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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok sa dotýka základných 
otázok spojených s prekážkami kladenými voľnému pohybu pracovníkov v rámci členského 
štátu alebo medzi členskými štátmi v oblasti týchto dôchodkov.

Je potrebné poznamenať, že táto smernica prichádza po pokuse Európskej komisie s cieľom 
podporiť dobrovoľnú dohodu medzi zainteresovanými stranami.

Vzhľadom na rôznorodosť existujúcich systémov v jednotlivých členských štátoch, 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zdôraznila správnosť výberu legislatívneho 
nástroja (smernice) a rešpektovanie zásady subsidiarity a proporcionality.
Hoci návrh zahŕňa opatrenia na aproximáciu vnútroštátnych normatívnych ustanovení , tieto 
neprekračujú  nevyhnutný rámec, ktorý umožní pracovníkom zachovať alebo previesť ich 
práva v rámci mobility.

Aby sa niektoré reformy časom neoslabili je potrebné urobiť niekoľko zmien, použiť 
neutrálnejší jazyk z rodového hľadiska a vyhnúť sa pretrvávaniu prekážok  z technických 
dôvodov v niektorých členských štátoch.

Napokon je potrebné zabezpečiť, aby si zamestnané osoby, ktoré prerušia, alebo ukončia 
pracovnú činnosť, okrem iného aj z rodinných dôvodov, mohli zachovať ich práva na 
dôchodok poprípade pokračovať v odvádzaní príspevkov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5

(5) Rovnako je potrebné uplatniť 
ustanovenie článku 94 Zmluvy, nakoľko 
rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ktoré upravujú doplnkové 
dôchodkové systémy môžu obmedzovať tak 
výkon práva pracovníkov na voľný pohyb, 
ako aj fungovanie spoločného trhu. Aby sa 
zlepšila prenosnosť práv na doplnkový 

(5) Rovnako je potrebné uplatniť 
ustanovenie článku 94 Zmluvy, nakoľko 
rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ktoré upravujú doplnkové 
dôchodkové systémy môžu obmedzovať tak 
výkon práva zamestnaných osôb na voľný 
pohyb, ako aj fungovanie spoločného trhu. 
Aby sa zlepšila prenosnosť práv na 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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dôchodok pracovníkov, ktorí sa pohybujú v 
rámci Spoločenstva a v rámci toho istého 
členského štátu, sa musia niektoré 
podmienky nadobúdania práv na dôchodok 
harmonizovať a pravidlá týkajúce sa 
zachovávania pozastavených práv a prevodu 
nadobudnutých práv aproximovať;

doplnkový dôchodok zamestnaných osôb, 
ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a v 
rámci toho istého členského štátu, sa musia 
niektoré podmienky nadobúdania práv na 
dôchodok harmonizovať a pravidlá týkajúce 
sa zachovávania pozastavených práv 
a prevodu nadobudnutých práv 
aproximovať;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie a (nové)

Smernica 76/207/EHS zmenená a doplnená 
smernicou 2002/73/ES, smernica 
86/378/EHS zmenená a doplnená 
smernicou 96/97/ES, smernica 92/85/EHS 
a smernica 96/34/ES riadia rovnosť 
zaobchádzania s mužmi a ženami najmä v 
oblasti pracovných podmienok a sociálneho 
zabezpečenia. Je teda vhodné, aby členské 
štáty a ich sociálni partneri uplatnili 
ustanovenia tejto smernice a rešpektovali 
vyššie uvedené smernice najmä pokiaľ ide 
o návrat žien na pracovný trh po prerušení 
v rámci zosúladenia práce s rodinným 
životom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) Z dôvodov finančnej udržateľnosti 
doplnkových dôchodkových systémov, majú 
členské štáty v zásade možnosť vyňať 
kapitálovo nekryté systémy z povinnosti 
umožniť pracovníkom prevod 
nadobudnutých práv. Avšak v záujme 
zabezpečenia rovnosti zaobchádzania s 
pracovníkmi zapojenými do kapitálového 
systému a pracovníkmi zapojenými do 
kapitálovo nekrytého systému by sa mali 
členské štáty usilovať o postupné 
zlepšovanie prevoditeľnosti práv 
vzniknutých v kapitálovo nekrytých 
systémoch.

Vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 11

(11) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach 
inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
poistenia a dohľadu nad nimi1pracovníci, 
ktorí vykonávajú alebo zamýšľajú 
vykonávať svoje právo na voľný pohyb, 
mali by byť primerane informovaní osobami 
zodpovednými za správu doplnkových 
dôchodkových systémov najmä 
o následkoch, ktoré môže mať skončenie 
pracovného pomeru na ich práva na 
doplnkový dôchodok;

(11) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach 
inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
poistenia a dohľadu nad nimi2 zamestnané 
osoby, ktoré vykonávajú alebo zamýšľajú 
vykonávať svoje právo na voľný pohyb, 
mali by byť primerane informované
osobami zodpovednými za správu 
doplnkových dôchodkových systémov 
najmä o následkoch, ktoré môže mať 
skončenie pracovného pomeru na ich práva 
na doplnkový dôchodok;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 15

(15) So zreteľom na potrebu zohľadniť 
účinky, ktoré môže mať táto smernica 
hlavne na finančnú udržateľnosť 
doplnkových dôchodkových systémov, môžu 
mať členské štáty preto k dispozícii 
doplňujúcu lehotu na postupné 
vykonávanie ustanovení, ktoré môžu mať 
takéto účinky;

Vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1

Cieľom tejto smernice je uľahčiť výkon 
práva na voľný pohyb pracovníkov a na 
pracovnú mobilitu v rámci toho istého 
členského štátu obmedzením prekážok, ktoré 
spôsobujú niektoré pravidlá upravujúce 
doplnkové dôchodkové systémy v členských 
štátoch.

Cieľom tejto smernice je uľahčiť výkon 
práva na voľný pohyb zamestnaných osôb a 
na pracovnú mobilitu v rámci toho istého
členského štátu obmedzením prekážok, ktoré 
spôsobujú niektoré pravidlá upravujúce 
doplnkové dôchodkové systémy v členských 
štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
Článok 3 bod d

  
1 Ú. v. EÚ. L 235, 23.9.2003, s. 10.
2 JO L 235 du 23.9.2003, p10
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(d) „práva na dôchodok“ znamená 
akékoľvek dávky, na ktoré môžu mať 
oprávnený nárok účastníci daného systému 
a iné osoby majúce nárok podľa pravidiel 
doplnkového dôchodkového systému a, ak je 
to potrebné, podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov;

(d) „práva na dôchodok“ znamená 
akékoľvek dávky, na ktoré môžu mať 
oprávnený nárok zúčastnené osoby daného 
systému a iné osoby majúce nárok podľa 
pravidiel doplnkového dôchodkového 
systému a, ak je to potrebné, podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Článok 3 bod f

(f) „odchádzajúci pracovník“ znamená 
pracovníka, ktorý pred tým, ako by sa stal 
spôsobilým na poberanie dôchodku, ukončil
pracovný pomer, počas ktorého nadobudol
práva na dôchodok alebo by ich nadobudol, 
ak by v tomto pomere naďalej zotrval;

(f) „odchádzajúci pracovník“ znamená 
zamestnanú osobu, ktorá pred tým, ako by 
sa stala spôsobilou na poberanie dôchodku, 
ukončila pracovný pomer, počas ktorého 
nadobudla právo na dôchodok alebo by ich 
nadobudla, ak by v tomto pomere naďalej 
zotrvala;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 bod g

(g) „prenosnosť“ znamená pre pracovníka
možnosť a nadobúdať a zachovať si práva 
na dôchodok v období, keď uplatňuje svoje 
právo na voľný pohyb alebo pracovnú 
mobilitu;

(g) „prenosnosť“ znamená pre zamestnanú 
osobu možnosť nadobúdať a zachovať si 
práva na dôchodok v období, keď uplatňuje 
svoje právo na voľný pohyb alebo pracovnú 
mobilitu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 bod h

(h) „oddialený poberateľ dávok“ znamená 
každého bývalého člena, ktorý má práva na 
dôchodok, ktoré sú pozastavené 
v doplnkovom dôchodkovom systéme do 
obdobia, kým nebudú splnené podmienky
spôsobilosti na poberanie dávok 
doplnkového dôchodku;

(h) „oddialený poberateľ dávok“ znamená 
každú bývalú zúčastnenú osobu, ktorá má 
práva na dôchodok, ktoré sú pozastavené 
v doplnkovom dôchodkovom systéme do 
obdobia, kým nebudú splnené podmienky 
spôsobilosti na poberanie dávok 
doplnkového dôchodku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 bod a

(a) v prípade, že v okamihu skončenia 
pracovného pomeru ešte nie sú práva na 
dôchodok nadobudnuté, sa celková suma 
príspevkov odvedených odchádzajúcim 

(a) v prípade, že v okamihu skončenia 
pracovného pomeru ešte nie sú práva na 
dôchodok nadobudnuté, sa celková suma 
príspevkov odvedených  odchádzajúcou 
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pracovníkom, alebo v jeho mene, vráti alebo 
prevedie;

zamestnanou osobou, alebo v jej mene, vráti 
alebo prevedie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 bod b

(b) v prípade, že je na nadobudnutie práv na 
dôchodok stanovená podmienka dovŕšenia 
minimálneho veku, táto nemôže presahovať 
vek 21 rokov;

(b) v prípade, že je na nadobudnutie práv na 
dôchodok stanovená podmienka dovŕšenia 
minimálneho veku, táto nemôže presahovať 
vek 18 rokov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 bod c

(c) sa pracovník mohol stať členom 
doplnkového dôchodkového systému po 
uplynutí obdobia pracovného pomeru nie 
dlhšieho ako jeden rok alebo prípadne, 
najneskôr dovŕšením potrebného 
minimálneho veku;

(c) sa zamestnaná osoba mohla stať členom 
doplnkového dôchodkového systému po 
uplynutí obdobia pracovného pomeru nie 
dlhšieho ako jeden rok alebo prípadne, 
najneskôr dovŕšením potrebného 
minimálneho veku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 bod d

(d) pracovník nadobudol práva na dôchodok 
po uplynutí obdobia členstva 
nepresahujúceho dva roky.

(d) zamestnaná osoba nadobudla práva na 
dôchodok po uplynutí obdobia členstva 
nepresahujúceho dva roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty môžu povoliť, aby sa 
v rámci doplnkových dôchodkových 
systémov nezachovávali nadobudnuté práva, 
ale aby sa pristúpilo k prevodu alebo 
vyplateniu istiny, ktorá zodpovedá hodnote 
nadobudnutých práv, ak ich hodnota nie je 
vyššia ako hranica stanovená príslušným 
členským štátom. Členský štát informuje 
Komisiu o takejto uplatňovanej minimálnej 
hranici.

2. Členské štáty môžu povoliť, aby sa 
v rámci doplnkových dôchodkových 
systémov:

(a) nezachovávali nadobudnuté práva, ale 
aby sa pristúpilo k prevodu alebo vyplateniu 
istiny, ktorá zodpovedá hodnote 
nadobudnutých práv, ak ich hodnota nie je 
vyššia ako hranica stanovená príslušným 
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členským štátom. Členský štát informuje 
Komisiu o takejto uplatňovanej minimálnej 
hranici.

(b) umožnilo odchádzajúcemu pracovníkovi 
pokračovať v odvádzaní príspevkov 
do rovnakého doplnkového dôchodkového 
systému po ukončení zamestnania. Členské 
štáty informujú Komisiu o spôsoboch 
uplatňovania tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia vyplývajúce z článku 11 
smernice 2003/41/ES týkajúce sa 
poskytovania informácií členom 
a poberateľom dávok, členské štáty prijmú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby 
osoba zodpovedná za správu doplnkového 
dôchodkového systému informovala 
pracovníkov o následkoch, ktoré má 
skončenie pracovného pomeru na ich práva
na doplnkový dôchodok.

1. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia vyplývajúce z článku 11 
smernice 2003/41/ES týkajúce sa 
poskytovania informácií členom 
a poberateľom dávok, členské štáty prijmú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby 
osoba zodpovedná za správu doplnkového 
dôchodkového systému informovala 
zamestnané osoby o následkoch, ktoré má 
skončenie pracovného pomeru na ich práva 
na doplnkový dôchodok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 2 úvodná časť

2. Na základe žiadosti pracovníkov sa im v 
primeranej časovej lehote postúpia 
dostačujúce informácie, ktoré sa týkajú 
najmä:

2. Na základe žiadosti zamestnaných osôb
sa im v primeranej časovej lehote postúpia 
dostačujúce informácie, ktoré sa týkajú 
najmä: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 3

3. Osoba zodpovedná za správu 
doplnkového dôchodkového systému 
poskytne poberateľovi dávok na základe 
jeho žiadosti informácie o jeho 
pozastavených právach na dôchodok a o 
všetkých zmenách týkajúcich sa pravidiel, 
ktoré upravujú doplnkový dôchodkový 
systém.

3. Osoba (netýka sa slovenského textu) 
zodpovedná za správu doplnkového 
dôchodkového systému poskytne 
poberateľovi dávok na základe jeho žiadosti 
informácie o jeho pozastavených právach na 
dôchodok a o všetkých zmenách týkajúcich 
sa pravidiel, ktoré upravujú doplnkový 
dôchodkový systém.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 4

4. Informácie stanovené v tomto článku sa 
poskytnú písomnou formou 
a zrozumiteľným spôsobom.

4. Informácie stanovené v tomto článku sa 
poskytnú písomnou formou 
a zrozumiteľným spôsobom dotknutej 
osobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9 odsek 2

2. Bez ohľadu na prvý odsek môžu mať 
členské štáty k dispozícií, ak je to potrebné, 
dodatočné obdobie 60 mesiacov od 1. júla 
2008 na vykonanie cieľa uvedeného v 
článku 4 písm. d). Každý členský štát, ktorý 
chce mať k dispozícii dodatočné obdobie 
informuje o tejto skutočnosti Komisiu s 
tým, že uvedie príslušné ustanovenia, 
systémy a špeciálne odôvodnenie, ktorým 
zdôvodní udelenie takéhoto dodatočného 
obdobia.

Vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 9 odsek 3

3. Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek a s 
cieľom zohľadniť osobitné podmienky, 
ktoré sú riadne odôvodnené a súvisiace s 
finančnou udržateľnosťou doplnkových 
dôchodkových systémov, môžu členské štáty 
vyňať z rozsahu uplatňovania článku 6 ods. 
1 priebežné systémy, podporné fondy a 
spoločnosti, ktoré predstavujú účtovné 
rezervy s cieľom vyplácať dôchodky svojim 
pracovníkom. Ktorýkoľvek členský štát, 
ktorý hodlá využiť túto možnosť o tom 
bezodkladne informuje Komisiu, pričom 
uvedie príslušné systémy a osobitné 
zdôvodnenie vyňatia spolu s opatreniami 
prijatými alebo plánovanými s cieľom 
zlepšiť prevoditeľnosť práv z príslušných 
systémov.

Vypúšťa sa


