spoločenstva3 je jedným z prvých osobitných opatrení zameraných na zlepšenie
výkonu práva zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na slobodu
pohybu, pokiaľ ide o doplnkové dôchodkové systémy.

(5) Rovnako je potrebné uplatniť článok 94 zmluvy, nakoľko rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú doplnkové dôchodkové systémy 
môžu obmedzovať tak výkon práva pracovníkov na slobodu pohybu, ako aj 
fungovanie vnútorného trhu. Aby sa zlepšili práva pracovníkov, ktorí sa pohybujú v 
rámci Spoločenstva a v rámci toho istého členského štátu, mali by sa stanoviť určité
minimálne požiadavky týkajúce sa vzniku a zachovania oprávnených nárokov
odchádzajúcich pracovníkov na dôchodok v rámci doplnkových dôchodkových 
systémov spojených s pracovným pomerom.

                                               
1 Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006 (Ú. v. EÚ L 392, 30.12.2006, s. 1).
2 Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 

Komisie (ES) č. 311/2007 (Ú. v. EÚ L 82, 23.3.2007, s. 6).
3 Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 46.
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(6) Okrem toho by sa mali zohľadniť charakteristické vlastnosti a osobitná povaha
doplnkových dôchodkových systémov a spôsob, akým sa odlišujú v rámci členského
štátu a medzi jednotlivými členskými štátmi. Zavedenie nových systémov, 
udržateľnosť existujúcich systémov a očakávania a nároky súčasných členov 
dôchodkového systému by mali byť dostatočne chránené. V tejto smernici by sa 
mala tiež zohľadniť najmä úloha sociálnych partnerov pri vytváraní a 
implementácii doplnkových dôchodkových systémov.

(7) Táto smernica by nemala vyžadovať od tých členských štátov, ktoré nemajú 
doplnkové dôchodkové systémy, aby prijímali právne predpisy na ich zavedenie.

(8) Táto smernica by sa mala uplatňovať len na doplnkové dôchodky, ktoré sa podľa 
pravidiel príslušného dôchodkového systému alebo vnútroštátneho práva zakladajú
na dosiahnutí dôchodkového veku alebo na splnení iných podmienok. Nemala by 
sa uplatňovať na individuálne dôchodkové zabezpečenie bez účasti 
zamestnávateľa, ani na dávky v invalidite a pozostalostné dávky.

(9) Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky doplnkové dôchodkové systémy,
ktoré boli zriadené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, a ktoré 
ponúkajú pracovníkom doplnkový dôchodok, ako sú skupinové poistné zmluvy 
alebo systémy priebežného financovania, na ktorých sa dohodne jedno alebo 
viaceré výrobné odvetvia, fondové systémy alebo prísľub dôchodku podporený 
účtovnou rezervou alebo akékoľvek kolektívne zmluvy či iné porovnateľné 
dojednania. 

(10) Táto smernica by sa nemala uplatňovať na doplnkové dôchodkové systémy, ktoré 
sa uzatvorili a teda už do nich nie je možné prijímať nových členov, pretože 
zavedenie nových pravidiel by mohlo mať za následok neopodstatnenú záťaž pre 
daný systém.

(11) Cieľom tejto smernice nie je harmonizovať alebo ovplyvňovať vnútroštátne právo, 
pokiaľ ide o reorganizačné opatrenia a likvidáciu. V daných prípadoch nie je 
podstatné, či sú také postupy iniciované v dôsledku platobnej neschopnosti alebo 
dobrovoľne či z donútenia. Táto smernica nemá vplyv na vnútroštátne právne 
predpisy o reorganizačných opatreniach podľa smernice 2001/17/ES1. Opatrenia 
prijaté podľa článku 16 ods. 2 smernice 2003/41/ES2 nie sú reorganizačné 
opatrenia na tieto účely.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii 

a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 28).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach 

a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 
235, 23.9.2003, s. 10).
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(12) Táto smernica by nemala mať vplyv na systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou alebo dojednania o náhradách, ktoré nie sú súčasťou doplnkových 
dôchodkových systémov spojených s pracovným pomerom, a ktorých cieľom je 
chrániť práva pracovníkov na dôchodok v prípade platobnej neschopnosti podniku 
alebo dôchodkového systému. Táto smernica by takisto nemala mať vplyv na 
dôchodkové rezervné fondy.

(13) Keďže doplnkový starobný dôchodok je vo všetkých členských štátoch čoraz 
dôležitejší pre zabezpečenie primeranej životnej úrovne v starobe, mali by sa 
zlepšiť podmienky na získanie, zachovanie a prevod oprávnených nárokov na 
dôchodok.

(14) Ak dôchodkový systém alebo zamestnávateľ nesie investičné riziko (predovšetkým v 
prípade systémov so stanovenými dávkami), mal by tento systém vrátiť príspevky 
odchádzajúceho pracovníka bez ohľadu na aktuálnu investičnú hodnotu 
príspevkov. Ak odchádzajúci pracovník nesie investičné riziko (predovšetkým v 
prípade systémov so stanovenými príspevkami), mal by dôchodkový systém vrátiť 
investičnú hodnotu vyplývajúcu z týchto príspevkov. Investičná hodnota môže byť 
vyššia alebo nižšia ako súčet príspevkov, ktoré platil odchádzajúci pracovník. V 
prípade negatívnej investičnej hodnoty by sa náhrada nemala vyplácať.

(15) Odchádzajúci pracovník by mal mať právo ponechať si svoje oprávnené nároky na 
dôchodok v doplnkovom dôchodkovom systéme, v ktorom vznikli, ako neuplatnený 
nárok.

(16) V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou by sa mali prijať kroky na
zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s hodnotou neuplatnených nárokov. 
Hodnota nárokov v dobe odchodu pracovníka z dôchodkového systému sa môže 
vypočítať na základe všeobecne uznávaných princípov poistnej matematiky. Pri 
vypočítaní hodnoty by sa mali zohľadniť osobitné vlastnosti systému, záujmy 
odchádzajúceho pracovníka a tých členov, ktorí v dôchodkovom systéme zostávajú.
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(17) Ak hodnota oprávnených nárokov odchádzajúceho pracovníka na dôchodok 
neprekročí hranicu stanovenú členským štátom a ak sa má predísť nadmerným 
nákladom vypplývajúcim zo správy väčšieho počtu neuplatnených nárokov nízkej 
hodnoty je potrebné, aby bolo možné, aby dôchodkové systémy nezachovávali tieto 
oprávnené nároky na dôchodok, ale aby vyplatili istinu podľa výšky oprávnených 
nárokov. Výška istiny by sa mala vypočítať vždy podľa uznávaných princípov 
poistnej matematiky a mala by zodpovedať aktuálnej hodnote oprávnených
nárokov na dôchodok v čase vyplatenia.

(18) Cieľom tejto smernice nie je obmedziť možnosti odchádzajúcich pracovníkov 
previesť oprávnené nároky na dôchodok. Na účel podporenia slobody pohybu 
pracovníkov by sa mali členské štáty snažiť o to, aby v rámci možností a
predovšetkým pri zavedení nových doplnkových dôchodkových systémov postupne 
zlepšovali prenosnosť oprávnených nárokov na dôchodok.

(19) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2003/41/ES, pracovníci, ktorí 
vykonávajú alebo zamýšľajú vykonávať svoje právo na slobodu pohybu, by mali byť
primerane informovaní osobami zodpovednými za správu doplnkových 
dôchodkových systémov, a to najmä o následkoch, ktoré môže mať skončenie 
pracovného pomeru na ich práva na doplnkový dôchodok.

(20) Z dôvodu rôznorodosti systémov doplnkového sociálneho zabezpečenia sa musí 
Spoločenstvo obmedziť iba na vymedzenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť vo 
všeobecnosti, z čoho vyplýva, že smernica je primeraným právnym nástrojom. 

(21) Keďže cieľ tejto smernice, a to obmedziť prekážky výkonu práva pracovníkov na 
slobodu pohybu na jednej strane a fungovania vnútorného trhu na strane druhej nie 
je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu 
rozsahu opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže
Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
zmluvy. Podľa zásady proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica, 
založená na hodnotení vplyvu realizovanom s pomocou výboru v oblasti 
doplnkových dôchodkov, neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného
cieľa.
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(22) Táto smernica tým, že stanovuje minimálne požiadavky, umožňuje členským štátom
prijať alebo ponechať priaznivejšie ustanovenia. Vykonávaním tejto smernice nie je
možné odôvodniť zhoršenie súčasnej situácie v každom členskom štáte.

(23) So zreteľom na potrebu zohľadniť účinky tejto smernice hlavne na finančnú 
udržateľnosť doplnkových dôchodkových systémov, členské štáty môžu mať 
k dispozícii viac času na postupné vykonávanie tých ustanovení, ktoré môžu mať 
takéto účinky. 

(24) V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré upravujú organizáciu doplnkových 
dôchodkových systémov môžu členské štáty poveriť sociálnych partnerov, na základe 
ich spoločnej žiadosti, vykonávaním tejto smernice, pokiaľ ide o ustanovenia 
týkajúce sa kolektívnych zmlúv, a to za predpokladu, že prijmú všetky potrebné 
kroky, aby mohli kedykoľvek zabezpečiť dosiahnutie výsledkov požadovaných touto 
smernicou,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:
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Článok 1
Predmet úpravy

Cieľom tejto smernice je uľahčiť výkon práva osôb na slobodu pohybu a práva na pracovnú 
mobilitu, ako aj skorý a rozsiahly vývoj doplnkového dôchodku odstránením prekážok, ktoré
vznikli v dôsledku určitých ustanovení o doplnkových dôchodkových systémoch.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na doplnkové dôchodkové systémy s výnimkou systémov 
na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie
(EHS) č. 1408/71.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) doplnkové dôchodkové systémy, ktoré k ...* už neprijímajú nových aktívnych 
členov a zostávajú pre nich uzavreté;

b) doplnkové dôchodkové systémy, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na zásah 
úradu alebo súdu členského štátu s cieľom zabezpečiť alebo ozdraviť ich 
finančnú situáciu vrátane likvidácie; alebo

c) dojednania na ochranu pred platobnou neschopnosťou, dojednania o 
náhradách a dôchodkové rezervné fondy v jednotlivých štátoch.

                                               
* Deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a) „doplnkový dôchodok“ je starobný dôchodok podľa pravidiel doplnkového 
dôchodkového systému zriadeného v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou;

b) „doplnkový dôchodkový systém“ je dôchodkový systém zriadený v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou a spojený s pracovným pomerom,
ktorého cieľom je poskytovať doplnkový dôchodok zamestnaným osobám;

c) „aktívni členovia systému“ sú pracovníci, ktorých súčasný pracovný pomer
oprávňuje alebo po splnení podmienok na členstvo ich bude pravdepodobne
oprávňovať na poberanie dávok doplnkového dôchodku v súlade s ustanoveniami 
doplnkového dôchodkového systému;

d) „oprávnené nároky na dôchodok“ sú všetky nároky na doplnkový dôchodok, ktoré 
vznikli po splnení podmienok na členstvo podľa pravidiel doplnkového 
dôchodkového systému a prípadne podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

e) „obdobie na nadobudnutie oprávneného nároku“ je obdobie aktívneho členstva v 
systéme, požadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo podľa 
pravidiel doplnkového dôchodkového systému na vznik nároku na doplnkový 
dôchodok;

f) „odchádzajúci pracovník“ je aktívny člen systému, ktorého súčasný pracovný pomer 
končí pred získaním doplnkového dôchodku;
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g) „neaktívny člen systému“ je bývalý člen doplnkového dôchodkového systému, ktorý 
nadobudol v rámci tohto systému práva na dôchodok, avšak už nie je jeho 
aktívnym členom a ešte zo systému nepoberá doplnkový dôchodok;

h) „neuplatnené práva na dôchodok“ sú oprávnené nároky na dôchodok ponechané v 
systéme, v ktorom ich nadobudol neaktívny člen systému;

i) „hodnota neuplatneného nároku“ je kapitálová hodnota práva na dôchodok 
vypočítaná v súlade s uznanými princípmi poistnej matematiky podľa vnútroštátnej 
praxe.

Článok 4
Podmienky nadobúdania

Členské štáty prijmú potrebné kroky, aby zabezpečili, že:

a) ak odchádzajúci pracovník v okamihu ukončenia pracovného pomeru ešte 
nenadobudol oprávnené nároky na dôchodok, vrátia sa mu z doplnkového 
dôchodkového systému príspevky, ktoré odviedol samotný odchádzajúci pracovník 
alebo v jeho mene zamestnávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
kolektívnymi dohodami alebo zmluvami, alebo, ak odchádzajúci pracovník nesie 
investičné riziko, že sa mu vyplatí investičná hodnota vyplývajúca z jeho 
príspevkov;

b) ak je v doplnkovom dôchodkovom systéme stanovené obdobie na nadobudnutie 
oprávneného nároku, toto obdobie neprekročí päť rokov. Podmienka týkajúca sa 
obdobia na nadobudnutie oprávneného nároku sa nevzťahuje v žiadnom prípade 
na člena doplnkového dôchodkového systému od okamihu dosiahnutia veku 25 
rokov;

c) sa pracovník môže stať členom doplnkového dôchodkového systému po uplynutí 
trvania pracovného pomeru v dĺžke najviac jedného roka alebo prípadne, najneskôr
dovŕšením požadovaného minimálneho veku;

d) v objektívne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty umožniť sociálnym 
partnerom, aby do kolektívnych zmlúv zahrnuli nediskriminačné ustanovenia, 
ktoré nie sú obsiahnuté v písmene a) a b), pokiaľ tieto ustanovenia poskytnú aspoň 
rovnocennú ochranu.
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Článok 5
Zachovanie neuplatnených práv na dôchodok

1. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné, aby zabezpečili, že 
odchádzajúci pracovníci si budú môcť zachovať svoje oprávnené nároky na 
dôchodok v súlade s odsekmi 2 a 3 v doplnkovom dôchodkovom systéme, v ktorom 
ich nadobudli,.

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za potrebné, s cieľom zabezpečiť
spravodlivé zaobchádzanie s hodnotou neuplatnených práv na dôchodok
odchádzajúcich pracovníkov a ochrániť tieto práva na dôchodok pred rizikom 
platobnej neschopnosti podniku, pričom sa zohľadní povaha dôchodkového 
systému. O spravodlivé zaobchádzanie predovšetkým ide, ak:
a) sa hodnota neuplatneného práva vyvíja vo všeobecnosti v súlade s hodnotou 

práv aktívneho člena systému;
b) sú práva na dôchodok v doplnkovom dôchodkovom systéme stanovené ako 

nominálna suma; 
c) má neaktívny člen systému i naďalej úžitok z úročenia integrovaného do 

dôchodkového systému; alebo
d) sa hodnota neuplatneného práva na dôchodok upraví podľa miery inflácie, 

úrovne miezd, aktuálnych dôchodkových dávok alebo miery výnosnosti 
investícií určenej poskytovateľom  doplnkového dôchodku.

3. Členské štáty môžu povoliť, aby sa v rámci doplnkových dôchodkových systémov 
nezachovávali oprávnené nároky, ale aby sa odchádzajúcemu pracovníkovi
vyplatila istina vo výške hodnoty oprávnených nárokov na dôchodok, pokiaľ
hodnota oprávnených nárokov na dôchodok neprekročí hranicu stanovenú
príslušným členským štátom. Členský štát informuje Komisiu o uplatňovanej 
hranici.
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4. Členské štáty môžu umožniť sociálnym partnerom, aby do kolektívnych zmlúv 
zahrnuli ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v odsekoch 2 a 3, pokiaľ tieto 
ustanovenia poskytnú dotknutým osobám aspoň rovnocennú ochranu.

Článok 6
Informácie

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia vyplývajúce z článku 11 smernice 2003/41/ES poskytovať informácie
členom a poberateľom dávok, členské štáty prijmú opatrenia, ktoré považujú za 
potrebné na zabezpečenie toho, že aktívni členovia dôchodkového systému budú
môcť podľa odseku 2 požadovať informácie o dôsledkoch, ktoré má skončenie 
pracovného pomeru na ich práva na doplnkový dôchodok.

2. Na základe žiadosti aktívnych členov dôchodkového systému sa im písomne a v 
primeranej časovej lehote poskytnú dostačujúce informácie, ktoré sa týkajú najmä:
a) podmienok týkajúcich sa nadobúdania práv na doplnkový dôchodok 

a dôsledkov ich uplatňovania pri skončení pracovného pomeru;
b) dôchodkových dávok navrhovaných v prípade skončenia pracovného pomeru;

a
c) výšky a zachovania neuplatnených práv na dôchodok.

3. Osoba zodpovedná za správu doplnkového dôchodkového systému poskytne 
neaktívnemu členovi systému na základe jeho žiadosti informácie o jeho 
neuplatnených právach na dôchodok a o všetkých zmenách týkajúcich sa pravidiel, 
ktorými sa riadi doplnkový dôchodkový systém a ktoré sa týkajú jeho práv.
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Článok 7
Minimálne požiadavky – zákaz zhoršenia

1. Členské štáty môžu prijať alebo zachovať ustanovenia o vzniku a o zachovaní práv
odchádzajúcich pracovníkov na doplnkový dôchodok, ktoré sú priaznivejšie než 
ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

2. Vykonávanie tejto smernice nesmie byť v žiadnom prípade dôvodom na obmedzenie
platných ustanovení v členských štátoch o vzniku a zachovaní práv odchádzajúcich 
pracovníkov na doplnkový dôchodok.

Článok 8
Vykonávanie

1. Členské štáty najneskôr do 1. júla 2008 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou alebo zabezpečia, že
požadované ustanovenia zavedú k tomuto dátumu prostredníctvom dohody sociálni 
partneri. Členské štáty prijmú potrebné kroky, aby mohli kedykoľvek zabezpečiť 
dosiahnutie výsledkov stanovených touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú 
Komisiu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu mať členské štáty k dispozícii, ak je to potrebné, 
dodatočné obdobie 60 mesiacov, počínajúc 1. júlom 2008, na dosiahnutie cieľa 
uvedeného v článkoch 4 a 5. Každý členský štát, ktorý chce získať toto dodatočné 
obdobie, informuje o tejto skutočnosti Komisiu s tým, že uvedie príslušné 
ustanovenia, systémy a osobitné dôvody pre udelenie takéhoto dodatočného obdobia.

3. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie ustanovení 
článku 5.
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Článok 9
Správa

1. Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi vypracuje každých 
päť rokov od 1. júla 2008 správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu, Rade,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Táto správa 
obsahuje hodnotenie ochoty zamestnávateľov ponúkať doplnkový dôchodkový
systém odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Správa obsahuje návrh, akým spôsobom bude možné v prípade prevodu
oprávnených nárokov na dôchodok vylúčiť zodpovednosť podniku za tieto nároky.

3. Najneskôr do ...* vypracuje Komisia správu, ktorá sa bude týkať najmä podmienok 
prevodu kapitálu zodpovedajúceho právam pracovníkov na doplnkový dôchodok. 
Na základe tejto správy Komisia pripraví návrh obsahujúci návrh zmien tejto 
smernice alebo iných nástrojov, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné na to, aby sa 
odstránili ďalšie prekážky mobility pracovníkov, ktoré vznikli v dôsledku 
niektorých pravidiel, ktorými sa riadi doplnkové dôchodkové zabezpečenie.

Článok 10
Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

                                               
* Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 11
Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda


