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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0343), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 

(C8-0219/2017), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

19 października 2017 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0000/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Emerytury stanowią zasadniczą 

część dochodów uzyskiwanych przez 

emerytów, a w przypadku wielu osób 

adekwatne świadczenia emerytalne mają 

wpływ na to, czy osoby te w podeszłym 

wieku żyją komfortowo, czy też w 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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ubóstwie; jest to warunek korzystania z 

praw podstawowych ustanowionych w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, w tym w jej art. 25 

dotyczącym praw osób w podeszłym 

wieku, stanowiącym, że: „Unia uznaje i 

szanuje prawo osób w podeszłym wieku do 

godnego i niezależnego życia oraz do 

uczestniczenia w życiu społecznym i 

kulturalnym”. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1a) Znaczna część emerytur jest 

wypłacana w ramach systemów 

publicznych, dlatego istnieje bezpośredni 

związek między krajowymi systemami 

emerytalnymi a stabilnością finansów 

publicznych. Niezależnie od faktu, że 

zgodnie z traktatami organizacja 

systemów emerytalnych podlega 

wyłącznym kompetencjom krajowym, 

adekwatność dochodu i stabilność 

finansowa krajowych systemów 

emerytalnych ma kluczowe znaczenie dla 

stabilności Unii jako całości, zwłaszcza 

zaś dla stabilności strefy euro. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1b) Unia boryka się z wieloma 
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wyzwaniami, w tym natury 

demograficznej, ponieważ Europa jest 

starzejącym się kontynentem. Ponadto 

wzorce rozwoju kariery zawodowej, rynek 

pracy i modele podziału bogactwa 

przechodzą głębokie przemiany, także na 

skutek rewolucji cyfrowej. Jednocześnie 

coraz wyraźniej widać, że krajowe systemy 

zabezpieczenia nie są dostosowane do 

zglobalizowanej gospodarki opartej na 

wiedzy, która charakteryzuje się otwartymi 

granicami, mobilnością i migracją 

pracowników. Zbyt wiele osób nie jest w 

ogóle bądź w wystarczającym stopniu 

włączonych do tradycyjnych krajowych 

systemów emerytalnych; wśród nich 

można wymienić kobiety, młodzież, 

migrantów, pracowników o niskich 

umiejętnościach, osoby samozatrudnione , 

pracowników zatrudnionych na podstawie 

nietypowych umów o pracę. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1c) Należy nadać priorytet dalszemu 

rozwijaniu, wzmacnianiu i reformowaniu 

pierwszego (publicznego) i drugiego 

(pracowniczego) filaru krajowych 

systemów emerytalnych. Jednak oczekuje 

się, że udział w stopie zastąpienia 

emerytur publicznych z pierwszego filaru 

wypłacanych w ramach systemu 

repartycyjnego będzie malał. Częściowo 

można byłoby to zrównoważyć 

uprawnieniami emerytalnymi 

nabywanymi w ramach systemów 

drugiego filaru. Jednak to odpowiednio 

rozwinięty trzeci filar może i powinien w 

znacznym stopniu przyczynić się do 

zwiększenia adekwatności i stabilności 
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istniejących krajowych systemów 

emerytalnych. Ogólnoeuropejski 

indywidualny produkt emerytalny (OIPE) 

powinien dawać możliwość dopełnienia i 

wzmocnienia rynku indywidualnych 

produktów emerytalnych w całej UE. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Europejski rynek emerytur jest w 

znacznym stopniu rozdrobniony i 

niejednolity, dlatego wpływ OIPE będzie 

bardzo różny w poszczególnych państwach 

członkowskich; podobnie zróżnicowaną 

grupę stanowią też odbiorcy docelowi. W 

państwach członkowskich, w których 

pierwszy i drugi filar są niewystarczająco 

rozwinięte, OIPE może stanowić 

rozwiązanie dla osób, które obecnie nie 

mają dostępu do adekwatnych świadczeń. 

W państwach członkowskich, w których 

rynki emerytalne są wysoce rozwinięte, 

OIPE może zapewnić konsumentom 

większy wybór lub stanowić rozwiązanie 

dla mobilnych obywateli. 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W swoim planie działania na rzecz 

tworzenia unii rynków kapitałowych z 

września 2015 r.28 Komisja zapowiedziała, 

skreśla się 
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że „oceni możliwość stworzenia dzięki 

ramom polityki prężnego europejskiego 

rynku prostych, efektywnych i 

konkurencyjnych emerytur 

indywidualnych i określi, czy konieczne 

jest wsparcie tego rynku przy pomocy 

prawodawstwa UE”. 

__________________  

28 Plan działania na rzecz tworzenia unii 

rynków kapitałowych, Komisja 

Europejska, 30 września 2015 r. 

(COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Ramy legislacyjne dotyczące OIPE 

położą fundamenty pod skuteczny rynek 

przystępnych i dobrowolnych inwestycji 

emerytalnych, którymi zarządzać będzie 

można w skali ogólnoeuropejskiej. 

Uzupełniając istniejące produkty 

i programy emerytalne, OIPE pozwoli 

zaspokoić potrzeby osób pragnących 

zwiększyć adekwatność swoich 

oszczędności emerytalnych, a także 

pomoże sprostać wyzwaniu 

demograficznemu oraz zapewnić nowe 

bogate źródło kapitału prywatnego na 

potrzeby inwestycji długoterminowych. 
Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani 

nie zharmonizują istniejących krajowych 

systemów emerytur indywidualnych. 

(11) Ramy legislacyjne dotyczące OIPE 

położą fundamenty pod skuteczny rynek 

przystępnych i dobrowolnych inwestycji 

emerytalnych, którymi zarządzać będzie 

można w skali ogólnoeuropejskiej. 

Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani 

nie zharmonizują istniejących krajowych 

systemów emerytur indywidualnych. 

Or. en 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W rozporządzeniu 

zharmonizowano szereg podstawowych 

cech OIPE, które odnoszą się do 

kluczowych elementów takich jak: 

dystrybucja, polityka inwestycyjna, 

zmiana dostawcy czy też transgraniczne 

oferowanie produktu i możliwość jego 

transgranicznego przenoszenia. 

Harmonizacja tych podstawowych cech 

pozwoli zrównać warunki działania 

z korzyścią dla ogółu dostawców 

indywidualnych produktów emerytalnych 

oraz pomoże zdynamizować proces 

tworzenia unii rynków kapitałowych 

i integrację wewnętrznego rynku emerytur 

indywidualnych. Doprowadzi to do 

utworzenia w dużej mierze 

znormalizowanego ogólnoeuropejskiego 

produktu, dostępnego we wszystkich 

państwach członkowskich, który pozwoli 

konsumentom wykorzystać w pełni 

dobrodziejstwa rynku wewnętrznego, 

umożliwiając im przenoszenie uprawnień 

emerytalnych za granicę i oferując szerszy 

wybór różnego rodzaju dostawców, w tym 

dostawców zagranicznych. W wyniku 

zniesienia części barier dla 

transgranicznego świadczenia usług 

w zakresie zabezpieczenia emerytalnego 

ogólnoeuropejski indywidualny produkt 

emerytalny przyczyni się do wzrostu 

konkurencji między dostawcami w skali 

ogólnoeuropejskiej oraz wygeneruje 

korzyści skali z pożytkiem dla 

oszczędzających. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W art. 114 TFUE przewidziano 

możliwość przyjęcia aktów zarówno 

w postaci rozporządzeń, jak i dyrektyw. Za 

preferowany instrument uznano 

rozporządzenie, gdyż będzie ono 

bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. Rozporządzenie 

umożliwi zatem szybsze upowszechnienie 

się OIPE i pozwoli szybciej zaspokoić 

zapotrzebowanie na dodatkowe emerytalne 

produkty oszczędnościowe i nowe 

inwestycje w kontekście unii rynków 

kapitałowych. Ponieważ niniejsze 

rozporządzenie przewiduje harmonizację 

podstawowych cech OIPE, cechy te nie 

muszą podlegać szczególnym przepisom 

krajowym, a zatem w niniejszym 

przypadku rozporządzenie jest 

właściwszym instrumentem niż dyrektywa. 

Z drugiej strony cechy wspomnianego 

produktu, które nie wchodzą w zakres 

niniejszego rozporządzenia (np. warunki 

regulujące fazę akumulacji), będą 

podlegać przepisom krajowym. 

(13) W art. 114 TFUE przewidziano 

możliwość przyjęcia aktów zarówno 

w postaci rozporządzeń, jak i dyrektyw. Za 

preferowany instrument uznano 

rozporządzenie, gdyż będzie ono 

bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. Rozporządzenie 

umożliwi zatem szybsze upowszechnienie 

się OIPE i pozwoli szybciej zaspokoić 

zapotrzebowanie na dodatkowe emerytalne 

produkty oszczędnościowe i nowe 

inwestycje w kontekście unii rynków 

kapitałowych. Ponieważ niniejsze 

rozporządzenie przewiduje harmonizację 

podstawowych cech OIPE, cechy te nie 

muszą podlegać szczególnym przepisom 

krajowym, a zatem w niniejszym 

przypadku rozporządzenie jest 

właściwszym instrumentem niż dyrektywa. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Pojedynczy „paszport” OIPE 

zapewni stworzenie jednolitego rynku tych 

produktów. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby zapewnić wysoką jakość usług 

i skuteczną ochronę konsumentów, 

państwo członkowskie pochodzenia oraz 

przyjmujące państwo członkowskie 

powinny ściśle współpracować przy 

egzekwowaniu obowiązków określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. 

W przypadku gdy dostawcy i dystrybutorzy 

OIPE prowadzą działalność w różnych 

państwach członkowskich, korzystając ze 

swobody świadczenia usług, za 

zapewnienie przestrzegania obowiązków 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

odpowiedzialny powinien być właściwy 

organ państwa członkowskiego 

pochodzenia ze względu na jego bliższe 

związki z dostawcą OIPE. W celu 

zapewnienia sprawiedliwego podziału 

obowiązków między właściwymi organami 

państwa członkowskiego pochodzenia 

i przyjmującego państwa członkowskiego, 

w przypadku gdy właściwy organ 

przyjmującego państwa członkowskiego 

poweźmie wiedzę o naruszeniach 

obowiązków, które mają miejsce na 

terytorium tego państwa członkowskiego, 

powinien poinformować o tym właściwy 

organ państwa członkowskiego 

pochodzenia, na którym to organie 

powinien wówczas spoczywać obowiązek 

zastosowania odpowiednich środków. 

Ponadto właściwy organ przyjmującego 

państwa członkowskiego powinien być 

uprawniony do interwencji, jeżeli państwo 

członkowskie pochodzenia nie zastosuje 

odpowiednich środków lub jeżeli 

zastosowane środki będą 

niewystarczające. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W przypadku ustanowienia 

oddziału lub stałej obecności w innym 

państwie członkowskim odpowiedzialność 

za egzekwowanie przepisów należy 

podzielić między państwo członkowskie 

pochodzenia oraz przyjmujące państwo 

członkowskie. Podczas gdy 

odpowiedzialność za zapewnienie 

przestrzegania obowiązków dotyczących 

prowadzenia działalności w ujęciu 

całościowym – na przykład przepisów 

o kwalifikacjach zawodowych – powinna 

nadal spoczywać na właściwym organie 

państwa członkowskiego pochodzenia na 

takich samych zasadach jak w przypadku 

świadczenia usług, to właściwy organ 

przyjmującego państwa członkowskiego 

powinien przyjąć odpowiedzialność za 

egzekwowanie przepisów 

dotyczących wymogów informacyjnych 

i prowadzenia działalności w odniesieniu 

do usług świadczonych na terytorium tego 

państwa. Jeżeli właściwy organ 

przyjmującego państwa członkowskiego 

poweźmie wiedzę o jakichkolwiek 

naruszeniach obowiązków, które mają 

miejsce na terytorium tego państwa 

członkowskiego, w odniesieniu do których 

niniejsze rozporządzenie nie nakłada 

odpowiedzialności na przyjmujące 

państwo członkowskie, zgodnie z zasadami 

dobrej współpracy organ ten powinien 

jednak poinformować o tym właściwy 

organ państwa członkowskiego 

pochodzenia, aby ten mógł zastosować 

odpowiednie środki. Dotyczy to 

w szczególności naruszeń przepisów 

dotyczących wymogu posiadania 

nieposzlakowanej opinii, fachowej wiedzy 

i kompetencji zawodowych. Ponadto 

skreśla się 
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w celu ochrony konsumentów właściwy 

organ przyjmującego państwa 

członkowskiego powinien być uprawniony 

do interwencji, jeżeli państwo 

członkowskie pochodzenia nie zastosuje 

odpowiednich środków lub jeżeli 

zastosowane środki będą 

niewystarczające. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Ogólnoeuropejski charakter 

produktu, jakim jest OIPE, powinien 

znaleźć swój wyraz w ogólnoeuropejskich 

prawach konsumenta i ochronie 

konsumenta, w tym w utworzeniu 

mechanizmów transgranicznego 

rozpatrywania skarg zbiorowych i 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W ramach OIPE powinny 

funkcjonować krajowe subkonta: każde 

z nich powinno uwzględniać te cechy 

indywidualnego produktu emerytalnego, 

których obecność warunkuje objęcie 

ulgami składek wpłacanych na rzecz 

OIPE. Na poziomie indywidualnego 

oszczędzającego w ramach OIPE pierwsze 

subkonto powinno zostać utworzone 

(20) W ramach OIPE powinny 

funkcjonować krajowe subkonta: każde 

z nich powinno uwzględniać cechy 

indywidualnego produktu emerytalnego. 

Na poziomie indywidualnego 

oszczędzającego w ramach OIPE pierwsze 

subkonto powinno zostać utworzone 

w momencie otwarcia OIPE. 
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w momencie otwarcia OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Aby umożliwić dostawcom OIPE 

bezproblemowe wdrożenie tego produktu 

w jego ostatecznym kształcie, obowiązek 

zapewnienia OIPE zawierającego 

subkonta dla każdego państwa 

członkowskiego będzie miał zastosowanie 

po upływie trzech lat od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. W momencie 

uruchomienia OIPE dostawca powinien 

jednak przekazywać informacje na temat 

tego, które krajowe subkonta są 

natychmiast dostępne, aby uniknąć 

ewentualnego wprowadzania 

konsumentów w błąd. 

(21) W momencie uruchomienia OIPE 

dostawca powinien przekazywać 

informacje na temat tego, które krajowe 

subkonta są natychmiast dostępne, w 

umowie. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) W celu zapewnienia optymalnej 

przejrzystości w odniesieniu do produktu 

twórcy OIPE powinni sporządzić 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE, który tworzą, 

zanim produkt będzie można rozprowadzać 

wśród oszczędzających w ramach OIPE. 

Powinni być oni również odpowiedzialni 

za dokładność dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje dotyczące OIPE. 

(24) W celu zapewnienia optymalnej 

przejrzystości w odniesieniu do produktu 

dostawcy OIPE powinni sporządzić 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE, który tworzą, 

zanim produkt będzie można rozprowadzać 

wśród oszczędzających w ramach OIPE. 

Powinni być oni również odpowiedzialni 

za dokładność dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje dotyczące OIPE. 
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Dokumentem zawierającym kluczowe 

informacje dotyczące OIPE należy 

zastąpić i dostosować dokument 

zawierający kluczowe informacje 

dotyczące produktów zbiorowego 

inwestowania i ubezpieczeniowych 

produktów inwestycyjnych, przewidziany 

w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1286/201433, który nie musiałby być 

przekazywany w przypadku OIPE. 

__________________ __________________ 

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów zawierających kluczowe 

informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 

9.12.2014, s. 1. 

33 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów zawierających kluczowe 

informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 

9.12.2014, s. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Równocześnie z rozwojem 

produktów w rodzaju OIPE należy w 

trybie pilnym opracować unijny system 

monitorowania emerytur, umożliwiający 

obywatelom obliczenie wysokości 

zgromadzonego przez nich kapitału 

emerytalnego oraz nabytych uprawnień 

emerytalnych, aby dać im pełen obraz 

sytuacji. 

Or. en 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Szczegółowe informacje, które 

należy uwzględnić w dokumencie 

zawierającym kluczowe informacje 

dotyczące OIPE, oprócz elementów 

przewidzianych już w dokumencie 

zawierającym kluczowe informacje 

dotyczące detalicznych produktów 

zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, oraz 

sposób prezentacji tych informacji należy 

dodatkowo zharmonizować za pomocą 

regulacyjnych standardów technicznych 

uzupełniających regulacyjne standardy 

techniczne ustanowione rozporządzeniem 

delegowanym Komisji z dnia 8 marca 

2017 r.34, uwzględniając istniejące i 

trwające badania nad zachowaniami 

konsumentów, w tym wyniki 

prowadzonych z udziałem konsumentów 

badań poświęconych skuteczności różnych 

sposobów prezentacji informacji. 

skreśla się 

__________________  

34 Rozporządzenie delegowane Komisji z 

dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 

z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów zawierających kluczowe 

informacje, dotyczących detalicznych 

produktów zbiorowego inwestowania i 

ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP) przez 

ustanowienie regulacyjnych standardów 

technicznych w zakresie prezentacji, 

treści, przeglądu i zmiany dokumentów 

zawierających kluczowe informacje oraz 

warunków spełnienia wymogu 

przekazania takich dokumentów. 
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Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Dostawcy OIPE powinni 

informować oszczędzających w ramach 

OIPE z dostatecznym wyprzedzeniem 

przed przejściem na emeryturę 

o wariantach wypłaty świadczeń. Jeżeli 

świadczenie emerytalne nie jest wypłacane 

w postaci świadczenia dożywotniego, 

uczestnicy zbliżający się do momentu 

przejścia na emeryturę powinni otrzymać 

informację o dostępnych wariantach 

wypłaty świadczeń, aby ułatwić im 

planowanie finansowe emerytury. 

(30) Dostawcy OIPE powinni 

informować oszczędzających w ramach 

OIPE z dostatecznym wyprzedzeniem 

przed przejściem na emeryturę 

o wariantach wypłaty świadczeń; o 

wariantach wypłaty świadczeń takim 

oszczędzającym należy też, w ujęciu 

minimalnym, przypomnieć na rok przed 

przejściem na emeryturę. Jeżeli 

świadczenie emerytalne nie jest wypłacane 

w postaci świadczenia dożywotniego, 

uczestnicy zbliżający się do momentu 

przejścia na emeryturę powinni otrzymać 

informację o dostępnych wariantach 

wypłaty świadczeń, aby ułatwić im 

planowanie finansowe emerytury. 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Mając na względzie cel OIPE, 

a mianowicie długoterminowe 

oszczędzanie z myślą o emeryturze, 

wariantom inwestycyjnym udostępnianym 

oszczędzającym w ramach OIPE należy 

nadać ramy obejmujące aspekty, które 

umożliwiają inwestorom podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych, w tym liczbę 

wariantów inwestycyjnych, spośród 

których inwestorzy mogą dokonać 

wyboru. Po dokonaniu początkowego 

(38) Mając na względzie cel OIPE, 

a mianowicie długoterminowe 

oszczędzanie z myślą o emeryturze, 

wariantom inwestycyjnym udostępnianym 

oszczędzającym w ramach OIPE należy 

nadać ramy obejmujące aspekty, które 

umożliwiają inwestorom podejmowanie 

decyzji inwestycyjnych. 
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wyboru w momencie nabycia OIPE, 

oszczędzający w ramach OIPE powinien 

mieć możliwość zmiany swojego wyboru 

w rozsądnych odstępach czasu (co pięć 

lat), co pozwoli dostawcom zachować 

odpowiednią stabilność swoich strategii 

w zakresie inwestycji długoterminowych, 

a jednocześnie zapewni ochronę 

inwestorów. 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Domyślny wariant inwestycyjny 

powinien umożliwić oszczędzającemu 

w ramach OIPE odzyskanie 

zainwestowanego kapitału. Dostawcy 

OIPE mogliby dodatkowo zaoferować 

mechanizm indeksacji powiązany ze 

wskaźnikiem inflacji, aby choć częściowo 

zrekompensować wpływ inflacji. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Komisja powinna przyjąć projekt 

wykonawczych standardów technicznych 

opracowanych przez europejskie urzędy 

nadzoru za pośrednictwem Wspólnego 

Komitetu w odniesieniu do prezentacji i 

treści poszczególnych elementów 

dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE, które nie 

skreśla się 
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zostały uwzględnione w [PRIIPs KID 

RTS], zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1093/201035, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1094/201036 i rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1095/201037. Komisja powinna uzupełnić 

prace techniczne europejskich urzędów 

nadzoru prowadzonymi z udziałem 

konsumentów badaniami poświęconymi 

prezentacji dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje w kształcie 

zaproponowanym przez te urzędy. 

__________________  

35 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE oraz uchylenia decyzji 

Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 

15.12.2010, s. 12). 

 

36 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych), zmiany decyzji nr 

716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 

2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 

48). 

 

37 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu 

Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 

decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 

decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 

z 15.12.2010, s. 84). 

 

Or. en 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) W celu ustanowienia wydajnej 

i skutecznej procedury rozstrzygania 

sporów dostawcy i dystrybutorzy OIPE 

powinni wdrożyć skuteczną procedurę 

rozpatrywania skarg, z której skorzystać 

mogą ich klienci, zanim spór zostanie 

przekazany do rozstrzygnięcia w ramach 

procedury pozasądowego rozstrzygania 

sporów lub w ramach postępowania 

sądowego. Procedura rozpatrywania 

skarg powinna przewidywać krótkie 

i jasno określone terminy, przed których 

upływem dostawca lub dystrybutor OIPE 

powinien udzielić odpowiedzi na skargę. 

Podmioty zajmujące się pozasądowym 

rozstrzyganiem sporów powinny 

dysponować wystarczającymi 

zdolnościami do prowadzenia 

w odpowiedni i wydajny sposób 

współpracy transgranicznej w odniesieniu 

do sporów dotyczących praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 53 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) Oszczędzający w ramach OIPE 

powinni móc swobodnie zdecydować 

w momencie nabycia OIPE o trybie 

wypłaty (wypłata w ratach, wypłata 

jednorazowa lub inny sposób) w fazie 

dekumulacji, jednak z możliwością 

późniejszej zmiany wybranego trybu raz 

(53) Oszczędzający w ramach OIPE 

powinni móc swobodnie zdecydować 

w momencie nabycia OIPE o trybie 

wypłaty (wypłata w ratach, wypłata 

jednorazowa lub inny sposób) w fazie 

dekumulacji. 
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na pięć lat, tak aby mogli jak najlepiej 

dostosować wybrany tryb wypłaty do 

swoich potrzeb, gdy będą zbliżać się do 

emerytury. 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 54 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Dostawcom OIPE należy zezwolić 

na udostępnianie oszczędzającym 

w ramach OIPE szerokiej gamy wariantów 

wypłaty w fazie dekumulacji. Takie 

podejście pozwoli osiągnąć cel, jakim jest 

upowszechnienie OIPE, dzięki 

zwiększonej elastyczności i większym 

możliwościom wyboru dla 

oszczędzających w ramach OIPE. Pozwoli 

ono dostawcom na konstruowanie swoich 

OIPE w sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów. Podejście to jest 

również spójne z polityką UE w innych 

dziedzinach i wykonalne z politycznego 

punktu widzenia, gdyż pozwala państwom 

członkowskim zachować odpowiednio 

dużą swobodę w decydowaniu o tym, które 

warianty wypłaty w fazie dekumulacji 

pragną wspierać. 

(54) Dostawcom OIPE należy zezwolić 

na udostępnianie oszczędzającym 

w ramach OIPE szerokiej gamy wariantów 

wypłaty w fazie dekumulacji. Takie 

podejście pozwoli osiągnąć cel, jakim jest 

upowszechnienie OIPE, dzięki 

zwiększonej elastyczności i większym 

możliwościom wyboru dla 

oszczędzających w ramach OIPE. Pozwoli 

ono dostawcom na konstruowanie swoich 

OIPE w sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów. Podejście to jest 

również spójne z polityką UE w innych 

dziedzinach i wykonalne z politycznego 

punktu widzenia, gdyż pozwala państwom 

członkowskim zachować odpowiednio 

dużą swobodę w decydowaniu o tym, które 

warianty wypłaty w fazie dekumulacji 

pragną wspierać. Jednak w przypadku 

wyboru podstawowego OIPE 

obowiązkowa ustalona kwota wypłaty w 

ratach powinna być obowiązkowa. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Chociaż bieżący nadzór nad 

dostawcami OIPE ma być prowadzony 

przez odpowiednie właściwe organy 

krajowe, EIOPA powinien koordynować 

nadzór w odniesieniu do OIPE, aby 

zagwarantować stosowanie ujednoliconej 

metodyki nadzoru, przyczyniając się w ten 

sposób do wzmocnienia 

ogólnoeuropejskiego charakteru tego 

produktu emerytalnego. 

(56) Chociaż bieżący nadzór nad 

dostawcami OIPE ma być prowadzony 

przez odpowiednie właściwe organy 

krajowe, EIOPA powinien koordynować 

nadzór w odniesieniu do OIPE, aby 

zagwarantować spójne stosowanie 

ujednoliconej metodyki nadzoru, 

przyczyniając się w ten sposób do 

wzmocnienia ogólnoeuropejskiego 

charakteru tego produktu emerytalnego. 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (56a) W celu wzmocnienia praw 

konsumentów i ułatwienia dostępu do 

procedury rozpatrywania skarg, 

oszczędzający w ramach OIPE powinni 

mieć możliwość, działając indywidualnie 

lub zbiorowo, składania skarg za 

pośrednictwem swojego właściwego 

organu krajowego, zgodnie z zasadą 

„pojedynczego punktu kontaktowego”. 

Właściwy organ, do którego złożona 

została skarga, jest odpowiedzialny za 

dalszy bieg procedury rozpatrywania 

skarg. 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 57 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) EIOPA powinien współpracować 

z właściwymi organami krajowymi oraz 

ułatwiać współpracę między nimi. W tym 

względzie EIOPA powinien odgrywać 

określoną rolę w wykonywaniu przez 

właściwe organy krajowe przysługujących 

im uprawnień do stosowania środków 

nadzoru, udostępniając dowody naruszeń 

związanych z OIPE. EIOPA powinien 

również zapewniać wiążącą mediację 

w przypadku braku porozumienia między 

właściwymi organami w sytuacjach 

transgranicznych. 

(57) EIOPA powinien współpracować 

z właściwymi organami krajowymi oraz 

ułatwiać współpracę i pomagać osiągnąć 

spójność między nimi. W tym względzie 

EIOPA powinien odgrywać określoną rolę 

w wykonywaniu przez właściwe organy 

krajowe przysługujących im uprawnień do 

stosowania środków nadzoru, 

udostępniając dowody naruszeń 

związanych z OIPE. EIOPA powinien 

również zapewniać wiążącą mediację 

w przypadku braku porozumienia między 

właściwymi organami w sytuacjach 

transgranicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 64 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (64a) Z uwagi na ogólnoeuropejski 

charakter OIPE i oferowania OIPE 

należy również zapewnić dostępność dla 

konsumentów transgranicznych 

mechanizmów zbiorowego dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych. 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 66 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Każde przetwarzanie danych 

osobowych prowadzone w ramach 

(66) Każde przetwarzanie danych 

osobowych prowadzone w ramach 
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niniejszego rozporządzenia, takie jak 

wymiana lub przekazywanie danych 

osobowych przez właściwe organy, 

powinno przebiegać zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/67939, a 

każda wymiana lub każde przekazanie 

informacji przez europejskie urzędy 

nadzoru powinny przebiegać zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady40. 

niniejszego rozporządzenia, takie jak 

wymiana lub przekazywanie danych 

osobowych przez właściwe organy, 

przechowywanie danych osobowych w 

centralnym rejestrze prowadzonym przez 

EIOPA, przetwarzanie danych osobowych 

przez dostawców OIPE lub dystrybutorów 

OIPE, powinno przebiegać zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/67939, 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 oraz 

rozporządzeniem w sprawie poszanowania 

życia prywatnego oraz ochrony danych 

osobowych w łączności elektronicznej i 

uchylającego dyrektywę 2002/58/WE 

(rozporządzeniem w sprawie prywatności i 

łączności elektronicznej). Każda wymiana 

lub każde przekazanie informacji przez 

europejskie urzędy nadzoru powinny 

przebiegać zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 45/2001 Parlamentu 

Europejskiego i Rady41. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1).  

 39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez właściwe organy 

do celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową 

Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 89). 
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40 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

40 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie 

takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 

1). 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 66 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (66a) Ze względu na wrażliwość 

osobistych danych finansowych silna 

ochrona danych ma ogromne znaczenie. 

W związku z tym zaleca się, aby organy 

ochrony danych były ściśle zaangażowane 

we wdrażanie niniejszego rozporządzenia i 

nadzór nad jego przestrzeganiem. 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 70 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (70a) Z uwagi na możliwe długofalowe 

skutki niniejszego rozporządzenia istotne 

jest dokładne monitorowanie rozwoju 

sytuacji na początkowym etapie jego 

stosowania. Należy utworzyć panel 

złożony z zainteresowanych stron oraz 

ekspertów, którego zadaniem będzie 

monitorowanie na bieżąco wszystkich 

istotnych aspektów dotyczących OIPE i 

który informowałby Parlament 
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Europejski, Radę i Komisję o wszelkich 

poczynionych spostrzeżeniach. 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) opiera się na dobrowolnej umowie 

między indywidualnym oszczędzającym 

i podmiotem oferującym ten produkt; 

a) opiera się na dobrowolnej i mającej 

charakter uzupełniający umowie między 

indywidualnym oszczędzającym 

i podmiotem oferującym ten produkt; 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „ogólnoeuropejski indywidualny 

produkt emerytalny” („OIPE”) oznacza 

indywidualny produkt emerytalny 

o charakterze produktu oszczędzania 

długoterminowego, który jest oferowany 

w ramach uzgodnionego programu OIPE 

przez regulowane przedsiębiorstwo 

finansowe posiadające zgodnie z prawem 

Unii zezwolenie na zarządzanie 

zbiorowymi lub indywidualnymi 

inwestycjami lub oszczędnościami i który 

jest nabywany na zasadzie dobrowolnej 

umowy przez indywidualnego 

oszczędzającego w ramach OIPE z myślą 

o emeryturze, przy czym możliwość 

wypłaty zgromadzonych w ramach tego 

produktu środków przed upływem okresu 

oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle 

ograniczona; 

2) „ogólnoeuropejski indywidualny 

produkt emerytalny” („OIPE”) oznacza 

indywidualny produkt emerytalny 

o charakterze produktu oszczędzania 

długoterminowego, który jest oferowany 

w ramach uzgodnionego programu OIPE 

przez przedsiębiorstwo finansowe 

wskazane w art. 5 oraz posiadające 

zgodnie z prawem Unii zezwolenie na 

zarządzanie zbiorowymi lub 

indywidualnymi inwestycjami lub 

oszczędnościami i który jest nabywany na 

zasadzie dobrowolnej umowy przez 

indywidualnego oszczędzającego 

w ramach OIPE z myślą o emeryturze, 

przy czym możliwość wypłaty 

zgromadzonych w ramach tego produktu 

środków przed upływem okresu 

oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle 
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ograniczona; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „faza akumulacji” oznacza okres, 

przez który aktywa (wpłaty) są 

gromadzone na koncie OIPE i który 

zasadniczo trwa do osiągnięcia wieku 

emerytalnego przez beneficjenta OIPE; 

10) „faza akumulacji” oznacza okres, 

przez który aktywa są gromadzone na 

koncie OIPE i który zasadniczo trwa do 

osiągnięcia wieku emerytalnego przez 

beneficjenta OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 13a) „wypłata jednorazowa” oznacza 

wypłatę w całości zgromadzonego kapitału 

emerytalnego z końcem fazy akumulacji; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20) „subkonto” oznacza subkonto 

otwarte w ramach każdego indywidualnego 

konta OIPE i odpowiadające wymogom 

i warunkom prawnym ustalonym na 

20) „subkonto” oznacza subkonto 

otwarte w ramach każdego indywidualnego 

konta OIPE i odpowiadające wymogom 

prawnym ustalonym przez państwo 
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poziomie krajowym przez państwo 

członkowskie, w którym oszczędzający 

w ramach OIPE posiada swoje miejsce 

zamieszkania, których spełnienie pozwala 

skorzystać z zachęt w przypadku 

inwestowania w OIPE; W ramach każdego 

subkonta osoba może być zatem 

oszczędzającym w ramach OIPE lub 

beneficjentem OIPE w zależności od tego, 

jakie wymogi prawne każdorazowo 

obowiązują w odniesieniu do fazy 

akumulacji i fazy dekumulacji; 

członkowskie, w którym oszczędzający 

w ramach OIPE posiada swoje miejsce 

zamieszkania. W ramach każdego subkonta 

osoba może być zatem oszczędzającym 

w ramach OIPE lub beneficjentem OIPE 

w zależności od tego, jakie wymogi 

prawne każdorazowo obowiązują 

w odniesieniu do fazy akumulacji i fazy 

dekumulacji; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21) „kapitał” oznacza łączne wkłady 

kapitałowe oraz niewniesiony kapitał 

zadeklarowany, obliczone na podstawie 

kwot, które mogą zostać zainwestowane, 

po odliczeniu wszystkich opłat, prowizji 

i wydatków bezpośrednio lub pośrednio 

ponoszonych przez inwestorów; 

21) „kapitał” oznacza łączne wkłady 

kapitałowe oraz niewniesiony kapitał 

zadeklarowany, obliczone na podstawie 

kwot, które mogą zostać zainwestowane, 

przed odliczeniem wszystkich opłat, 

prowizji i wydatków bezpośrednio lub 

pośrednio ponoszonych przez inwestorów; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

24) „domyślny wariant inwestycyjny” 

oznacza strategię inwestycyjną stosowaną 

w przypadku, gdy oszczędzający w ramach 

OIPE nie wydał dyspozycji co do sposobu 

inwestowania środków gromadzonych na 

jego koncie OIPE; 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

28) „klient OIPE” oznacza 

oszczędzającego w ramach OIPE, osobę 

zainteresowaną oszczędzaniem w ramach 

OIPE lub beneficjenta OIPE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 28a) „biometryczne rodzaje ryzyka” 

oznaczają rodzaje ryzyka związane z 

długowiecznością, niepełnosprawnością 

lub śmiercią; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 28b) „partnerstwa” oznaczają 

współpracę między dostawcami OIPE, 

która polega na oferowaniu subkont w 

różnych państwach członkowskich w 

świetle usługi przenoszenia produktu, o 

której mowa w art. 12. 
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Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadkach dopuszczonych 

przepisami niniejszego rozporządzenia – 

postanowieniom umowy o nabycie OIPE 

zawartej między oszczędzającym 

w ramach OIPE i dostawcą OIPE; 

b) w przypadkach dopuszczonych 

przepisami niniejszego rozporządzenia – 

postanowieniom umowy o nabycie OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) przepisom prawa państw 

członkowskich, które obowiązywałyby 

w odniesieniu do porównywalnego 

indywidualnego produktu emerytalnego 

tworzonego i dystrybuowanego zgodnie 

z prawem państwa członkowskiego, 

w którym jego twórca ma swoją siedzibę 

statutową. 

(ii) przepisom prawa państw 

członkowskich, które obowiązywałyby 

w odniesieniu do porównywalnego 

indywidualnego produktu emerytalnego 

tworzonego i dystrybuowanego zgodnie 

z mającym zastosowanie prawem. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) instytucje pracowniczych 

programów emerytalnych, które zostały 

c) instytucje pracowniczych 

programów emerytalnych, które zostały 
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zarejestrowane lub otrzymały zezwolenie 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/234145; 

zarejestrowane lub otrzymały zezwolenie 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/234145 i 

które samodzielnie nie mogą zapewniać 

ochrony przed biometrycznymi rodzajami 

ryzyka oraz nie gwarantują wyników 

inwestycyjnych ani osiągnięcia 

określonego poziomu świadczeń 

emerytalnych; 

__________________ __________________ 

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie działalności instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

(IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37). 

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie działalności instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

(IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37). 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie 

wniosku EIOPA konsultuje się z organem 

właściwym dla wnioskodawcy. 

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie 

wniosku EIOPA konsultuje się z organem 

właściwym dla wnioskodawcy w celu 

sprawdzenia, czy istnieją zastrzeżenia w 

odniesieniu do udzielenia zezwolenia. 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE na 

bieżąco przestrzegają przepisów 

niniejszego rozporządzenia oraz spełniają 

Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE na 

bieżąco przestrzegają przepisów 

niniejszego rozporządzenia oraz spełniają 
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wymogi odpowiedniego systemu nadzoru 

ostrożnościowego mającego do nich 

zastosowanie zgodnie z aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w art. 5 

ust. 1. 

wymogi odpowiedniego systemu nadzoru 

ostrożnościowego mającego do nich 

zastosowanie zgodnie z aktami 

ustawodawczymi, o których mowa w art. 5 

ust. 1 i art. 8. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział III – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ VIII A 

TRANSGRANICZNE OFEROWANIE I 

MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO 

PRZENOSZENIA OIPE 

TRANSGRANICZNE NABYWANIE I 

MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO 

PRZENOSZENIA OIPE 

 (Rozdział III i wszystkie przepisy w nim 

zawarte, z wyjątkiem art. 11, mają zostać 

przeniesione i umieszczone po rozdziale 

VIII) 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział III – sekcja I – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

SEKCJA I skreśla się 

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG 

I SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 (Skreśla się sekcję I rozdziału III jako 

element podziału aktu prawnego) 

Or. en 
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Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 Artykuł 3a 

Korzystanie ze swobody świadczenia usług 

i swobody przedsiębiorczości przez 

dostawców i dystrybutorów OIPE 

Korzystanie ze swobody świadczenia usług 

i swobody przedsiębiorczości przez 

dostawców i dystrybutorów OIPE 

 (Art. 11 ma zostać przeniesiony i 

umieszczony po art. 3) 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku skorzystania z usługi 

przenoszenia produktu oszczędzający 

w ramach OIPE mają prawo zachować 

wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez 

dostawcę OIPE i związane 

z nieprzerwanym inwestowaniem w ten 

sam OIPE. 

2. W przypadku skorzystania z usługi 

przenoszenia produktu oszczędzający 

w ramach OIPE mają prawo zachować 

wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez 

dostawcę OIPE i związane 

z nieprzerwanym inwestowaniem w ten 

sam OIPE, a ponadto przysługuje im 

prawo do oszczędzania na więcej niż 

jednym subkoncie jednocześnie. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Oszczędzający w ramach OIPE 

mają prawo do zakupu lub nabycia OIPE 

w innym państwie członkowskim niż 
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państwo członkowskie, w którym 

posiadają miejsce zamieszkania. 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Proponując nabycie OIPE, 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE 

udostępniają osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE informacje 

na temat tego, które krajowe subkonta są 

natychmiast dostępne. 

2. Proponując nabycie OIPE, 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE 

udostępniają osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE informacje 

na temat tego, które krajowe subkonta są 

natychmiast dostępne w ramach oferty 

dostawcy OIPE lub zarejestrowanego 

partnera. 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Najpóźniej po upływie trzech lat od 

rozpoczęcia stosowania niniejszego 

rozporządzenia każdy OIPE musi, 

w przypadku wniosku skierowanego do 

dostawcy OIPE, oferować subkonto 

krajowe dla każdego państwa 

członkowskiego. 

3. Dostępne subkonta są wskazane w 

umowie zawieranej między 

oszczędzającym w ramach OIPE i 

dostawcą OIPE. Dostawca OIPE jest 

zobowiązany oferować przynajmniej te 

subkonta, które są wskazane w umowie. 

Or. en 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla terminu, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, dostawcy OIPE 

zapewniają możliwość otwarcia w każdym 

odrębnym koncie OIPE nowego subkonta 

odpowiadającego wymogom i warunkom 

prawnym ustalonym na poziomie 

krajowym przez państwo członkowskie, do 

którego przenosi się oszczędzający 

w ramach OIPE, których spełnienie 

pozwala skorzystać z zachęt w przypadku 

inwestowania w OIPE. 

Dostawcy OIPE zapewniają możliwość 

otwarcia, w drodze transferu lub dodania, 

w każdym odrębnym koncie OIPE nowego 

subkonta odpowiadającego wymogom 

i warunkom prawnym ustalonym na 

poziomie krajowym w państwie 

członkowskim, w którym subkonto ma 

zostać otwarte, których spełnienie pozwala 

skorzystać z zachęt w przypadku 

inwestowania w OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla terminu, 

o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji 

o zamiarze skorzystania przez 

oszczędzającego w ramach OIPE z prawa 

do przeniesienia się do innego państwa 

członkowskiego dostawca OIPE informuje 

oszczędzającego w ramach OIPE 

o możliwości otwarcia nowego subkonta 

w indywidualnym koncie oszczędzającego 

w ramach OIPE oraz o terminie, w jakim 

subkonto to może zostać otwarte. 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji o zamiarze skorzystania przez 

oszczędzającego w ramach OIPE z prawa 

do przeniesienia się do innego państwa 

członkowskiego dostawca OIPE informuje 

oszczędzającego w ramach OIPE 

o możliwości otwarcia nowego subkonta 

w indywidualnym koncie oszczędzającego 

w ramach OIPE oraz o terminie, w jakim 

subkonto to może zostać otwarte. 

Or. en 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) państwo członkowskie, w którym 

znajduje się nowe miejsce zamieszkania 

oszczędzającego w ramach OIPE; 

a) państwo członkowskie, w którym 

subkonto ma zostać otwarte; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) czy przeniesienie ma polegać na 

transferze czy na dodaniu; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dzień, z którym inwestycje mają 

być kierowane na nowo otwarte subkonto; 

b) dzień, z którym inwestycje mają 

być kierowane na nowo otwarte subkonto 

w przypadku transferu; 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informowanie organów krajowych 

o możliwości przenoszenia produktu 

Informowanie właściwych organów 

o możliwości przenoszenia produktu 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawca OIPE informuje 

odpowiedni organ krajowy, który 

sprawuje nad nim nadzór ostrożnościowy, 
o wszystkich uzgodnieniach umownych 

dotyczących usługi przenoszenia produktu. 

1. Dostawca OIPE informuje EIOPA 

o wszystkich uzgodnieniach umownych 

dotyczących usługi przenoszenia produktu. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Informacje, o których mowa 

w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od 

otwarcia nowego subkonta przekazywane 

drogą elektroniczną do centralnej bazy 

danych prowadzonej przez krajowy organ 

nadzoru i obejmują co najmniej: 

2. Informacje, o których mowa 

w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od 

otwarcia nowego subkonta przekazywane 

drogą elektroniczną do centralnej bazy 

danych prowadzonej przez EIOPA. Baza 

danych jest dostępna dla krajowych 

właściwych organów, które w razie 

jakichkolwiek zmian automatycznie 

otrzymują informacje dotyczące lokalnych 

subkont. Baza danych obejmuje co 

najmniej: 

Or. en 
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Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział IV – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ II A 

WYMOGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI 

I INFORMACJI 

PRAWA KONSUMENTA I 

ROZPATRYWANIE SKARG 

 (Rozdział IV i wszystkie przepisy w nim 

zawarte mają zostać przeniesione i 

umieszczone po rozdziale II) 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE stosują się do przepisów art. 5 ust. 2 

i art. 6–18 rozporządzenia (UE) 

nr 1286/2014. 

2. Informacje zawarte w dokumencie 

zawierającym kluczowe informacje 

dotyczące OIPE stanowią informacje 

przedumowne. Dokument ten musi być 

sformułowany w sposób dokładny, 

rzetelny, jasny i niewprowadzający w błąd. 

Zawiera on kluczowe informacje i musi 

być spójny z wszelkimi wiążącymi 

dokumentami umownymi, z odpowiednimi 

częściami dokumentów ofertowych oraz 

warunkami OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Oprócz informacji określonych 3. Dokument zawierający kluczowe 
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w art. 8 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 

nr 1286/2014 część „Co to za produkt?” 

zawiera następujące informacje: 

informacje dotyczące OIPE musi być 

dokumentem odrębnym, wyraźnie 

oddzielonym od materiałów 

marketingowych. Nie może on zawierać 

odniesień do materiałów marketingowych. 

Może on zawierać odniesienia do innych 

dokumentów, w tym w stosownych 

przypadkach do prospektu, tylko wtedy, 

gdy odniesienie jest związane z 

informacjami, które należy uwzględnić w 

dokumencie zawierającym kluczowe 
informacje dotyczące OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) opis świadczeń emerytalnych oraz 

zakresu, w jakim są one gwarantowane; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) ewentualny minimalny lub 

maksymalny okres uczestnictwa 

w programie OIPE; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wiek emerytalny; skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt iv 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) ogólne informacje dotyczące 

usługi przenoszenia produktu, w tym 

informacje dotyczące subkont; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt v 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) ogólne informacje dotyczące 

usługi zmiany dostawcy oraz odesłanie do 

szczegółowych informacji dotyczących 

usługi zmiany dostawcy dostępnych na 

mocy art. 50; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt vi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) dostępne informacje dotyczące 

wyników polityki inwestycyjnej 

w odniesieniu do czynników z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej 

i ładu korporacyjnego; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt vii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vii) prawo właściwe dla umowy 

dotyczącej OIPE, w przypadku gdy strony 

nie mają swobody wyboru prawa 

właściwego, lub – w przypadku gdy strony 

mają swobodę wyboru prawa właściwego 

– prawo proponowane przez dostawcę 

OIPE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W uzupełnieniu dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE dostawcy OIPE 

i dystrybutorzy OIPE odsyłają również 

osoby zainteresowane oszczędzaniem 

w ramach OIPE do ewentualnych 

sprawozdań dotyczących wypłacalności 

i sytuacji finansowej dostawcy OIPE 

i zapewniają im łatwy dostęp do tego 

rodzaju informacji. 

4. Niezależnie od ust. 3 w przypadku 

gdy OIPE oferuje oszczędzającemu w 

ramach OIPE różne warianty inwestycji, 

tak że wszystkie informacje w odniesieniu 

do każdego konkretnego wariantu 

inwestycji nie mogą być przekazane w 

ramach pojedynczego, zwięzłego 

odrębnego dokumentu, dokument 

zawierający kluczowe informacje 

dotyczące OIPE zawiera co najmniej 
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ogólny opis konkretnych wariantów 

inwestycyjnych i określa, gdzie i jak 

można znaleźć bardziej szczegółową 

dokumentację z informacjami 

przedumownymi odnoszącymi się do 

produktów inwestycyjnych wspierających 

konkretne warianty inwestycyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE 

udostępnia się również informacje 

dotyczące dotychczasowych wyników 

inwestycji związanych z programem OIPE 

obejmujące okres co najmniej pięciu lat 

lub, jeżeli program istnieje przez okres 

krótszy niż pięć lat, obejmujące wszystkie 

lata istnienia programu, jak również 

informacje dotyczące struktury kosztów 

ponoszonych przez oszczędzających 
w ramach OIPE i beneficjentów OIPE. 

5. Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE sporządza się 

jako krótki dokument napisany w zwięzły 

sposób, który po wydrukowaniu składa się 

maksymalnie z trzech stron formatu A4 i 

zapewnia możliwość porównania, a w 

przypadku przedłożenia na trwałym 

nośniku innym niż papier może zawierać 

informacje prezentowane warstwowo z 

myślą o zapewnieniu praktyczności 

dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE. 

 Informacje, o których mowa w akapicie 

pierwszym: 

 a) mają układ i strukturę ułatwiające 

ich czytanie, a wielkość użytej czcionki 

musi być czytelna; 

 b) koncentrują się na kluczowych 

informacjach, których potrzebują 

oszczędzający w ramach OIPE; 

 c) są jasno sformułowane oraz 

napisane językiem i stylem, które 

przekazują treść w sposób ułatwiający 

zrozumienie informacji, a w szczególności 

językiem jasnym, zwięzłym i zrozumiałym. 

Or. en 
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Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Jeżeli w dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje dotyczące OIPE 

użyto kolorów, nie mogą one utrudniać 

zrozumienia informacji w przypadku, gdy 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE jest 

drukowany lub kopiowany w trybie 

czarno-białym. 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b. W przypadku zamieszczenia w 

dokumencie zawierającym kluczowe 

informacje dotyczące OIPE elementów 

identyfikacji wizualnej lub logo dostawcy 

OIPE lub grupy, do której należy, nie 

mogą one odwracać uwagi 

oszczędzającego w ramach OIPE od 

informacji zawartych w tym dokumencie 

ani zasłaniać tekstu. 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5c. W uzupełnieniu dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE dostawcy OIPE 

i dystrybutorzy OIPE odsyłają również 

osoby zainteresowane oszczędzaniem 

w ramach OIPE do ewentualnych 

sprawozdań dotyczących wypłacalności 

i sytuacji finansowej dostawcy OIPE 

i zapewniają im łatwy dostęp do tego 

rodzaju informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5d. Osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE 

udostępnia się również informacje 

dotyczące dotychczasowych wyników 

inwestycji związanych z OIPE, 

obejmujące wszystkie lata istnienia OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, Europejskie Urzędy 

Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych oraz 

EIOPA) opracowują, w ramach Wspólnego 

Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, Europejskie Urzędy 

Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych oraz 

EIOPA) opracowują, w ramach Wspólnego 
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Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru, 

projekt wykonawczych standardów 

technicznych określających szczegóły 

prezentacji oraz treść każdego elementu 

informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, 

wraz z wymogami niezbędnymi do 

prezentacji tych informacji 

w znormalizowanym formacie 

umożliwiającym ich porównywanie. 

Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru, 

projekt regulacyjnych standardów 

technicznych określających szczegóły 

prezentacji oraz treść każdego elementu 

informacji, o których mowa w ust. 4, 5 

i 5d, wraz z wymogami niezbędnymi do 

prezentacji tych informacji 

w znormalizowanym i dostępnym formacie 

umożliwiającym ich łatwe porównywanie. 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy opracowywaniu projektu 

wykonawczych standardów technicznych 

Europejskie Urzędy Nadzoru biorą pod 

uwagę różne rodzaje OIPE, różnice między 

nimi oraz możliwości oszczędzających 

w ramach OIPE, a także cechy OIPE, tak 

aby umożliwić oszczędzającemu w ramach 

OIPE dokonanie wyboru między różnymi 

bazowymi inwestycjami lub innymi 

wariantami, które oferuje dany produkt, co 

obejmuje również sytuacje, gdy wybór ten 

może zostać dokonany w różnych 

momentach lub zmieniony w przyszłości. 

Przy opracowywaniu projektu 

regulacyjnych standardów technicznych 

Europejskie Urzędy Nadzoru biorą pod 

uwagę różne rodzaje OIPE, różnice między 

nimi oraz możliwości oszczędzających 

w ramach OIPE, a także cechy OIPE, tak 

aby umożliwić oszczędzającemu w ramach 

OIPE dokonanie wyboru między różnymi 

bazowymi inwestycjami lub innymi 

wariantami, które oferuje dany produkt, co 

obejmuje również sytuacje, gdy wybór ten 

może zostać dokonany w różnych 

momentach lub zmieniony w przyszłości. 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą 

Komisji ten projekt wykonawczych 

standardów technicznych do dnia […] r. 

Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą 

Komisji ten projekt regulacyjnych 

standardów technicznych w ciągu sześciu 
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miesięcy od daty wydania. 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

wykonawczych standardów technicznych, 

o których mowa w akapicie pierwszym, 

zgodnie art. 15 rozporządzenia (UE) 

nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 

nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

regulacyjnych standardów technicznych, 

o których mowa w akapicie pierwszym, 

zgodnie art. 10–14 rozporządzenia (UE) 

nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) 

nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) 

nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23a 

 Język dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE 

 1. Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE sporządza się 

w językach urzędowych lub w jednym z 

języków urzędowych używanych w części 

państwa członkowskiego, gdzie jest 

dystrybuowany OIPE, lub w innym języku 

zaakceptowanym przez właściwe organy 

tego państwa członkowskiego, a w 

przypadku sporządzenia go w innym 

języku tłumaczy się go na jeden z tych 

języków. Tłumaczenie musi wiernie i 

dokładnie oddawać treść oryginalnego 

dokumentu zawierającego kluczowe 
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informacje dotyczące OIPE. 

 2. Jeżeli OIPE jest promowany w 

danym państwie członkowskim za pomocą 

dokumentów marketingowych napisanych 

w jednym lub większej liczbie języków 

urzędowych tego państwa członkowskiego, 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE musi być 

napisany przynajmniej w odpowiednich 

językach urzędowych. 

 3. Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE jest na 

żądanie udostępniany w stosownym 

formacie oszczędzającym w ramach OIPE 

z upośledzeniem narządu wzroku lub 

słuchu, a także oszczędzającym w ramach 

OIPE, którzy mają problemy z czytaniem i 

pisaniem oraz nie posiadają umiejętności 

czytania i pisania. 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23b 

 Informacje zawarte w dokumencie 

zawierającym kluczowe informacje 

dotyczące OIPE 

 1. Tytuł „Dokument zawierający 

kluczowe informacje dotyczące OIPE” 

wyraźnie eksponuje się na górze pierwszej 

strony dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje dotyczące OIPE. 

Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE prezentuje się 

w sekwencji przedstawionej w ust. 2 i 3. 

 2. Bezpośrednio pod tytułem 

dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE umieszcza się 

uwagę wyjaśniającą. Jej treść brzmi 
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następująco: „Poniższy dokument zawiera 

kluczowe informacje o tym produkcie 

emerytalnym. Nie jest to materiał 

marketingowy. Udzielenie tych informacji 

jest wymagane prawem, aby pomóc 

w zrozumieniu charakteru tego produktu 

oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych 

zysków i strat z nim związanych , a także 

pomóc w porównywaniu go z innymi 

produktami”. 

 3. Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE obejmuje 

następujące informacje: 

 a) na początku dokumentu – nazwę 

OIPE oraz wskazanie, czy jest to 

podstawowy OIPE, tożsamość i dane 

kontaktowe dostawcy OIPE, informacje o 

właściwym organie właściwym dla 

dostawcy OIPE, a także datę sporządzenia 

dokumentu;  

 b) w stosownych przypadkach 

ostrzeżenie przed błędnym zrozumieniem 

o następującej treści: „Zamierzasz kupić 

produkt, który jest skomplikowany i może 

być trudny do zrozumienia.”;  

 c) w części „Co to za produkt i co się 

dzieje z chwilą przejścia na emeryturę?” – 

charakter i główne cechy OIPE, w tym 

następujące informacje:  

 (i)  

 – ewentualny minimalny lub 

maksymalny okres uczestnictwa 

w programie OIPE;  

 - informacje prawne dotyczące 

wieku emerytalnego w państwie 

członkowskim, którego prawo ma 

zastosowanie;  

 - państwo członkowskie, w którym 

dostawca oferuje OIPE;  

 - warianty inwestycji, w tym wariant 

podstawowy;  

 - informacje na temat usługi 

przenoszenia produktu;  

 - informacje dotyczące wyników 
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polityki inwestycyjnej OIPE w odniesieniu 

do czynników z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego;  

 - opis świadczeń emerytalnych oraz 

zakresu, w jakim są one gwarantowane, a 

także sposobu wypłaty, w tym opis 

wariantów wypłaty w fazie dekumulacji, 

oraz stwierdzenie, że rozważne może być 

zasięgnięcie porady dotyczącej wariantów 

przed przejściem na emeryturę;  

 - informacje o wszelkich skutkach, 

jakie wiek odejścia na emeryturę może 

wywierać w odniesieniu do rodzajów 

ryzyka i świadczeń emerytalnych w 

ramach OIPE;  

 - oraz opis wypłaty w fazie 

dekumulacji, a także stwierdzenie, że 

rozważne może być zasięgnięcie porady 

dotyczącej wariantów przed przejściem na 

emeryturę; 

 (ii) cele emerytury i środki 

pozwalające oszczędzającemu w ramach 

OIPE osiągnąć optymalny wynik, w 

szczególności, czy cel jest osiągany za 

pomocą bezpośredniej czy pośredniej 

ekspozycji względem bazowych aktywów 

inwestycyjnych, w tym opis instrumentów 

bazowych lub wartości referencyjnych, 

specyfikacji rynków, na których 

dokonywane są inwestycje za 

pośrednictwem danego OIPE oraz, w 

stosownych przypadkach, szczególnych 

celów środowiskowych lub społecznych, 

których osiągnięciu ma służyć produkt, a 

także sposobu określania zwrotu;  

 (iii) opis typu osoby oszczędzającej na 

emeryturę, z myślą o której dany OIPE 

jest wprowadzany do obrotu, w 

szczególności, jeżeli chodzi o skłonność do 

poniesienia straty inwestycyjnej i horyzont 

inwestycyjny;  

 (iv) w przypadku gdy OIPE oferuje 

świadczenia ubezpieczeniowe – 

szczegółowe informacje na temat tych 

świadczeń, w tym okoliczności, które 
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prowadzą do ich wypłaty;  

 (v) okres, na jaki zawarty jest OIPE, 

jeżeli jest znany;  

 d) w części zatytułowanej „Jakie są 

ryzyka i możliwe korzyści?” – krótki opis 

profilu ryzyka i zysku obejmujący 

następujące elementy:  

 (i) ogólny wskaźnik ryzyka, 

uzupełniony o opisowe wyjaśnienie tego 

wskaźnika, jego główne ograniczenia oraz 

opisowe wyjaśnienie ryzyk, które mają 

istotne znaczenie dla OIPE i które nie 

mogły zostać odpowiednio uwzględnione 

w ogólnym wskaźniku ryzyka;  

 (ii) możliwa maksymalna strata 

zainwestowanego kapitału, w tym 

informacje dotyczące:  

 – tego, czy oszczędzający w ramach 

OIPE może utracić cały zainwestowany 

kapitał, lub  

 – tego, czy oszczędzający w ramach 

OIPE ponosi ryzyko zaciągania 

dodatkowych finansowych zobowiązań lub 

obowiązków, w tym zobowiązań 

warunkowych oprócz kapitału 

zainwestowanego w OIPE, oraz  

 – w stosownych przypadkach, tego, 

czy OIPE uwzględnia ochronę kapitału 

przed ryzykiem rynkowym, oraz 

szczegółów dotyczących jej zakresu i 

ograniczeń, w szczególności w odniesieniu 

do czasu jej trwania;  

 (iii) odpowiednie scenariusze rozwoju 

sytuacji oraz przyjęte założenia, na jakich 

powstały;  

 (iv) w stosownych przypadkach, 

informacje na temat warunków zwrotu dla 

oszczędzających w ramach OIPE lub 

wyznaczonych górnych limitów zysku dla 

oszczędzających;  

 (v) stwierdzenie, że przepisy podatkowe 

państwa członkowskiego pochodzenia 

oszczędzającego w ramach OIPE mogą 

mieć wpływ na rzeczywisty wypłacony 
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zysk; 

 e) w części zatytułowanej „Co się 

stanie jeśli [nazwa dostawcy OIPE] nie 

ma możliwości wypłaty?” – krótki opis 

tego, czy powstała strata jest objęta 

systemem rekompensat lub gwarancji dla 

inwestorów, a jeżeli tak, wskazanie tego 

systemu, nazwę gwaranta 

oraz informacje, które ryzyka są nim 

objęte, a które nie;  

 f) w części zatytułowanej „Jakie są 

koszty?” – koszty związane z inwestycją w 

dany OIPE, obejmujące zarówno 

bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które 

poniesie oszczędzający w ramach OIPE, w 

tym koszty jednorazowe i powtarzające się, 

przedstawione za pomocą ogólnych 

wskaźników kosztów, oraz – aby zapewnić 

możliwość porównania – całkowite łączne 

koszty wyrażone w wartościach 

pieniężnych i procentowych w celu 

wykazania złożonego wpływu całkowitych 

kosztów na inwestycję. W dokumencie 

zawierającym kluczowe informacje 

dotyczące OIPE musi być jasno wskazane, 

że doradcy, dystrybutorzy lub każda inna 

osoba doradzająca w zakresie OIPE lub je 

sprzedająca przekażą informacje 

wyszczególniające wszelkie koszty 

dystrybucji, które nie są jeszcze 

uwzględnione w kosztach określonych 

powyżej, tak aby umożliwić 

oszczędzającym w ramach OIPE 

zrozumienie skumulowanego wpływu 

łącznych kosztów na zwrot z inwestycji;  

 g) w części zatytułowanej „Ile czasu 

powinno się posiadać produkt i czy można 

wcześniej wypłacić pieniądze?”  

 (i) w stosownych przypadkach, 

informacje o terminie odstąpienia od 

umowy lub okresu unieważnienia w 

odniesieniu do danego OIPE;  

 (ii) wskazanie zalecanego oraz, w 

stosownych przypadkach, wymaganego 

minimalnego okresu posiadania;  

 (iii) możliwości i warunki 
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przedterminowego zbycia, w tym wszystkie 

mające zastosowanie opłaty i sankcje, z 

uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku 

OIPE oraz pożądanych zmian na rynku w 

kontekście danego produktu;  

 (iv) informacje na temat możliwych 

konsekwencji spieniężenia przed upływem 

terminu ważności lub końcem zalecanego 

okresu posiadania, takich jak utrata 

ochrony kapitału lub dodatkowe opłaty 

warunkowe;  

 h) w części zatytułowanej „Jak mogę 

złożyć skargę?” – informacje na temat 

tego, jak i do kogo oszczędzający w 

ramach OIPE może złożyć skargę 

dotyczącą produktu lub zachowania 

dostawcy OIPE lub osoby doradzającej w 

zakresie danego produktu lub go 

sprzedającej;  

 (i) w części zatytułowanej „Inne 

istotne informacje” – krótką informację o 

wszelkich dodatkowych dokumentach 

zawierających informacje, które mają być 

przekazane oszczędzającemu w ramach 

OIPE na etapie przedumownym lub po 

zawarciu umowy, z wyłączeniem wszelkich 

materiałów marketingowych.  

 4. Dopuszcza się prezentowanie 

informacji wymaganych na mocy ust. 3 w 

warstwach, co oznacza, że szczegółowe 

elementy tych informacji mogą być 

prezentowane w wyskakujących 

okienkach typu pop-up lub z 

zastosowaniem odnośników do warstw 

towarzyszących; pozwala to zapewnić, że 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE spełnia 

wymóg dotyczący długości ustanowiony w 

art. 23 ust. 5. 

 5. Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, Europejskie Urzędy 

Nadzoru opracowują, w ramach 

Wspólnego Komitetu Europejskich 

Urzędów Nadzoru, projekt regulacyjnych 

standardów technicznych: 

 a) określających szczegóły prezentacji 
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oraz treść każdego elementu informacji, o 

których mowa w art. 23, wraz z wymogami 

niezbędnymi do prezentacji tych 

informacji w znormalizowanym formacie 

umożliwiającym ich porównywanie; 

 b) określających metody obliczeniowe 

niezbędne w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w ust. 3 lit. d) ppkt (i), ust. 

3 lit. d) ppkt (iii) oraz w ust. 3 lit. f); 

 c) określających, w przypadku gdy 

dozwolone jest prezentowanie informacji 

w warstwach, które informacje znajdują 

się w tekście głównym, a które informacje 

są przekazywane w warstwach wyższego 

poziomu szczegółowości. 

 Przy opracowywaniu projektu 

regulacyjnych standardów technicznych 

Europejskie Urzędy Nadzoru biorą pod 

uwagę różne rodzaje OIPE, różnice 

między nimi oraz możliwości 

oszczędzających w ramach OIPE, a także 

cechy OIPE, tak aby umożliwić 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

dokonanie wyboru między różnymi 

bazowymi inwestycjami lub innymi 

wariantami, które oferuje dany produkt, 

co obejmuje również sytuacje, gdy wybór 

ten może zostać dokonany w różnych 

momentach lub zmieniony w przyszłości. 

 Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą 

Komisji ten projekt regulacyjnych 

standardów technicznych do dnia ... [xxx 

od dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 

rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 
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Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23c 

 Materiały marketingowe 

 Materiały marketingowe zawierające 

konkretne informacje na temat OIPE nie 

mogą zawierać żadnych stwierdzeń, które 

byłyby sprzeczne z informacjami 

zawartymi w dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje dotyczące OIPE lub 

pomniejszałyby znaczenie dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE. Materiały marketingowe 

muszą zawierać wzmiankę o dostępności 

dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE oraz 

informację o sposobie i miejscu jego 

uzyskania, w tym o stronie internetowej 

dostawcy OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23d 

 Zmiany w dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje dotyczące OIPE 

 1. Dostawca OIPE regularnie 

dokonuje przeglądu informacji zawartych 

w dokumencie zawierającym kluczowe 

informacje dotyczące OIPE oraz dokonuje 

w nim zmian, w przypadku gdy w wyniku 

przeglądu stwierdzono konieczność ich 

wprowadzenia. Zmieniona wersja jest 

niezwłocznie udostępniana. 
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 2. Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, Europejskie Urzędy 

Nadzoru opracowują, w ramach 

Wspólnego Komitetu, projekt 

regulacyjnych standardów technicznych 

określających: 

 a) warunki przeglądu informacji 

zawartych w dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje;  

 b) warunki, na jakich dokument 

zawierający kluczowe informacje musi 

być zmieniany;  

 c) szczególne warunki wymagające 

przeglądu informacji zawartych w 

dokumencie zawierającym kluczowe 

informacje lub zmiany dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje, w 

przypadku gdy OIPE oferowany jest 

oszczędzającym w ramach OIPE w sposób 

nieciągły;  

 d) okoliczności, w jakich należy 

informować oszczędzających w ramach 

OIPE o zmianie dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje dla 

zakupionego przez nich OIPE, a także 

środki, za pomocą których oszczędzający 

w ramach OIPE mają być informowani.  

 Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą 

Komisji ten projekt regulacyjnych 

standardów technicznych do dnia ... [xxx 

od dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia regulacyjnych standardów 

technicznych, o których mowa w akapicie 

pierwszym, zgodnie art. 10–14 

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 

rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz 

rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 e (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23e 

 Odpowiedzialność cywilna 

 1. Dostawca OIPE nie ponosi 

odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na 

podstawie dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje dotyczące OIPE, w 

tym jakiegokolwiek jego tłumaczenia, 

chyba że wprowadza on w błąd, jest 

niedokładny lub niespójny z 

odpowiednimi częściami prawnie 

wiążących dokumentów przedumownych 

lub umownych lub z wymogami 

określonymi w art. 23. 

 2. Oszczędzający w ramach OIPE, 

który wykaże stratę wynikającą z 

polegania na dokumencie zawierającym 

kluczowe informacje dotyczące OIPE w 

okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 

przy inwestowaniu w OIPE, w odniesieniu 

do którego sporządzony został ten 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE, może 

domagać się naprawienia szkody od 

dostawcy OIPE obejmującego 

wspomnianą stratę zgodnie z prawem 

krajowym. 

 3. Elementy takie jak „strata” lub 

„szkoda”, o których mowa w ust. 2, które 

nie są zdefiniowane, interpretuje się i 

stosuje zgodnie z mającym zastosowanie 

prawem krajowym określonym w 

odpowiednich przepisach prawa 

międzynarodowego prywatnego. 

 4. Niniejszy artykuł nie wyłącza 

podnoszenia dalszych roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 

prawem krajowym. 

 5. Obowiązki na mocy niniejszego 

artykułu nie mogą być ograniczane ani 

uchylane na mocy klauzul umownych. 

Or. en 
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Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23f 

 Elementy ubezpieczeniowe 

 W przypadku gdy dokument zawierający 

kluczowe informacje dotyczące OIPE 

dotyczy umowy ubezpieczenia, obowiązki 

zakładów ubezpieczeń dotyczą wyłącznie 

ubezpieczającego, a nie beneficjenta 

umowy ubezpieczenia. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23g 

 Przekazywanie dokumentu zawierającego 

kluczowe informacje dotyczące OIPE 

 1. Osoba doradzająca w zakresie 

OIPE lub go sprzedająca przekazuje 

oszczędzającym w ramach OIPE 

dokument zawierający kluczowe 

informacje wystarczająco wcześnie przed 

związaniem oszczędzających w ramach 

OIPE jakąkolwiek umową lub ofertą 

dotyczącą tego OIPE. 

 2. Osoba doradzająca w zakresie 

OIPE lub go sprzedająca może spełnić 

wymogi ust. 1 poprzez przekazanie 

dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje dotyczące OIPE osobie 

upoważnionej pisemnie do podejmowania 

decyzji inwestycyjnych w imieniu 
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oszczędzających w ramach OIPE w 

odniesieniu do transakcji zawieranych w 

ramach tego pisemnego upoważnienia. 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23h 

 Ujawnianie informacji dotyczących 

dystrybucji oszczędzającym w ramach 

OIPE 

 1. Wystarczająco wcześnie przed 

zawarciem umowy dotyczącej OIPE 

dostawca OIPE i dystrybutor OIPE 

przekazuje oszczędzającym w ramach 

OIPE lub osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE co 

najmniej następujące informacje: 

 a) czy posiada, bezpośrednio lub 

pośrednio, udziały reprezentujące 10 % 

lub więcej praw głosu lub kapitału 

w danym dostawcy OIPE;  

 b) w odniesieniu do proponowanej 

umowy lub umowy, której dotyczy porada, 

czy:  

 (i) dostawca OIPE lub jednostka 

dominująca danego dostawcy OIPE 

posiada, bezpośrednio lub pośrednio, 

udziały reprezentujące 10 % lub więcej 

praw głosu lub kapitału w pośredniku lub 

dystrybutorze OIPE;  

 (ii) świadczy usługi doradcze na 

podstawie rzetelnej i zindywidualizowanej 

analizy;  

 (iii) podlega zobowiązaniu umownemu 

do prowadzenia działalności w zakresie 

dystrybucji wyłącznie z jednym dostawcą 

OIPE lub z większą liczbą dostawców 
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OIPE, w którym to przypadku powinien 

podać nazwy tych dostawców OIPE; lub  

 (iv) nie podlega zobowiązaniu 

umownemu do prowadzenia działalności 

w zakresie dystrybucji wyłącznie z jednym 

dostawcą OIPE lub większą liczbą 

dostawców OIPE i nie świadczy doradztwa 

na podstawie rzetelnej 

i zindywidualizowanej analizy, w którym 

to przypadku powinien podać mu nazwy 

dostawców OIPE, z którymi może 

prowadzić i prowadzi działalność;  

 c) informacje na temat charakteru 

wynagrodzenia otrzymanego w związku 

z umową;  

 d) czy w związku z umową za swoją 

pracę otrzymuje:  

 (i) honorarium, to znaczy 

wynagrodzenie płacone bezpośrednio 

przez oszczędzającego w ramach OIPE;  

 (ii) prowizję dowolnego rodzaju, to 

znaczy wynagrodzenie uwzględnione w 

kosztach i opłatach z tytułu dystrybucji 

OIPE;  

 (iii) jakikolwiek inny rodzaj 

wynagrodzenia, w tym korzyść 

ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju 

oferowaną lub przekazywaną w związku 

z umową; lub  

 (iv) wynagrodzenie stanowiące 

połączenie którychkolwiek rodzajów 

wynagrodzenia określonych w ppkt (i), (ii) 

oraz (iii).  

 2. W przypadku gdy honorarium jest 

płacone bezpośrednio przez 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

dystrybutor OIPE informuje 

oszczędzającego w ramach OIPE 

o wysokości honorarium, a w przypadku 

gdy jest to niemożliwe – o metodzie 

wyliczenia honorarium.  

 3. Jeżeli po zawarciu umowy 

oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z 

jej tytułu jakichkolwiek płatności innych 

niż planowe płatności, dystrybutor OIPE 
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ujawnia również informacje zgodnie z 

niniejszym artykułem w odniesieniu do 

każdej takiej płatności.  

 4. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby odpowiednio wcześnie przed 

zawarciem umowy dostawca OIPE 

informował oszczędzającego w ramach 

OIPE o charakterze wynagrodzeń 

otrzymywanych przez jego pracowników w 

związku z tą umową.  

 5. Jeżeli po zawarciu umowy 

oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z 

jej tytułu jakichkolwiek płatności innych 

niż planowe płatności, dostawca OIPE 

ujawnia również informacje zgodnie z 

niniejszym artykułem w odniesieniu do 

każdej takiej płatności.  

 6. Wystarczająco wcześnie przed 

zawarciem umowy oszczędzającym w 

ramach OIPE lub osobom 

zainteresowanym oszczędzaniem w 

ramach OIPE przekazuje się odpowiednie 

informacje dotyczące dystrybucji OIPE 

oraz wszystkich kosztów i powiązanych 

opłat. Informacje te obejmują co 

najmniej: 

 a) w przypadku świadczenia usługi 

doradztwa – informację, czy pośrednik lub 

dystrybutor OIPE udostępniać będzie 

oszczędzającym w ramach OIPE 

okresową ocenę odpowiedniości 

rekomendowanych im OIPE;  

 b) w odniesieniu do informacji o 

wszelkich kosztach i powiązanych 

opłatach, które mają zostać ujawnione – 

informacje dotyczące dystrybucji OIPE, w 

tym w stosownym przypadku kosztu 

doradztwa, kosztu OIPE 

rekomendowanego lub sprzedawanego 

oszczędzającemu w ramach OIPE oraz 

sposobu zapłaty przez oszczędzającego w 

ramach OIPE, co obejmuje również 

wszelkie płatności stron trzecich zgodnie z 

art. 32 ust. 1 lit. e) ppkt (ii).  

 7. Informacje, o których mowa 

w ust. 1, udostępnia się 
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w znormalizowanym formacie 

umożliwiającym ich porównywanie oraz 

w zrozumiałej formie w taki sposób, aby 

oszczędzający w ramach OIPE byli 

w stanie zrozumieć charakter 

oferowanego OIPE oraz związane z nim 

ryzyko i w konsekwencji byli w stanie 

podejmować świadome decyzje 

inwestycyjne. 

 8. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 62 w celu 

określenia: 

 a) warunków, które muszą spełniać te 

informacje, aby mogły być uznane za 

uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd, 

co obejmuje kryteria, na których opiera 

się znormalizowany format, o którym 

mowa w ust. 7; 

 b) szczegółowych informacji na temat 

treści i formatu informacji 

przekazywanych oszczędzającym w 

ramach OIPE w odniesieniu do 

dostawców OIPE, pośredników i 

dystrybutorów OIPE oraz kosztów i opłat. 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 24 skreśla się 

Ujawnianie informacji dotyczących 

dystrybucji 

 

1. Z należytym wyprzedzeniem przed 

zawarciem umowy dotyczącej OIPE 

dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, 

o których mowa w art. 19 lit. c) 

niniejszego rozporządzenia, udostępniają 

oszczędzającym w ramach OIPE lub 

osobom zainteresowanym oszczędzaniem 

w ramach OIPE co najmniej informacje 
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na temat umowy dotyczącej OIPE oraz 

w odniesieniu do siebie samych określone 

w art. 19 i w art. 29 ust. 1 akapit pierwszy 

lit. a) i c) dyrektywy (UE) 2016/97 

w odniesieniu do umów ubezpieczenia 

i pośredników ubezpieczeniowych. 

2. Informacje, o których mowa 

w ust. 1, udostępnia się 

w znormalizowanym formacie 

umożliwiającym ich porównywanie oraz 

w zrozumiałej formie w taki sposób, aby 

oszczędzający w ramach OIPE byli 

w stanie zrozumieć charakter 

oferowanego OIPE oraz związane z nim 

ryzyko i w konsekwencji byli w stanie 

podejmować świadome decyzje 

inwestycyjne. 

 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 62 w celu określenia kryteriów, na 

których opiera się znormalizowany 

format, o którym mowa w ust. 2. 

 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 24a 

 Określenie wymagań i potrzeb klientów 

oraz ocena odpowiedniości 

 1. Przed zawarciem umowy 

dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub 

dystrybutor OIPE określa, na podstawie 

informacji otrzymanych od 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

wymagania i potrzeby emerytalne tego 

oszczędzającego w ramach OIPE, jak 

również udostępnia mu w zrozumiałej 

formie obiektywne informacje na temat 

OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie 
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świadomej decyzji. Każda proponowana 

umowa musi być zgodna z wymaganiami 

i potrzebami emerytalnymi 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

 2. W przypadku świadczenia 

doradztwa przed zawarciem każdej 

konkretnej umowy dostawca OIPE lub 

dystrybutor OIPE udziela 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

zindywidualizowanej rekomendacji, 

wyjaśniając, dlaczego dany OIPE 

najlepiej spełnia jego wymagania 

i potrzeby. 

 3. W przypadku gdy dostawca OIPE 

lub dystrybutor OIPE informuje 

oszczędzającego w ramach OIPE, że 

świadczy doradztwo w sposób niezależny, 

świadczy on to doradztwo na podstawie 

dostatecznie dużej liczby indywidualnych 

produktów emerytalnych dostępnych na 

rynku umożliwiającej mu udzielenie – 

zgodnie z kryteriami zawodowymi – 

zindywidualizowanej rekomendacji 

dotyczącej tego, która umowa dotycząca 

OIPE odpowiednio zaspokajałaby 

potrzeby oszczędzającego w ramach 

OIPE, a ponadto wskazującej czynniki, 

które mogą narażać oszczędzającego w 

ramach OIPE na ryzyko. 

 4. W przypadku świadczenia 

doradztwa w dowolnym momencie w 

okresie obowiązywania umowy dostawca 

OIPE uzyskuje niezbędne informacje 

dotyczące wiedzy i doświadczenia 

posiadanych przez oszczędzającego w 

ramach OIPE w dziedzinie inwestowania 

istotnej dla OIPE, sytuacji finansowej tej 

osoby, w tym jej skłonności do ponoszenia 

strat, a także jej celów inwestycyjnych, w 

tym tolerancji ryzyka, tak aby umożliwić 

dostawcy OIPE, pośrednikowi lub 

dystrybutorowi zarekomendowanie 

oszczędzającemu w ramach OIPE lub 

osobie zainteresowanej oszczędzaniem w 

ramach OIPE odpowiednie dla nich 

OIPE, które w szczególności odpowiada 

ich tolerancji ryzyka i skłonności do 
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ponoszenia strat. 

 5. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE dopilnowują, by osoby fizyczne 

świadczące doradztwo w odniesieniu do 

OIPE posiadały wiedzę i umiejętności 

niezbędne do wywiązania się z ich 

obowiązków określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, oraz na żądanie 

właściwych organów są w stanie wykazać 

spełnienie tego wymogu. Państwa 

członkowskie publikują kryteria 

stosowane na potrzeby oceny tej wiedzy 

i tych umiejętności. 

 6. EIOPA wydaje, do dnia ... [xxx od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] wytyczne określające 

kryteria oceny wiedzy i umiejętności 

wymaganych na podstawie ust. 5. 

Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z art. 

16 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o 

których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, określa, na podstawie 

informacji otrzymanych od 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

wymagania i potrzeby emerytalne tego 

oszczędzającego w ramach OIPE, jak 

również udostępnia mu w zrozumiałej 

formie obiektywne informacje na temat 

OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie 

świadomej decyzji. 

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE 

określa, na podstawie informacji 

otrzymanych od oszczędzającego w 

ramach OIPE, wymagania i potrzeby 

emerytalne tego oszczędzającego w 

ramach OIPE, jak również udostępnia mu 

w zrozumiałej formie obiektywne 

informacje na temat OIPE, tak aby 

umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 

Każda proponowana umowa musi być 

zgodna z wymaganiami i potrzebami 

emerytalnymi oszczędzającego w ramach 

OIPE. 

Or. en 
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Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każda proponowana umowa musi być 

zgodna z wymaganiami i potrzebami 

emerytalnymi oszczędzającego w ramach 

OIPE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku świadczenia 

doradztwa przed zawarciem każdej 

konkretnej umowy dostawca OIPE lub 

dystrybutor OIPE, o których mowa 

w art. 19 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, udziela oszczędzającemu 

w ramach OIPE zindywidualizowanej 

rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany 

OIPE najlepiej spełnia jego wymagania 

i potrzeby. 

2. W przypadku świadczenia 

doradztwa przed zawarciem każdej 

konkretnej umowy dostawca OIPE lub 

dystrybutor OIPE udziela oszczędzającemu 

w ramach OIPE zindywidualizowanej 

rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany 

OIPE najlepiej spełnia jego wymagania 

i potrzeby. 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku świadczenia 

doradztwa w odniesieniu do OIPE 
dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, 

3. W przypadku gdy dostawca OIPE 

lub dystrybutor OIPE informuje 

oszczędzającego w ramach OIPE, że 
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o których mowa w art. 19 lit. c) 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się do 

obowiązujących przepisów krajowych 

nadających skuteczność przepisom 

ustanowionym w art. 25 ust. 2 dyrektywy 

2014/65/UE oraz do wszystkich 

bezpośrednio stosowanych przepisów 

prawa Unii przyjętych na mocy art. 25 

ust. 8 tej dyrektywy i dotyczących 

wspomnianych przepisów. 

świadczy doradztwo w sposób niezależny, 

świadczy on to doradztwo na podstawie 

dostatecznie dużej liczby indywidualnych 

produktów emerytalnych dostępnych na 

rynku umożliwiającej mu udzielenie – 

zgodnie z kryteriami zawodowymi – 

zindywidualizowanej rekomendacji 

dotyczącej tego, która umowa dotycząca 

OIPE odpowiednio spełniałaby potrzeby 

oszczędzającego w ramach OIPE, a 

ponadto wskazującej czynniki, które mogą 

narażać oszczędzającego w ramach OIPE 

na ryzyko. 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy dostawca OIPE 

lub dystrybutor OIPE, o których mowa 

w art. 19 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, informuje 
oszczędzającego w ramach OIPE, że 

świadczy doradztwo w sposób niezależny, 

świadczy on to doradztwo na podstawie 

dostatecznie dużej liczby indywidualnych 

produktów emerytalnych dostępnych na 

rynku umożliwiającej mu udzielenie – 

zgodnie z kryteriami zawodowymi – 

zindywidualizowanej rekomendacji 

dotyczącej tego, która umowa dotycząca 

OIPE odpowiednio spełniałaby potrzeby 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

Doradztwo takie nie może się ograniczać 

do umów dotyczących OIPE oferowanych 

przez samego dostawcę OIPE lub 

dystrybutora OIPE, przez podmioty 

posiadające bliskie powiązania z dostawcą 

OIPE lub dystrybutorem OIPE lub przez 

inne podmioty, z którymi dostawca OIPE 

lub dystrybutor OIPE utrzymuje bliskie 

stosunki prawne lub gospodarcze, w tym 

4. W przypadku świadczenia 

doradztwa w dowolnym momencie w 

okresie obowiązywania umowy dostawca 

OIPE uzyskuje niezbędne informacje 

dotyczące wiedzy i doświadczenia 

posiadanych przez oszczędzającego w 

ramach OIPE w dziedzinie inwestowania 

istotnej dla OIPE, sytuacji finansowej tej 

osoby, w tym jej skłonności do ponoszenia 

strat, a także jej celów inwestycyjnych, w 

tym tolerancji ryzyka, tak aby umożliwić 

dostawcy OIPE, pośrednikowi lub 

dystrybutorowi zarekomendowanie 

oszczędzającemu w ramach OIPE lub 

osobie zainteresowanej oszczędzaniem w 

ramach OIPE odpowiednie dla nich 

OIPE, które w szczególności odpowiada 

ich tolerancji ryzyka i skłonności do 

ponoszenia strat. 
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stosunki umowne, gdyż może to naruszać 

niezależność świadczonego doradztwa. 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) 

niniejszego rozporządzenia, dopilnowują, 

by osoby fizyczne świadczące doradztwo 

w odniesieniu do OIPE posiadały wiedzę 

i umiejętności niezbędne do wywiązania 

się z ich obowiązków określonych 

w niniejszym rozdziale, oraz na żądanie 

właściwych organów są w stanie wykazać 

spełnienie tego wymogu. Państwa 

członkowskie publikują kryteria stosowane 

na potrzeby oceny tej wiedzy i tych 

umiejętności. 

5. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE dopilnowują, by osoby fizyczne 

świadczące doradztwo w odniesieniu do 

OIPE posiadały wiedzę i umiejętności 

niezbędne do wywiązania się z ich 

obowiązków określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, oraz na żądanie 

właściwych organów są w stanie wykazać 

spełnienie tego wymogu. Państwa 

członkowskie publikują kryteria stosowane 

na potrzeby oceny tej wiedzy i tych 

umiejętności. 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. EIOPA wydaje, do dnia ... [xxx od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] wytyczne określające 

kryteria oceny wiedzy i umiejętności 

wymaganych na podstawie ust. 5. 

Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z art. 

16 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010. 

Or. en 
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Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Informacje zawarte w informacji o 

świadczeniach z OIPE są dokładne, 

aktualizowane i udostępniane bezpłatnie 

każdemu oszczędzającemu w ramach 

OIPE przynajmniej raz w roku za pomocą 

środków elektronicznych, w tym na 

trwałym nośniku, lub za pośrednictwem 

strony internetowej, bądź w wersji 

papierowej. Oprócz wszelkich informacji 

dostarczanych oszczędzającym w ramach 

OIPE za pomocą środków 

elektronicznych, na żądanie dostarcza się 

egzemplarz w wersji papierowej. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. „Informacja o świadczeniach z 

OIPE” zawiera co najmniej następujące 

kluczowe informacje dla oszczędzających 

1. „Informacja o świadczeniach z 

OIPE” zawiera co najmniej następujące 

kluczowe informacje dla oszczędzających 
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w ramach OIPE: w ramach OIPE, które są przekazywane 

raz w roku: 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dane osobowe oszczędzającego 

w ramach OIPE, nazwa dostawcy OIPE, 

informacje na temat prognoz dotyczących 

świadczeń emerytalnych, informacje 

o nabytych uprawnieniach lub 

zgromadzonym kapitale, informacje 

o składkach wpłaconych przez 

oszczędzającego w ramach OIPE lub 

dowolną stronę trzecią oraz informacje 

o poziomie finansowania programu OIPE, 

przy czym do wszystkich tych informacji 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 

ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i h) dyrektywy 

(UE) 2016/2341, w których to przepisach 

do celów niniejszego rozporządzenia 

„uczestnik” oznacza oszczędzającego 

w ramach OIPE, „IORP” oznacza 

dostawcę OIPE, „program emerytalny” 

oznacza program OIPE oraz „instytucja 

finansująca” oznacza dowolną stronę 

trzecią; 

a) dane osobowe oszczędzającego 

w ramach OIPE, nazwa dostawcy OIPE, 

informacje na temat prognoz dotyczących 

świadczeń emerytalnych, informacje 

o nabytych uprawnieniach lub 

zgromadzonym kapitale, informacje 

o składkach wpłaconych przez 

oszczędzającego w ramach OIPE lub 

dowolną stronę trzecią oraz informacje 

o poziomie finansowania programu OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) państwo członkowskie, w którym 

dostawca OIPE otrzymał zezwolenie lub 

b) jasne wskazanie, stosownie do 

okoliczności, ustawowego wieku 
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jest zarejestrowany, oraz nazwa 

właściwego organu; 
emerytalnego oszczędzającego w ramach 

OIPE, wieku emerytalnego określonego w 

programie emerytalnym lub szacowanego 

przez dostawcę OIPE, bądź wieku 

emerytalnego określonego przez 

oszczędzającego w ramach OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w stosownych przypadkach 

informacje dotyczące pełnych lub 

częściowych gwarancji w ramach 
programu OIPE oraz, w razie potrzeby, 

informacje o charakterze tych gwarancji 

i mechanizmach ochrony nabytych 

indywidualnych uprawnień; 

c) nazwę dostawcy OIPE oraz jego 

adres kontaktowy, a także wskazanie 
programu OIPE, w którym uczestniczy 

oszczędzający w ramach OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacje o wynikach 

osiągniętych w przeszłości przez program 

OIPE jako całość, lub, w stosownych 

przypadkach, w ramach wariantu 

inwestycyjnego wybranego przez 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

przedstawione w postaci wykresu 

obejmującego wspomniane wyniki za 

wszystkie dostępne lata, do dziesięciu lat 

wstecz; 

d) informacje na temat prognoz 

dotyczących świadczeń emerytalnych, w 

oparciu o wiek emerytalny określony w lit. 

b), oraz zastrzeżenie, że prognozy te mogą 

różnić się od końcowej wartości 

otrzymywanych świadczeń; jeśli prognozy 

dotyczące świadczeń emerytalnych są 

oparte na scenariuszach ekonomicznych, 

informacje te muszą również zawierać 

najbardziej optymistyczny oraz 

pesymistyczny scenariusz, z 

uwzględnieniem specyficznego charakteru 
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programu OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wyszczególnienie kosztów 

potrąconych przez dostawcę OIPE w ciągu 

co najmniej ostatnich 12 miesięcy, ze 

wskazaniem kosztów administracyjnych, 

kosztów przechowywania aktywów, 

kosztów związanych z transakcjami 

portfelowymi i pozostałych kosztów, jak 

również oszacowanie wpływu tych kosztów 

na ostateczne świadczenia. 

e) informacje o nabytych 

uprawnieniach emerytalnych lub 

zgromadzonym kapitale emerytalnym, z 

uwzględnieniem specyficznego charakteru 

programu OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) informacje o składkach 

wpłaconych w ramach programu OIPE 

przez dowolną stronę trzecią i przez 

oszczędzającego w ramach OIPE, co 

najmniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z 

uwzględnieniem specyficznego charakteru 

programu OIPE; 

Or. en 
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Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) informacje o wynikach 

osiągniętych w przeszłości przez program 

OIPE jako całość, lub, w stosownych 

przypadkach, w ramach wariantu 

inwestycyjnego wybranego przez 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

przedstawione w postaci wykresu 

obejmującego wspomniane wyniki za 

dowolne dostępne lata; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) wyszczególnienie kosztów 

potrąconych przez dostawcę OIPE 

w ciągu co najmniej ostatnich 12 

miesięcy, ze wskazaniem kosztów 

administracyjnych, kosztów 

przechowywania aktywów, kosztów 

związanych z transakcjami portfelowymi 

i pozostałych kosztów, jak również 

oszacowanie wpływu tych kosztów na 

ostateczne świadczenia. 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e d (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ed) informacje o poziomie 

finansowania programu OIPE jako 

całości. 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 62 określające 

zasady ustalania założeń prognoz 

dotyczących świadczeń emerytalnych, 

o których mowa w ust. 1 lit. a). Zasady te 

są stosowane przez dostawców OIPE 

w celu ustalania w razie potrzeby rocznej 

stopy nominalnego zwrotu z inwestycji, 

rocznej stopy inflacji oraz tendencji 

przyszłego kształtowania się płac. 

2. W informacji o świadczeniu 

emerytalnym podaje się, gdzie i jak można 

otrzymać dodatkowe informacje, w tym: 

dodatkowe praktyczne informacje o 

wariantach oferowanych oszczędzającym 

w ramach OIPE w programie OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 55 państwa 

członkowskie wymieniają się najlepszymi 

praktykami dotyczącymi formatu i treści 

„Informacji o świadczeniach z OIPE”. 

3. Komisja, w porozumieniu z 

Europejskim Bankiem Centralnym, 

EIOPA i krajowymi organami nadzoru, 

przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 

62 określający zasady ustalania założeń 

prognoz dotyczących świadczeń 

emerytalnych, o których mowa w lit. a), 

prezentacji wyników osiągniętych w 

przeszłości, o których mowa w lit. eb) i 
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prezentacji kosztów, o których mowa w lit. 

ec) w ust. 1. Zasady te są stosowane przez 

dostawców OIPE w celu ustalania w razie 

potrzeby rocznej stopy nominalnego 

zwrotu z inwestycji, rocznej stopy inflacji 

oraz tendencji przyszłego kształtowania 

się płac. 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dodatkowe praktyczne informacje 

określone w art. 40 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

(UE) 2016/2341; 

a) dodatkowe praktyczne informacje o 

wariantach oferowanych oszczędzającym 

w ramach OIPE w OIPE; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku programów OIPE, 

w których oszczędzający w ramach OIPE 

ponoszą ryzyko inwestycyjne, a wariant 

inwestycyjny jest przypisywany 

oszczędzającemu w ramach OIPE według 

określonej zasady przewidzianej 

w programie OIPE, w „Informacji 

o świadczeniach z OIPE” podaje się, gdzie 

są dostępne dodatkowe informacje. 

Or. en 
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Poprawka  116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Informacje te są nieodpłatnie i w 

sposób łatwy udostępniane za pomocą 

środków elektronicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Na żądanie oszczędzającego 

w ramach OIPE lub beneficjenta OIPE 

lub ich przedstawicieli dostawca OIPE 

przekazuje następujące dodatkowe 

informacje: 

 a) roczne sprawozdania finansowe 

i roczne sprawozdania z działalności, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), lub, 

w przypadku gdy dostawca OIPE jest 

odpowiedzialny za więcej niż jeden 

program OIPE, roczne sprawozdania 

finansowe i roczne sprawozdania 

z działalności danego programu OIPE; 

 b) oświadczenie o zasadach polityki 

inwestycyjnej, o którym mowa w art. 29 

ust. 1 lit. c); 

 c) wszelkie dodatkowe informacje o 

założeniach stosowanych w celu 

uzyskania prognoz, o których mowa art. 1 

lit. d). 

Or. en 
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Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Informacje te są nieodpłatnie i w sposób 

łatwy udostępniane za pomocą środków 

elektronicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Po przeprowadzeniu konsultacji 

z organami krajowymi oraz badań wśród 

konsumentów EIOPA opracowuje projekt 

wykonawczych standardów technicznych 

określających szczegóły dotyczące 

prezentacji informacji, o których mowa 

w art. 28 i w niniejszym artykule. 

Po przeprowadzeniu konsultacji 

z organami krajowymi oraz organizacjami 

konsumentów EIOPA opracowuje projekt 

wykonawczych standardów technicznych 

określających szczegóły dotyczące 

prezentacji informacji, o których mowa 

w art. 28 i w niniejszym artykule. 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych 

wykonawczych standardów technicznych 

do dnia … [9 months after the entry into 

force of the Regulation] r. 

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych 

wykonawczych standardów technicznych 

do dnia … [6 months after the entry into 

force of the Regulation] r. Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia wykonawczych 

standardów technicznych, o których mowa 

w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 
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Or. en 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oszczędzający w ramach OIPE 

otrzymują w okresie przed przejściem na 

emeryturę informacje określone w art. 42 

dyrektywy (UE) 2016/2341. 

1. Oszczędzający w ramach OIPE 

otrzymują w okresie przed przejściem na 

emeryturę informacje określone w art. 42 

dyrektywy (UE) 2016/2341. Obowiązkowe 

jest udzielenie porady na rok przed 

przejściem na emeryturę. 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 31 skreśla się 

Dodatkowe informacje przekazywane na 

żądanie oszczędzającym w ramach OIPE 

i beneficjentom OIPE 

 

Na żądanie oszczędzającego w ramach 

OIPE lub beneficjenta OIPE lub ich 

przedstawicieli dostawca OIPE przekazuje 

następujące dodatkowe informacje: 

 

a) roczne sprawozdania finansowe 

i roczne sprawozdania z działalności, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b), lub, 

w przypadku gdy dostawca OIPE jest 

odpowiedzialny za więcej niż jeden 

program OIPE, roczne sprawozdania 

finansowe i roczne sprawozdania 

z działalności danego programu OIPE; 

 

b) oświadczenie o zasadach polityki 

inwestycyjnej, o którym mowa w art. 29 
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ust. 1 lit. c); 

c) wszelkie dodatkowe informacje 

o założeniach stosowanych w celu 

uzyskania prognoz, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 lit. a). 

 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 5 – sekcja II – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ZASADY INWESTOWANIA 

OBOWIĄZUJĄCE 
OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH 

OIPE 

WARIANTY INWESTYCYJNE 

OFEROWANE OSZCZĘDZAJĄCYM W 

RAMACH OIPE 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy OIPE oferują 

oszczędzającym w ramach OIPE 

maksymalnie pięć wariantów 

inwestycyjnych. 

1. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE w każdym przypadku oferują 

podstawowy OIPE oraz ewentualnie 

alternatywne warianty inwestycyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Warianty inwestycyjne obejmują 

domyślny wariant inwestycyjny 

i ewentualne alternatywne warianty 

inwestycyjne. 

2. Wszystkie warianty inwestycyjne 

są zaprojektowane przez dostawców OIPE 

z uwzględnieniem sprawdzonych technik 

ograniczania ryzyka, aby zapewnić 

oszczędzającym w ramach OIPE 

wystarczający poziom ochrony. 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wszystkie warianty inwestycyjne są 

zaprojektowane przez dostawców OIPE 

z uwzględnieniem sprawdzonych technik 

ograniczania ryzyka, aby zapewnić 

oszczędzającym w ramach OIPE 

wystarczający poziom ochrony. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oszczędzającemu w ramach OIPE 

przysługuje prawo do zmiany wariantu 

inwestycyjnego raz na pięć lat w fazie 

akumulacji. 

1. Warunki dotyczące zmiany 

wariantu inwestycyjnego są wskazane w 

umowie dotyczącej OIPE. 

Or. en 
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Poprawka  128 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zmiana wariantu inwestycyjnego 

jest dokonywana nieodpłatnie dla 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Domyślny wariant inwestycyjny Podstawowy OIPE 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Domyślny wariant inwestycyjny 

gwarantuje oszczędzającemu w ramach 

OIPE ochronę kapitału dzięki 

zastosowaniu techniki ograniczania 

ryzyka, której wynikiem jest bezpieczna 

strategia inwestycyjna. 

1. Podstawowy OIPE jest prostym i 

bezpiecznym produktem, który można 

nabyć w łatwy sposób, w tym z 

wykorzystaniem kanałów cyfrowych, w 

każdym państwie członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Technika ograniczania ryzyka 

stosowana w odniesieniu do 

podstawowego OIPE odpowiada celowi, 

jakim jest zachowanie zainwestowanego 

kapitału.  

Or. en 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Ochrona kapitału umożliwia 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

odzyskanie zainwestowanego kapitału, w 

tym opłat, kosztów oraz inflacji. 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli dostawcy OIPE oferują 

alternatywne warianty inwestycyjne, co 

najmniej jeden z nich musi umożliwiać 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

dokonywanie inwestycji w sposób 

oszczędny pod względem kosztów. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  134 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktu delegowanego zgodnie z art. 62 

w celu określenia: 

Zastosowanie technik ograniczania ryzyka 

służy zapewnieniu, aby strategia 

inwestycyjna dotycząca OIPE była 

zaprojektowana w sposób umożliwiający 

uzyskiwanie w przyszłości stabilnych i 

adekwatnych indywidualnych dochodów 

emerytalnych z OIPE oraz zapewnienie 

sprawiedliwego traktowania 

oszczędzających w ramach OIPE 

należących do wszystkich pokoleń. W 

ramach odpowiednich technik 

ograniczania ryzyka stosuje się zasady, o 

których mowa w lit. ba) lub bb) bądź też 

kombinację tych zasad; ewentualnie w ich 

ramach można uwzględnić zasady, o 

których mowa w lit. bc): 

Or. en 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) techniki ograniczania ryzyka 

mającej zapewnić ochronę kapitału 

w przypadku domyślnego wariantu 

inwestycyjnego; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – litera b 



 

PE618.225v01-00 84/100 PR\1146696PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) technik ograniczania ryzyka 

stosowanych w przypadku alternatywnych 

wariantów inwestycyjnych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zasady umożliwiające stopniowe 

dostosowywanie alokacji inwestycji z 

myślą o ograniczeniu związanego z 

pozostałym czasem trwania ryzyka 

inwestycyjnego dla kohort; 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) zasady służące ustanowieniu 

rezerw utworzonych ze składek lub 

zwrotów z inwestycji, które są przydzielane 

oszczędzającym w ramach OIPE w sposób 

uczciwy i przejrzysty w celu 

zminimalizowania strat inwestycyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  139 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 – litera b c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) zasady dotyczące stosowania 

odpowiednich gwarancji finansowych w 

celu zapewnienia ochrony przed stratami 

finansowymi. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu ustanowienia kryteriów 

dotyczących skutecznych technik 

ograniczania ryzyka, które mogłyby być 

stosowane w spójny sposób, EIOPA 

opracowuje projekt regulacyjnych 

standardów technicznych określających 

szczegółowe zasady dotyczące technik 

ograniczania ryzyka. EIOPA przekazuje 

ten projekt regulacyjnych standardów 

technicznych Komisji do dnia ... [XXX od 

dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] r. Komisji powierza się 

uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych 

standardów technicznych, o których mowa 

w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–

14 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010. 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zgodnie z art. 3 lit. b) związane z 

OIPE warunki dotyczące fazy akumulacji 

są określane przez państwa członkowskie, 

o ile nie są ustanowione w niniejszym 

rozporządzeniu. 

1. Warunki dotyczące fazy 

akumulacji OIPE, o ile nie ustanowiono 

ich w niniejszym rozporządzeniu, są 

określane przez państwa członkowskie i 

nie są mniej korzystne niż odpowiednie 

przepisy krajowe. 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Warunki te mogą obejmować 

w szczególności maksymalny wiek, 

w którym można rozpocząć fazę 

akumulacji, minimalny czas trwania fazy 

akumulacji, maksymalną i minimalną 

wysokość wpłat oraz ich ciągłość, jak 

również warunki wyjścia z inwestycji 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

w przypadku szczególnych trudności. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział VI – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ROZDZIAŁ VI skreśla się 

OCHRONA INWESTORÓW  

 (Skreśla się rozdział VI jako element 

podziału aktu prawnego. Wszystkie 

przepisy zawarte w tym rozdziale stają się 

częścią rozdziału V – „FAZA 
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AKUMULACJI”) 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawcy OIPE mogą oferować OIPE 

zapewniające możliwość ochrony przed 

biometrycznymi rodzajami ryzyka. Do 

celów niniejszego rozporządzenia 

„biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają 

rodzaje ryzyka związane 

z długowiecznością, niepełnosprawnością 

i śmiercią. 

Nie naruszając art. 5, dostawcy OIPE 

mogą oferować OIPE zapewniające w 

sposób uzupełniający możliwość ochrony 

przed biometrycznymi rodzajami ryzyka. 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Organ właściwy dla głównej 

jednostki organizacyjnej lub pojedynczej 

jednostki organizacyjnej dostawcy lub 

dystrybutora jest właściwy do działania w 

charakterze głównego właściwego organu 

w odniesieniu do transgranicznego 

oferowania OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 6 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. W przypadkach, które dotyczą 

więcej niż jednego państwa 

członkowskiego, składający skargę może 

zdecydować o jej złożeniu za 

pośrednictwem właściwego organu 

swojego państwa członkowskiego 

niezależnie od miejsca, w którym 

wystąpiło naruszenie. W tym celu oraz 

niezależnie od ust. 6a każdy właściwy 

organ jest właściwy do rozpatrzenia 

skargi, którą do niego wniesiono, lub 

zajęcia się ewentualnym naruszeniem 

niniejszego rozporządzenia, jeżeli sprawa 

dotyczy podmiotu w jego państwie 

członkowskim lub jeśli znacznie wpływa 

na oszczędzających w ramach OIPE w 

jego państwie członkowskim. W takich 

przypadkach właściwy organ niezwłocznie 

informuje o tej sprawie główny właściwy 

organ. 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43 – ustęp 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c. W razie braku porozumienia 

między zainteresowanymi właściwymi 

organami zastosowanie ma procedura 

rozstrzygania sporów przewidziana w art. 

56. 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 44 skreśla się 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów  

1. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/11/UE49 

ustanawia się adekwatne, niezależne, 

bezstronne, przejrzyste i skuteczne 

procedury alternatywnego rozstrzygania 

sporów między klientami OIPE a 

dostawcami OIPE lub dystrybutorami 

OIPE dotyczących praw i obowiązków 

wynikających z przepisów niniejszego 

rozporządzenia, w stosownych 

przypadkach z wykorzystaniem 

istniejących właściwych podmiotów. Takie 

procedury alternatywnego rozstrzygania 

sporów muszą mieć zastosowanie do 

dostawców OIPE lub dystrybutorów 

OIPE, w stosunku do których procedury 

zostały wszczęte, a kompetencje 

właściwego podmiotu zajmującego się 

alternatywnym rozstrzyganiem sporów 

muszą w skuteczny sposób rozciągać się 

na tych dostawców i dystrybutorów. 

 

2. Podmioty, o których mowa 

w ust. 1, skutecznie współpracują w celu 

rozstrzygania transgranicznych sporów 

dotyczących praw i obowiązków 

wynikających z przepisów niniejszego 

rozporządzenia. 

 

__________________  

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie alternatywnych metod 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 

zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. 

L 165 z 18.6.2013, s. 63). 

 

Or. en 
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Poprawka  149 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Oszczędzający w ramach OIPE 

może zmienić dostawcę OIPE nie częściej 

niż raz na pięć lat po zawarciu umowy 

dotyczącej OIPE. 

2. Oszczędzający w ramach OIPE ma 

prawo do zmiany w chwili przejścia na 

emeryturę. 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Usługa zmiany dostawcy jest 

inicjowana przez przyszłego dostawcę 

OIPE na wniosek oszczędzającego 

w ramach OIPE. Usługa zmiany dostawcy 

musi być zgodna co najmniej z przepisami 

ust. 2–5. 

1. Usługa zmiany dostawcy jest 

inicjowana przez przyszłego dostawcę 

OIPE na wniosek oszczędzającego 

w ramach OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W ciągu dwóch dni roboczych od 

otrzymania upoważnienia, o którym mowa 

w ust. 2, przyszły dostawca OIPE zwraca 

się do dotychczasowego dostawcy OIPE 

o dokonanie następujących czynności, o ile 

są one objęte upoważnieniem 

oszczędzającego w ramach OIPE: 

3. W ciągu pięciu dni roboczych od 

otrzymania upoważnienia, o którym mowa 

w ust. 2, przyszły dostawca OIPE zwraca 

się do dotychczasowego dostawcy OIPE 

o dokonanie następujących czynności, o ile 

są one objęte upoważnieniem 

oszczędzającego w ramach OIPE: 
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Or. en 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Łączne opłaty i prowizje pobierane 

przez dotychczasowego dostawcę OIPE od 

oszczędzającego w ramach OIPE za 

zamknięcie posiadanego u niego konta 

OIPE są ograniczone do maksymalnie 

1,5 % dodatniego salda, które ma zostać 

przeniesione do przyszłego dostawcy 

OIPE. 

3. Łączne opłaty i prowizje pobierane 

przez dotychczasowego dostawcę OIPE od 

oszczędzającego w ramach OIPE za 

zamknięcie posiadanego u niego konta 

OIPE są ograniczone do maksymalnie 

0,5 % dodatniego salda, które ma zostać 

przeniesione do przyszłego dostawcy 

OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ewentualne opłaty i prowizje 

pobierane przez dotychczasowego lub 

przyszłego dostawcę OIPE od 

oszczędzającego w ramach OIPE za 

dowolną usługę świadczoną zgodnie 

z art. 46, inną niż usługi, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, muszą 

mieć rozsądną wysokość i być zgodne 

z faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 

danego dostawcę OIPE. 

4. Przyszły dostawca OIPE może 

naliczać jedynie faktyczne koszty usługi 

zmiany. 

Or. en 

 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie mechanizmów 

transgranicznego rozpatrywania skarg i 

dochodzenia roszczeń, które umożliwiają 

indywidualne i zbiorowe dochodzenie 

roszczeń odszkodowawczych na szczeblu 

transgranicznym. 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział VII – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII B 

ZMIANA DOSTAWCY OIPE ZMIANA DOSTAWCY OIPE 

 (Rozdział VII i wszystkie przepisy w nim 

zawarte mają zostać przeniesione przed 

rozdział IX) 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział VIII – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ VI A 

FAZA DEKUMULACJI FAZA DEKUMULACJI 

 (Rozdział VIII i wszystkie przepisy w nim 

zawarte mają zostać przeniesione i 

umieszczone po połączonych rozdziałach V 

i VI) 

Or. en 
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Poprawka  157 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zgodnie z art. 3 związane z OIPE 

warunki dotyczące fazy dekumulacji są 

określane przez państwa członkowskie, 

o ile nie są ustanowione w niniejszym 

rozporządzeniu. 

1. Warunki dotyczące fazy 

akumulacji OIPE, o ile nie ustanowiono 

ich w niniejszym rozporządzeniu, są 

określane przez państwa członkowskie i 

nie są mniej korzystne niż odpowiednie 

przepisy krajowe. 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Warunki te mogą obejmować 

w szczególności wiek emerytalny, 

obowiązkowe powiązanie między 

osiągnięciem wieku emerytalnego 

i początkiem fazy dekumulacji, minimalny 

okres uczestnictwa w programie OIPE, 

maksymalny okres na przystąpienie do 

programu OIPE przed osiągnięciem 

wieku emerytalnego, jak również warunki 

wyjścia z inwestycji w przypadku 

szczególnych trudności. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Formę wypłat w fazie dekumulacji 

oszczędzający w ramach OIPE określa 

w momencie zawarcia umowy dotyczącej 

OIPE, a następnie w fazie akumulacji 

może w stosownych przypadkach dokonać 

jej zmiany raz na pięć lat. 

2. W przypadku podstawowego OIPE 

obowiązkowa jest forma rat dla minimum 

35 % wypłat. 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Oszczędzający w ramach OIPE 

dokonują wyboru formy wypłat w fazie 

dekumulacji przy zawarciu umowy 

dotyczącej OIPE. 

Or. en 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EIOPA monitoruje programy 

emerytalne ustanowione lub 

dystrybuowane na terytorium Unii w celu 

upewnienia się, że stosują one oznaczenie 

„OIPE” lub sugerują posiadanie statusu 

OIPE tylko w przypadku, gdy posiadają 

zezwolenie udzielone na podstawie 

niniejszego rozporządzenia i przestrzegają 

przepisów niniejszego rozporządzenia. 

2. EIOPA upewnia się, że oznaczenie 

„OIPE” nie jest stosowane w przypadkach 

innych niż gdy udzielone zostało 
zezwolenie na podstawie niniejszego 

rozporządzenia i gdy przestrzegane są jego 

przepisy. 

Or. en 
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Poprawka  162 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca między właściwymi organami 

oraz współpraca właściwych organów z 

EIOPA 

Współpraca i spójność 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EIOPA i właściwy organ właściwy 

dla dostawcy OIPE współpracują ze sobą 

i wymieniają informacje w celu 

wykonywania swoich obowiązków na 

podstawie niniejszego rozporządzenia. 

1. Każdy organ właściwy przyczynia 

się do spójnego stosowania niniejszego 

rozporządzenia w całej Unii. W tym celu 

właściwe organy współpracują ze sobą 

oraz z Komisją. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, EIOPA opracowuje 

projekt wykonawczych standardów 

technicznych określających szczegóły 

mechanizmów współpracy i wymiany 

informacji, wraz z wymogami niezbędnymi 

do prezentacji tych informacji 

w znormalizowanym formacie 

Aby zapewnić spójne stosowanie 

niniejszego artykułu, EIOPA opracowuje 

projekt wykonawczych standardów 

technicznych określających szczegóły 

mechanizmów spójności, współpracy 

i wymiany informacji, wraz z wymogami 

niezbędnymi do prezentacji tych informacji 

w znormalizowanym formacie 
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umożliwiającym ich porównywanie. umożliwiającym ich porównywanie. 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych 

wykonawczych standardów technicznych 

do dnia … [9 months after the entry into 

force of the Regulation] r. 

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych 

wykonawczych standardów technicznych 

do dnia … [six months after the entry into 

force of the Regulation] r. 

Or. en 

 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dostawca OIPE narusza art. 7 ust. 3, 

nie zaoferował usługi przenoszenia 

produktu, z naruszeniem art. 13, nie 

przekazał informacji o tej usłudze 

wymaganych zgodnie z art. 17 lub nie 

spełnia wymogów i obowiązków 

określonych w rozdziale IV, rozdziale V, 

art. 43 i rozdziale VII; 

c) dostawca OIPE narusza art. 7 ust. 3 

lub nie spełnia wymogów i obowiązków 

określonych w rozdziale IV, rozdziale V, 

art. 43 i rozdziale VII; 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do przetwarzania danych 

osobowych w ramach niniejszego 

rozporządzenia dostawcy OIPE i właściwe 

organy wykonują swoje zadania do celów 

niniejszego rozporządzenia zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2016/679. 

W odniesieniu do przetwarzania danych 

osobowych przez EIOPA w ramach 

niniejszego rozporządzenia EIOPA stosuje 

się do przepisów rozporządzenia (WE) 

nr 45/2001. 

W odniesieniu do przetwarzania danych 

osobowych w ramach niniejszego 

rozporządzenia dostawcy OIPE i właściwe 

organy wykonują swoje zadania do celów 

niniejszego rozporządzenia zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz 

rozporządzeniem w sprawie poszanowania 

życia prywatnego oraz ochrony danych 

osobowych w łączności elektronicznej i 

uchylającym dyrektywę 2002/58/WE 

(rozporządzeniem w sprawie prywatności i 

łączności elektronicznej). W odniesieniu 

do przetwarzania danych osobowych przez 

EIOPA w ramach niniejszego 

rozporządzenia EIOPA stosuje się do 

przepisów rozporządzenia (WE) 

nr 45/2001. 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli w ramach oceny stwierdzone 

zostaną istotne problemy 

z funkcjonowaniem niniejszego 

rozporządzenia, w sprawozdaniu tym 

należy zawrzeć opis tego, w jaki sposób 

Komisja zamierza rozwiązać stwierdzone 

problemy, w tym kroki legislacyjne mające 

na celu ewentualną zmianę 

rozporządzenia oraz ich harmonogram. 

W sprawozdaniu ujmuje się wszystkie 

kwestie dotyczące funkcjonowania 

niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza zaś: 

Or. en 
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Poprawka  169 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 a) możliwość transgranicznego 

przenoszenia produktu; 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 b) rozwój subkont i partnerstw; 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 c) mechanizm zmiany dostawcy; 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera d (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 d) popularność podstawowego OIPE; 
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Or. en 

 

Poprawka  173 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera e (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 e) procedurę rozpatrywania skarg; 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 – litera f (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 f) stosowanie w całej Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja tworzy panel złożony z 

odpowiednich zainteresowanych stron, 

którego zadaniem jest monitorowanie na 

bieżąco rozwoju i wprowadzania w życie 

OIPE. W skład panelu wchodzi co 

najmniej EIOPA, krajowe organy 

nadzoru, przedstawiciele branży i 

konsumentów oraz niezależni eksperci. 

 Funkcje sekretariatu panelu pełni 

EIOPA. 

Or. en 
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