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POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Unijne gospodarstwa domowe mają 

jedne z najwyższych oszczędności na 

świecie, jednak gros tych oszczędności 

spoczywa na krótkoterminowych lokatach 

bankowych. Większe inwestycje na 

rynkach kapitałowych mogą pomóc 

sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą 

starzenie się społeczeństwa i niskie stopy 

procentowe. 

(1) Unijne gospodarstwa domowe mają 

jedne z najwyższych oszczędności na 

świecie, jednak gros tych oszczędności 

spoczywa na krótkoterminowych, 

niskoprocentowych lokatach bankowych. 

Niemniej stopy oszczędności gospodarstw 

domowych różnią się znacznie między 

państwami UE, a utrzymujące się między 

nimi różnice mogą mieć wpływ na 

inwestycje i wzrost, ponieważ oszczędności 

gospodarstw domowych są ważnym 

źródłem finansowania inwestycji 

prywatnych i publicznych. Większe 

inwestycje na rynkach kapitałowych mogą 

pomóc sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze 

sobą starzenie się społeczeństwa, niskie 

stopy procentowe oraz niski poziom 

inwestycji długoterminowych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W celu zapewnienia godziwych 

warunków życia obecnym i przyszłym 

emerytom państwa członkowskie powinny 

potraktować priorytetowo dalsze 

rozwijanie, wzmacnianie i reformowanie 

pierwszego (publicznego) i drugiego 

(pracowniczego) filaru krajowych 

systemów emerytalnych. Te dwa filary 

pozostają kluczowe z perspektywy 
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świadczeń emerytalnych i stabilności 

systemów krajowych. OIPE nie mogą 

zastąpić programów emerytalnych 

pierwszego i drugiego filaru ani ich 

osłabić. Aby skonsolidować zasoby 

finansowe niezbędne na potrzeby tych 

filarów, państwa członkowskie powinny 

także stawić czoła bezrobociu oraz 

zwalczać pracę bez ubezpieczenia i pracę 

nierejestrowaną. Niemniej w świetle 

nieuchronnie zbliżającego się spadku 

liczby pracujących ze stosunku 1:4 do 1:2 

zasadnicze znaczenie ma podejście oparte 

na wielofilarowym systemie emerytalnym. 

Dobrowolny, długoterminowy 

ogólnoeuropejski indywidualny produkt 

emerytalny będzie stanowił uzupełnienie i 

wzmocnienie istniejących emerytalnych 

programów oszczędnościowych, 

wzmacniając ich adekwatność, a także 

zwiększając ich zakres o kategorie osób, 

które wcześniej borykały się z brakiem lub 

częściowym brakiem odpowiedniego 

zabezpieczenia, takich jak kobiety, młodzi 

ludzie, osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek i osoby zatrudnione w 

ramach nietypowych lub nowych form 

zatrudnienia. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) W 2015 r. 11,3 mln obywateli UE-

28 w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 

lat) mieszkało w państwie członkowskim 

innym niż państwo członkowskie ich 

obywatelstwa, a 1,3 mln obywateli UE-28 

pracowało w państwie członkowskim 

innym niż ich państwo członkowskie 

zamieszkania. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Emerytury stanowią podstawową 

część dochodu emerytów mającego 

zapewnić godny poziom życia i służyć 

zwalczaniu ubóstwa osób starszych. 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”, oraz z praw zapisanych w 

rekomendacji Komitetu Ministrów Rady 

Europy dla państw członkowskich w 

sprawie promocji praw osób starszych1a. 

 __________________ 

 1a Rekomendacja CM/Rec(2014)2 

Komitetu Ministrów Rady Europy dla 

państw członkowskich w sprawie promocji 

praw osób starszych.  

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1d) OIPE ma zapewnić obywatelom 

Unii dodatkowy dobrowolny wybór formy 

gromadzenia oszczędności emerytalnych 

oraz zwiększyć możliwość przenoszenia 

uprawnień. Będzie on też uzupełnieniem 

krajowych systemów emerytalnych i 

dyrektywy 2014/50/UE. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1e) Starzenie się społeczeństwa i 

spadające współczynniki urodzeń to 

istotne wyzwania demograficzne dla Unii, 

które zagrażają zarówno adekwatności 

emerytur i stabilności, jak również 

solidarności międzypokoleniowej. Ponadto 

cyfryzacja i zmiany na rynku pracy mogą 

jeszcze bardziej zaostrzyć problem i 

wywierać coraz większą presję na 

emerytury pierwszego i drugiego filaru. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1f) W Unii nadal istnieje 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć, wynikające m.in. z nieregularnego 

odprowadzania składek do programów 

emerytalnych w związku z przerwami w 

pracy lub w opłacaniu składek z powodu 

macierzyństwa lub opieki nad dziećmi. 

Emerytura kobiety w wieku od 65 do 79 

lat jest w Unii średnio prawie 40 % niższa 

niż emerytura mężczyzny w tym samym 

wieku. OIPE może im zapewnić 

dodatkową możliwość uzyskania 

odpowiedniej emerytury. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1g) Według EIOPA jedynie 67 
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milionów ludzi, czyli 27 % całkowitej 

populacji UE w wieku 25–59 lat, jest 

dobrowolnymi subskrybentami produktów 

finansowych z długoterminowym celem 

emerytalnym, a ponadto dotyczy to 

obywateli tylko kilku państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1h) OIPE powinien być przede 

wszystkim długoterminowym 

instrumentem wsparcia umożliwiającym 

zwłaszcza młodym obywatelom Unii godny 

poziom życia po przejściu na emeryturę. 

OIPE może skutecznie poprawić zdolność 

pokrywania kosztów niezbędną do 

utrzymania indywidualnego poziomu 

życia po przejściu na emeryturę. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1i) Unia stoi w obliczu rosnących 

wyzwań demograficznych, w związku z 

którymi ostatecznie współczynnik 

obciążenia demograficznego osobami 

starszymi wynoszący obecnie 1:4 

zmniejszy się do 1:2 w 2060 r. Na każdego 

obywatela w wieku co najmniej 65 lat 

przypadają cztery osoby w wieku od 15 do 

64 lat, a w 2060 r. stosunek ten wyniesie 

dwie osoby w tym przedziale wiekowym na 

każdego obywatela powyżej 65 roku życia. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 j (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1j) Możliwość przenoszenia OIPE 

zwiększy jego atrakcyjność jako produktu 

szczególnie dla młodych ludzi i pomoże w 

dalszym stopniu ułatwić korzystanie z 

prawa obywateli do życia i pracy w całej 

Unii. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 k (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1k) OIPE stanowiący europejskie 

ramy w zakresie emerytur indywidualnych 

jest szczególnie konieczny i przydatny dla 

osób, którym nie przysługuje 

wystarczająca emerytura lub które 

chciałyby mieć dodatkowy plan 

oszczędnościowy w uzupełnieniu 

programów krajowych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Obecnie funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku emerytur 

indywidualnych utrudnia wysoki stopień 

fragmentacji rynków wzdłuż granic 

krajowych oraz ograniczone możliwości 

przenoszenia indywidualnych produktów 

emerytalnych. Taka sytuacja może 

utrudniać obywatelom korzystanie z ich 

podstawowych swobód. Na przykład może 

uniemożliwiać im podjęcie zatrudnienia 

(3) Obecnie funkcjonowanie 

wewnętrznego rynku emerytur 

indywidualnych utrudnia wysoki stopień 

fragmentacji rynków wzdłuż granic 

krajowych oraz ograniczone możliwości 

przenoszenia indywidualnych produktów 

emerytalnych. Taka sytuacja może 

utrudniać obywatelom korzystanie z ich 

podstawowych swobód. Na przykład może 

uniemożliwiać im poszukiwanie lub 



 

AD\1156684PL.docx 9/75 PE620.734v02-00 

 PL 

lub przejście na emeryturę w innym 

państwie członkowskim. Ponadto pragnąc 

skorzystać ze swobody przedsiębiorczości 

i swobody świadczenia usług, dostawcy 

tych produktów napotykają trudności, 

których źródłem jest brak normalizacji 

istniejących indywidualnych produktów 

emerytalnych. 

podjęcie zatrudnienia lub przejście na 

emeryturę w innym państwie 

członkowskim. Ponadto pragnąc 

skorzystać ze swobody przedsiębiorczości 

i swobody świadczenia usług, dostawcy 

tych produktów napotykają trudności, 

których źródłem jest brak normalizacji 

istniejących indywidualnych produktów 

emerytalnych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Ze względu na wkład, jaki OIPE 

ma wnieść w budowę unii rynków 

kapitałowych i ukierunkowywanie 

kapitału na realną gospodarkę i 

długofalowe zrównoważone projekty, 

oszczędzający muszą być zaangażowani w 

proces, dzięki któremu będą świadomi 

swoich finansowych i niefinansowych 

interesów i wzajemnego związku między 

funkcjonowaniem produktu a czynnikami 

z zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego. 

Skuteczność tego procesu wiąże się z 

wysokim poziomem przejrzystości i 

jawności, a także z odpowiednim 

zaangażowaniem oszczędzających. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Osoby o niższych dochodach i 

osoby, które pozostają krócej na rynku 

pracy, mają mniejsze możliwości 

finansowe pozwalające na inwestowanie 

w indywidualne produkty emerytalne, co 

prowadzi do wzrostu nierówności 



 

PE620.734v02-00 10/75 AD\1156684PL.docx 

PL 

dochodów w starszym wieku. Dotyczy to w 

szczególności kobiet w związku ze 

zróżnicowaniem wynagrodzenia ze 

względu na płeć, które dotyka je w trakcie 

kariery zawodowej, i ze względu na fakt, 

że spędzają więcej czasu poza rynkiem 

pracy, aby wypełniać obowiązki 

opiekuńcze bez żadnego dochodu lub 

uzyskując bardzo niskie dochody. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Rozwój OIPE, który wzbogaci 

asortyment indywidualnych produktów 

emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia 

oferty produktów pozwalających 

gromadzić oszczędności na emeryturę oraz 

do ustanowienia unijnego rynku dla 

dostawców OIPE. Zapewni on 

gospodarstwom domowym bardziej 

atrakcyjne możliwości oszczędzania 

z myślą o emeryturze. 

(10) Rozwój OIPE, który wzbogaci 

asortyment indywidualnych produktów 

emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia 

oferty produktów pozwalających 

gromadzić oszczędności na emeryturę oraz 

do ustanowienia unijnego rynku dla 

dostawców OIPE. Powinien zapewnić 

gospodarstwom domowym dobrze 

uregulowane, bezpieczne, odpowiedzialne 

społecznie i zrównoważone, bardziej 

atrakcyjne możliwości oszczędzania z 

myślą o emeryturze, przy należytym 

uwzględnieniu ich potrzeb i preferencji. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Celem niniejszego rozporządzenia 

w sprawie OIPE nie jest stawianie 

przeszkód państwom członkowskim, które 

nadal będą kolektywnie kształtować 

kapitałowy system emerytalny. 
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Poprawka  18 

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. OIPE 

będzie przyczyniać się do zaspokajania 

potrzeb osób pragnących zwiększyć 

adekwatność swoich oszczędności 

emerytalnych, a także wspierać w 

stawianiu czoła wyzwaniu 

demograficznemu i istniejącym lukom 

emerytalnym poprzez zapewnienie 

nowego, bogatego źródła kapitału 

prywatnego na potrzeby zrównoważonych 

inwestycji długoterminowych, w tym 

inwestycji społecznych. Wspomniane ramy 

nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują 

istniejących krajowych produktów 

indywidualnych lub pracowniczych 

systemów emerytalnych. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Dostawcy OIPE powinni mieć 

dostęp do całego unijnego rynku na 

podstawie pojedynczego zezwolenia na 

produkt wydawanego przez Europejski 

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 

i Pracowniczych Programów Emerytalnych 

(„EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór 

przepisów. 

(14) Dostawcy OIPE powinni mieć 

dostęp do całego unijnego rynku na 

podstawie pojedynczego zezwolenia na 

produkt wydawanego przez Europejski 

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych 

(„EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór 

przepisów i we współpracy z właściwymi 

organami krajowymi. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Istnieją znaczne różnice między 

państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o 

sposób organizacji i uregulowania 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych (IORP). W niektórych 

państwach członkowskich instytucje te 

mogą prowadzić jedynie działalność 

związaną z pracowniczymi programami 

emerytalnymi, podczas gdy w innych 

państwach członkowskich mogą 

prowadzić działalność w zakresie 

pracowniczych i prywatnych programów 

emerytalnych. Doprowadziło to nie tylko 

do zróżnicowania struktur 

organizacyjnych tych instytucji, ale wiąże 

się także z różnicami w zakresie 

prowadzenia nadzoru na szczeblu 

krajowym. W szczególności nadzór 

ostrożnościowy nad IORP prowadzącymi 

działalność w zakresie pracowniczych i 

prywatnych programów emerytalnych jest 

szerszy niż w przypadku IORP 

prowadzącymi jedynie działalność 

związaną z pracowniczymi programami 

emerytalnymi. Aby nie zagrażać 

stabilności finansowej oraz uwzględnić 

różne struktury organizacyjne i nadzór, 

możliwość dostarczania OIPE powinny 

mieć wyłącznie IORP, które zgodnie z 

prawem krajowym otrzymały zezwolenie 

na dostarczanie indywidualnych 

produktów emerytalnych i są odpowiednio 

nadzorowane. Ponadto aby bardziej 

zabezpieczyć stabilność finansową, 

wszystkie aktywa i pasywa odpowiadające 

działalności w zakresie OIPE powinny być 

wyodrębniane, zarządzane i 

porządkowane odrębnie od innej 

działalności w zakresie pracowniczych 

programów emerytalnych, bez możliwości 

przeniesienia. 

 



 

AD\1156684PL.docx 13/75 PE620.734v02-00 

 PL 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) W ustawodawstwie każdego 

państwa członkowskiego, w którym 

oszczędzający w ramach OIPE wpłaca 

składki, należy określić odpowiedni system 

podatkowy dla OIPE. W konsekwencji 

produkt OIPE będzie opodatkowany w 

każdym państwie członkowskim, w którym 

oszczędzający w ramach OIPE wpłacał 

składki proporcjonalnie na poziomie 

składki odpowiednio w każdym z państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Renty dożywotnie i dodatkowe 

zabezpieczenie finansowe na pokrycie np. 

ryzyka niepełnosprawności, śmierci lub 

opieki długoterminowej to zasadnicze 

elementy kompleksowego produktu w 

ramach programu świadczenia usług 

emerytalnych. Produkty emerytalne 

powinny zapewniać klientowi 

długoterminowy, pewny i stabilny 

dodatkowy dochód po przejściu na 

emeryturę. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20b) Programom opłacania składek 

powinny towarzyszyć prognozy 
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koncentrujące się na wartości funduszy, 

zwrocie z inwestycji, szacowanej inflacji i 

wzroście gospodarczym. 

 

Poprawka  24 

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 w 

umowie informacje na temat tego, które 

krajowe subkonta są natychmiast dostępne. 

Jeśli oszczędzający w ramach OIPE 

zmieni miejsce zamieszkania, przenosząc 

się do państwa członkowskiego, w którym 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE nie 

oferuje łatwo dostępnego subkonta, 

zmiana dostawcy musi być dla wszystkich 

klientów nieodpłatna. Beneficjenci OIPE 

powinni mieć możliwość otrzymywania 

wypłat w ramach OIPE bez względu na 

państwo członkowskie, w którym 

zamieszkują. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Aby ułatwić wykonywanie 

przepisów dotyczących otwierania 

krajowych subkont we wszystkich 

państwach członkowskich, dostawcy 

OIPE powinni mieć możliwość zawierania 

partnerstw z innymi dostawcami OIPE. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Mając na względzie charakter 

utworzonego programu emerytalnego oraz 

związane z tym obciążenie 

administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy 

OIPE powinni przekazywać osobom 

zainteresowanym oszczędzaniem w ramach 

OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne 

i odpowiednio szczegółowe informacje, 

aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji 

dotyczących ich emerytury. Z tego samego 

powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE 

powinni również zadbać o wysoki poziom 

przejrzystości na różnych etapach 

funkcjonowania tego programu, w tym 

przed przystąpieniem uczestnika do 

programu, w trakcie jego uczestnictwa 

w programie (w tym w okresie 

przedemerytalnym) oraz po jego przejściu 

na emeryturę. W szczególności powinni 

oni udzielać informacji dotyczących 

nabytych uprawnień emerytalnych, 

prognozowanego poziomu świadczeń 

emerytalnych, ryzyka i gwarancji oraz 

kosztów. Jeżeli prognozowany poziom 

świadczeń emerytalnych opiera się na 

scenariuszach ekonomicznych, 

w informacjach tych należy również 

uwzględnić scenariusz niekorzystny, który 

powinien być skrajny, lecz 

prawdopodobny. 

(22) Mając na względzie charakter 

utworzonego programu emerytalnego oraz 

związane z tym obciążenie 

administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy 

OIPE powinni przekazywać osobom 

zainteresowanym oszczędzaniem w ramach 

OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne 

i odpowiednio szczegółowe informacje, 

aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji 

dotyczących ich emerytury. Z tego samego 

powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE 

powinni również zadbać o wysoki poziom 

przejrzystości na różnych etapach 

funkcjonowania tego programu, w tym 

przed przystąpieniem uczestnika do 

programu, w trakcie jego uczestnictwa 

w programie (w tym w okresie 

przedemerytalnym) oraz po jego przejściu 

na emeryturę. W szczególności powinni 

oni udzielać informacji dotyczących 

nabytych uprawnień emerytalnych, 

prognozowanego poziomu świadczeń 

emerytalnych, ryzyka i gwarancji, kosztów 

oraz uwzględnienia czynników z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego. Prognozowany 

poziom świadczeń emerytalnych musi 

opierać się między innymi na 

scenariuszach ekonomicznych, w tym 

scenariuszu niekorzystnym. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Przed przystąpieniem do programu 

OIPE osobie zainteresowanej 

oszczędzaniem w ramach OIPE należy 

przekazać wszystkie informacje niezbędne 

do dokonania świadomego wyboru. 

(23) Przed przystąpieniem do programu 

OIPE osobie zainteresowanej 

oszczędzaniem w ramach OIPE należy 

przekazać wszystkie informacje niezbędne 

do dokonania świadomego wyboru przez 

zapewnienie doradztwa oceniającego jej 
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wymagania i potrzeby. 

Uzasadnienie 

Doradztwo może być znaczącym narzędziem wspierającym konsumentów w podejmowaniu 

świadomych wyborów. 

 

Poprawka  28 

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. 

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. 

(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. 

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. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26)  Kalkulatory produktów 

emerytalnych są już opracowywane na 

poziomie krajowym. Aby te kalkulatory 

były w możliwie największym stopniu 

użyteczne dla konsumentów, powinny 

uwzględniać jednak koszty i opłaty 

pobierane przez różnych twórców OIPE, 

a także wszelkie dalsze koszty lub opłaty 

pobierane przez pośredników lub inne 

strony łańcucha inwestycyjnego, które nie 

zostały jeszcze uwzględnione przez 

twórców OIPE. 

(26) Kalkulatory produktów 

emerytalnych są już opracowywane na 

poziomie krajowym. Aby te kalkulatory 

były w możliwie największym stopniu 

użyteczne dla konsumentów, powinny 

uwzględniać jednak koszty i opłaty 

pobierane przez różnych dostawców OIPE, 

a także wszelkie dalsze koszty lub opłaty 

pobierane przez pośredników lub inne 

strony łańcucha inwestycyjnego, które nie 

zostały jeszcze uwzględnione przez 

dostawców OIPE. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Inwestujący powinni mieć 

możliwość obliczania – za pomocą 

specjalnego narzędzia – poziomów 

świadczeń w okresie dekumulacji. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) W materiałach marketingowych 

należy wykorzystywać możliwości 

dostępne dzięki cyfryzacji i przedstawiać 

charakterystykę OIPE w prosty i łatwy do 

zrozumienia oraz przyjazny dla 

użytkownika sposób, w pełnej zgodności z 

art. 9 rozporządzenia 1286/2014 



 

PE620.734v02-00 18/75 AD\1156684PL.docx 

PL 

(rozporządzenie w sprawie PRIIP). 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Dostawcy OIPE powinni 

sporządzać „Informację o świadczeniach 

emerytalnych” skierowaną do 

oszczędzających w ramach OIPE, aby 

przedstawić im najważniejsze dane 

dotyczące programu OIPE o charakterze 

osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić 

bieżące informacje na temat tego produktu. 

Informacja o świadczeniach emerytalnych 

powinna być jasna i wyczerpująca oraz 

powinna zawierać istotne i odpowiednie 

informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak 

uprawnienia emerytalne kształtują się 

w czasie w różnych programach 

emerytalnych, i sprzyjać mobilności 

pracowników. 

(29) Dostawcy OIPE powinni 

sporządzać „Informację o świadczeniach 

emerytalnych” skierowaną do 

oszczędzających w ramach OIPE, aby 

przedstawić im najważniejsze dane 

dotyczące programu OIPE o charakterze 

osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić 

bieżące informacje na temat tego produktu. 

„Informacja o świadczeniach 

emerytalnych” powinna być również 

kierowana do beneficjentów OIPE, jeżeli 

jest to uzgodnione z oszczędzającym w 

ramach OIPE. Informacja o 

świadczeniach emerytalnych powinna być 

jasna, aktualna, prosta i wyczerpująca 

oraz powinna zawierać istotne i 

odpowiednie informacje, aby ułatwić 

zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne 

kształtują się w czasie w różnych 

programach emerytalnych, i sprzyjać 

mobilności pracowników. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) W celu odpowiedniej ochrony praw 

oszczędzających w ramach OIPE 

i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE 

powinni móc wybrać sposób alokacji 

aktywów, który precyzyjnie odpowiada 

rodzajowi i okresowi trwania ich 

zobowiązań. Należy zatem zapewnić 

skuteczny nadzór, jak również podejście do 

(32) W celu odpowiedniej ochrony praw 

oszczędzających w ramach OIPE 

i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE 

powinni móc wybrać sposób alokacji 

aktywów, który precyzyjnie odpowiada 

rodzajowi i okresowi trwania ich 

zobowiązań. Należy zatem zapewnić 

skuteczny nadzór, jak również podejście do 
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zasad inwestowania, które pozwala 

dostawcom OIPE na odpowiednio dużą 

elastyczność w decydowaniu o najbardziej 

bezpiecznej i skutecznej polityce 

inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje 

ich do działania w sposób ostrożny. Z tego 

względu konieczność przestrzegania 

zasady „ostrożnego inwestora” wymaga 

opracowania polityki inwestycyjnej 

dostosowanej do struktury klientów danego 

dostawcy OIPE. 

zasad inwestowania, które pozwala 

dostawcom OIPE na odpowiednio dużą 

elastyczność w decydowaniu o najbardziej 

bezpiecznej i skutecznej polityce 

inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje 

ich do działania w sposób ostrożny oraz 

zgodny z potrzebami i preferencjami 

oszczędzających w ramach OIPE. Z tego 

względu konieczność przestrzegania 

zasady „ostrożnego inwestora” wymaga 

opracowania polityki inwestycyjnej 

dostosowanej do struktury klientów danego 

dostawcy OIPE. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Poprzez ustalenie zasady 

„ostrożnego inwestora” jako podstawowej 

zasady w odniesieniu do inwestycji 

kapitałowych i poprzez stworzenie 

dostawcom OIPE możliwości 

transgranicznego działania, zachęca się do 

przekierowania oszczędności do sektora 

indywidualnych programów emerytalnych, 

przyczyniając się w ten sposób do postępu 

gospodarczego i społecznego. 

(33) Poprzez ustalenie zasady 

„ostrożnego inwestora” jako podstawowej 

zasady w odniesieniu do inwestycji 

kapitałowych i poprzez stworzenie 

dostawcom OIPE możliwości 

transgranicznego działania, zachęca się do 

przekierowania oszczędności do sektora 

indywidualnych programów emerytalnych, 

przyczyniając się w ten sposób do postępu 

gospodarczego, społecznego i w zakresie 

ochrony środowiska. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W kontekście pogłębiania unii 

rynków kapitałowych pojęcie 

instrumentów o długoterminowym profilu 

ekonomicznym można rozumieć szeroko. 

Instrumenty te są niezbywalnymi 

papierami wartościowymi, a więc nie 

posiadają płynności, jaką zapewniają rynki 

(35) W kontekście pogłębiania unii 

rynków kapitałowych pojęcie 

instrumentów o długoterminowym profilu 

ekonomicznym można rozumieć szeroko. 

Instrumenty te są niezbywalnymi 

papierami wartościowymi, a więc nie 

posiadają płynności, jaką zapewniają rynki 
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wtórne. Często wymagają one 

zaangażowania kapitału na czas określony, 

co ogranicza ich zbywalność; należy do 

nich zaliczyć także udziały kapitałowe 

i papiery dłużne w przedsiębiorstwach 

nienotowanych na rynku regulowanym 

oraz pożyczki udzielone takim 

przedsiębiorstwom. Do przedsiębiorstw 

nienotowanych na rynku regulowanym 

zaliczają się projekty infrastrukturalne, 

spółki nienotowane na rynku regulowanym 

nastawione na wzrost, nieruchomości 

i inne aktywa, które mogą nadawać się do 

celów inwestycji długoterminowych. 

Niskoemisyjne projekty infrastrukturalne 

oraz projekty z zakresu infrastruktury 

odpornej na zmiany klimatu często są 

aktywami nienotowanymi na rynku 

regulowanym, a ich finansowanie zależy 

od kredytów długoterminowych. 

Dostawców OIPE zachęca się – 

zważywszy na długoterminowy charakter 

ich zobowiązań – do przeznaczania 

odpowiednio dużej części ich portfela 

aktywów na zrównoważone inwestycje 

w gospodarkę realną, przynoszące 

długoterminowe korzyści gospodarcze, 

zwłaszcza na projekty i przedsiębiorstwa 

infrastrukturalne. 

wtórne. Często wymagają one 

zaangażowania kapitału na czas określony, 

co ogranicza ich zbywalność; należy do 

nich zaliczyć także udziały kapitałowe 

i papiery dłużne w przedsiębiorstwach 

nienotowanych na rynku regulowanym 

oraz pożyczki udzielone takim 

przedsiębiorstwom. Do przedsiębiorstw 

nienotowanych na rynku regulowanym 

zaliczają się projekty infrastrukturalne, 

spółki nienotowane na rynku regulowanym 

nastawione na wzrost, nieruchomości 

i inne aktywa, które mogą nadawać się do 

celów inwestycji długoterminowych. 

Niskoemisyjne projekty infrastrukturalne 

oraz projekty z zakresu infrastruktury 

odpornej na zmiany klimatu często są 

aktywami nienotowanymi na rynku 

regulowanym, a ich finansowanie zależy 

od kredytów długoterminowych. 

Dostawców OIPE zachęca się – 

zważywszy na długoterminowy charakter 

ich zobowiązań – do przeznaczania 

odpowiednio dużej części ich portfela 

aktywów na zrównoważone inwestycje w 

gospodarkę realną, przynoszące 

długoterminowe korzyści gospodarcze, 

środowiskowe i społeczne, zwłaszcza na 

projekty i przedsiębiorstwa 

infrastrukturalne. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) W polityce inwestycyjnej 

dostawców OIPE i w ich systemach 

zarządzania ryzykiem ważną rolę 

odgrywają czynniki z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania. 

Dostawców OIPE należy zachęcać, by 

uwzględniali te czynniki przy 

(36) W polityce inwestycyjnej 

dostawców OIPE i w ich systemach 

zarządzania ryzykiem ważną rolę 

odgrywają czynniki z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego, o których mowa 

w popieranych przez ONZ zasadach 

odpowiedzialnego inwestowania. 

Dostawca OIPE powinien zatem 

uwzględniać potencjalne skutki inwestycji 
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podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 

oraz brali pod uwagę to, w jaki sposób 

wpisują się one w ich system zarządzania 

ryzykiem. 

kapitałowych dla środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego. 

Dokonywana przez niego ocena ryzyka 

powinna być również udostępniana 

EIOPA i właściwym organom oraz 

oszczędzającym w ramach OIPE. 

Dostawcy OIPE powinni uwzględniać te 

czynniki przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych oraz brać pod uwagę to, w 

jaki sposób wpisują się one w ich system 

zarządzania ryzykiem. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Jednym z celów niniejszego 

rozporządzenia jest ukierunkowanie 

kapitału na europejskie długoterminowe 

inwestycje w gospodarkę realną. Dostawcy 

OIPE powinni uwzględniać w swoich 

decyzjach inwestycyjnych czynniki z 

zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego.  

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36b) Dostawcy OIPE powinni 

utrzymywać regularne kontakty ze swoimi 

klientami, aby zadbać o to, by ich obawy i 

preferencje, w tym dotyczące czynników z 

zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego, były 

odpowiednio uwzględniane w decyzjach 

inwestycyjnych. 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36c) Dostawcy OIPE powinni przyjąć 

politykę wykluczenia inwestycyjnego w 

celu zadbania o to, by oszczędności nie 

były inwestowane w wysoce 

kontrowersyjne i szkodliwe produkty, takie 

jak energia węglowa, broń jądrowa, 

amunicja kasetowa, produkcja tytoniu, 

lub wykorzystywane do wspierania 

szkodliwych działań, takich jak poważne 

naruszenia praw człowieka i praw 

pracowniczych, poważne szkody 

środowiskowe i klimatyczne, korupcja i 

unikanie opodatkowania. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Aby zapewnić, by dostawcy OIPE 

przestrzegali obowiązku opracowywania 

polityki inwestycyjnej zgodnie z zasadą 

„ostrożnego inwestora”, należy im zakazać 

inwestowania w jurysdykcjach wysokiego 

ryzyka i jurysdykcjach niechętnych 

współpracy wskazanych przez Grupę 

Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy. 

(37) Aby dopilnować, by dostawcy 

OIPE przestrzegali obowiązku 

opracowywania polityki inwestycyjnej 

zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, 

należy zakazać im angażowania się w 

agresywne strategie unikania 

opodatkowania oraz inwestowania w 

jurysdykcjach wysokiego ryzyka i 

jurysdykcjach niechętnych współpracy 

wskazanych przez Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji 

wskazującym państwa trzecie wysokiego 

ryzyka mające strategiczne braki, a także 

w jurysdykcjach ujętych we wspólnym 

unijnym wykazie jurysdykcji państw 

trzecich niechętnych współpracy do celów 

podatkowych. 
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Poprawka  41 

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 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. 

(38) Mając na względzie cel OIPE, a 

mianowicie długoterminowe oszczędzanie 

z myślą o emeryturze, warianty 

inwestycyjne oferowane oszczędzającym 

w ramach OIPE należy przedstawiać w 

czytelnym skrócie obejmującym aspekty, 

które umożliwią inwestorom 

dostosowywanie się do preferencji i 

długoterminowych potrzeb ich klientów 

oraz podejmowanie przemyślanych decyzji 

inwestycyjnych, w tym liczbę wariantów 

inwestycyjnych, spośród których 

inwestorzy mogą dokonać wyboru. Po 

dokonaniu początkowego 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. 

 

Poprawka  42 

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. 

(39) Domyślny wariant inwestycyjny, 

oferowany przez każdego dostawcę OIPE, 
powinien gwarantować ochronę kapitału 

oszczędzającego w ramach OIPE poprzez 

gwarancję kapitału. Dostawcy OIPE 

powinni dodatkowo oferować mechanizm 

indeksacji powiązany ze wskaźnikiem 

inflacji, aby w możliwie najlepszy sposób 
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zrekompensować wpływ inflacji. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Bez uszczerbku dla 

przysługującego klientom OIPE prawa do 

wniesienia powództwa do sądu należy 

ustanowić łatwo dostępne, odpowiednie, 

niezależne, bezstronne, przejrzyste 

i skuteczne procedury pozasądowego 

rozstrzygania sporów między dostawcami 

lub dystrybutorami OIPE a klientami OIPE 

na potrzeby rozstrzygania sporów 

powstałych na tle praw i obowiązków 

określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

(45) Bez uszczerbku dla 

przysługującego klientom OIPE prawa do 

wniesienia powództwa do sądu należy 

ustanowić łatwo dostępne, odpowiednie, 

niezależne, bezstronne, przejrzyste i 

skuteczne procedury pozasądowego 

rozstrzygania sporów między dostawcami 

lub dystrybutorami OIPE a klientami OIPE 

i – w stosownych przypadkach – 

beneficjentami OIPE na potrzeby 

rozstrzygania sporów powstałych na tle 

praw i obowiązków określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  44 

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 

(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 i beneficjenci OIPE, 

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 
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zdolnościami do prowadzenia 

w odpowiedni i wydajny sposób 

współpracy transgranicznej w odniesieniu 

do sporów dotyczących praw 

i obowiązków wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

zdolnościami do prowadzenia 

w odpowiedni i wydajny sposób 

współpracy transgranicznej w odniesieniu 

do sporów dotyczących praw 

i obowiązków wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Oszczędzającym w ramach OIPE 

powinno przysługiwać prawo zmiany 

dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji 

w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną 

procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze 

warunki dla swoich inwestycji, 

a jednocześnie pobudzi konkurencję 

między dostawcami OIPE. 

(47) Oszczędzającym w ramach OIPE 

powinno przysługiwać prawo zmiany 

dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji 

w oparciu o jasną, szybką, bezpieczną i 

przejrzystą procedurę, co pozwoli im 

znaleźć lepsze warunki dla swoich 

inwestycji, a jednocześnie pobudzi 

konkurencję między dostawcami OIPE. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Oszczędzającym w ramach OIPE 

powinno przysługiwać prawo zmiany 

dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji 

w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną 

procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze 

warunki dla swoich inwestycji, 

a jednocześnie pobudzi konkurencję 

między dostawcami OIPE. 

(47) Oszczędzającym w ramach OIPE 

powinno przysługiwać prawo zmiany 

dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji 

w oparciu o jasną, szybką, niekosztowną i 

bezpieczną procedurę, co pozwoli im 

znaleźć lepsze warunki dla swoich 

inwestycji, a jednocześnie pobudzi 

konkurencję między dostawcami OIPE. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 48 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Proces zmiany dostawcy powinien 

być prosty dla oszczędzających w ramach 

OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za 

zainicjowanie tego procesu i zarządzanie 

nim w imieniu oszczędzającego w ramach 

OIPE powinna spoczywać na przyszłym 

dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi 

zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni 

móc stosować, na zasadzie dobrowolności, 

dodatkowe środki takie jak rozwiązania 

techniczne. 

(48) Proces zmiany dostawcy powinien 

być prosty dla oszczędzających w ramach 

OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za 

zainicjowanie tego procesu i zarządzanie 

nim w imieniu oszczędzającego w ramach 

OIPE powinna spoczywać na przyszłym 

dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi 

zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni 

móc stosować, na zasadzie dobrowolności, 

dodatkowe środki takie jak rozwiązania 

techniczne. Usługa zmiany dostawcy musi 

być świadczona nieodpłatnie w przypadku 

ograniczonych możliwości przenoszenia, 

cofnięcia zezwolenia oraz na wniosek 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 55 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Należy zagwarantować pełną 

przejrzystość kosztów i opłat związanych 

z inwestowaniem w OIPE. Dzięki temu 

dostawcy będą mogli działać w warunkach 

równej konkurencji, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu ochrony konsumentów. 

Informacje porównawcze byłyby dostępne 

dla różnych produktów, zachęcając tym 

samym dostawców do konkurowania ceną. 

(55) Należy zagwarantować pełną 

przejrzystość kosztów i opłat związanych 

z inwestowaniem w OIPE. Dzięki temu 

dostawcy będą mogli działać w warunkach 

równej konkurencji, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu ochrony konsumentów. 

Informacje porównawcze muszą być 

dostępne w odniesieniu do różnych 

produktów, co będzie stanowić dla 

dostawców zachętę do konkurowania ceną. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 56 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Chociaż bieżący nadzór nad 

dostawcami OIPE ma być prowadzony 

przez odpowiednie właściwe organy 

(56) Chociaż bieżący nadzór nad 

dostawcami OIPE ma być prowadzony 

przez odpowiednie właściwe organy 
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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. 

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. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 67 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (67a) W UE 14,6 % osób w wieku 65 lat i 

starszych jest zagrożonych ubóstwem. 

Jako że dochody kapitałowe koncentrują 

się zazwyczaj w górnych przedziałach 

dochodowych, zachęty podatkowe do 

oszczędzania w prywatnych programach 

emerytalnych mogą skutkować 

negatywnymi efektywnymi stawkami 

podatkowymi o charakterze regresywnym. 

Te utracone dochody podatkowe powinny 

być raczej wydawane na wzmocnienie 

stabilności i adekwatności systemów 

pierwszego filaru. Państwa członkowskie 

powinny ograniczać grono beneficjentów 

zachęt podatkowych do oszczędzania w 

ramach prywatnych produktów 

emerytalnych, w tym OIPE, i 

ukierunkowywać je na konkretne grupy o 

ograniczonym dostępie do innych 

dodatkowych świadczeń emerytalnych, 

takie jak grupy o niskich dochodach, 

osoby prowadzące działalność na własny 

rachunek i osoby z długimi przerwami w 

okresach składkowych. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 68 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (68a) OIPE jest nowym instrumentem 

uzupełniającym programy emerytalne i 

dostępnym dla wszystkich obywateli Unii. 

W ramach krajowych systemów 

podatkowych OIPE należy opodatkować w 

najbardziej korzystny sposób mający 

zastosowanie do krajowych 

oszczędnościowych produktów 

emerytalnych. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 69 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Po uruchomieniu OIPE państwa 

członkowskie zachęca się do 

uwzględnienia zalecenia Komisji (UE) 

2017/… oraz do rozszerzenia korzyści 

podatkowych, jakie przyznają krajowym 

IPE, również na OIPE. 

(69) Po uruchomieniu OIPE państwa 

członkowskie zdecydowanie zachęca się do 

uwzględnienia zalecenia Komisji (UE) 

2017/… oraz do rozszerzenia korzyści 

podatkowych, jakie przyznają krajowym 

IPE, również na OIPE. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 69 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (69a) Zachęca się państwa członkowskie 

do stworzenia stosownych ram krajowych 

dla OIPE. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 70 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(70) W ramach oceny funkcjonowania (70) W ramach oceny funkcjonowania 



 

AD\1156684PL.docx 29/75 PE620.734v02-00 

 PL 

niniejszego rozporządzenia należy m.in. 

dokonać oceny zmian na rynku, takich jak 

pojawienie się nowych rodzajów OIPE, 

oraz zmian w innych obszarach prawa 

unijnego, a także doświadczeń państw 

członkowskich. 

niniejszego rozporządzenia należy m.in. 

dokonać oceny zmian na rynku, takich jak 

pojawienie się nowych rodzajów OIPE, 

oraz zmian w innych obszarach prawa 

unijnego, a także doświadczeń państw 

członkowskich. W ramach takiej oceny 

trzeba uwzględnić różne cele 

przyświecające ustanowieniu dobrze 

funkcjonującego rynku OIPE, a w 

szczególności należy ustalić, czy niniejsze 

rozporządzenie przyczyniło się do rozwoju 

wielofilarowych systemów emerytalnych w 

państwach członkowskich i czy 

doprowadziło do tego, że więcej obywateli 

Unii oszczędza na zrównoważoną i 

odpowiednią emeryturę. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 71 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(71) Niniejsze rozporządzenie 

zredagowano z poszanowaniem praw 

podstawowych i zasad zapisanych 

w szczególności w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

a zwłaszcza prawa do ochrony danych 

osobowych, prawa własności, swobody 

przedsiębiorczości, zasady równości płci 

oraz zasady przewidującej wysoki poziom 

ochrony konsumentów. 

(71) Niniejsze rozporządzenie powinno 

zapewniać poszanowanie praw 

podstawowych i zasad zapisanych w 

szczególności w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej, a 

zwłaszcza prawa osób w podeszłym wieku 

do godnego i niezależnego życia oraz do 

uczestniczenia w życiu społecznym i 

kulturalnym, prawa do ochrony danych 

osobowych, prawa własności, swobody 

przedsiębiorczości, zasady równości płci 

oraz zasady przewidującej wysoki poziom 

ochrony konsumentów. 

 

Poprawka  56 

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 

a) opiera się na dobrowolnej i mającej 

charakter uzupełniający umowie między 
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i podmiotem oferującym ten produkt; indywidualnym oszczędzającym i 

podmiotem oferującym ten produkt; 

 

Poprawka  57 

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 

cechach produktu oszczędzania 

długoterminowego oraz mający charakter 

zrównoważony i odpowiedzialny 

społecznie, 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 lub niezależne 

stowarzyszenie oszczędzających w ramach 

OIPE w imieniu jego członków z myślą o 

emeryturze, przy czym możliwość wypłaty 

zgromadzonych w ramach tego produktu 

środków przed upływem okresu 

oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle 

ograniczona; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) klienta detalicznego 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/65/UE41; 

a) klienta detalicznego w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE41, czyli 

klienta, który nie jest klientem 

profesjonalnym; 
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__________________ __________________ 

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349). 

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349). 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) niezależne stowarzyszenie 

nabywające produkty OIPE dla swoich 

członków; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) „wypłata jednorazowa” oznacza 

wypłatę zgromadzonego kapitału w całości 

z końcem fazy akumulacji; 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19a) „państwo członkowskie 

pochodzenia dystrybutora OIPE” oznacza 

państwo członkowskie, w którym 

dystrybutor OIPE ma swoją siedzibę 

statutową; 
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Uzasadnienie 

Ważne jest zagwarantowanie pewności prawa w odniesieniu do tego, który właściwy organ 

krajowy będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami OIPE i dystrybutorami 

OIPE w sytuacjach transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do zasad dotyczących 

dystrybucji i wymogów w zakresie przekazywania informacji. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19b) „państwo członkowskie 

przyjmujące dystrybutora OIPE” oznacza 

państwo członkowskie inne niż państwo 

członkowskie pochodzenia, w którym 

dystrybutor OIPE dystrybuuje OIPE; 

Uzasadnienie 

Ważne jest zagwarantowanie pewności prawa w odniesieniu do tego, który właściwy organ 

krajowy będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami OIPE i dystrybutorami 

OIPE w sytuacjach transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do zasad dotyczących 

dystrybucji i wymogów w zakresie przekazywania informacji. 

 

Poprawka  63 

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; 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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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; 

24) „domyślny wariant inwestycyjny” 

oznacza strategię inwestycyjną, w ramach 

której oszczędzający w ramach OIPE 

odzyskuje przynajmniej zainwestowany 

kapitał i która jest albo wybierana przez 

oszczędzającego w ramach OIPE, albo 

stosowana w przypadku, gdy 

oszczędzający w ramach OIPE nie wydał 

dyspozycji co do sposobu inwestowania 

środków gromadzonych na jego koncie 

OIPE; 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 28a) „czynniki z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego” obejmują unijne cele w 

zakresie klimatu i zrównoważonego 

rozwoju określone w porozumieniu 

paryskim, cele zrównoważonego rozwoju, 

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 

człowieka oraz definicje zasad 

odpowiedzialnego inwestowania, w 

których czynniki z zakresu ochrony 

środowiska obejmują zmianę klimatu, 

emisje gazów cieplarnianych, 

wyczerpywanie zasobów (w tym 

marnowanie wody i zanieczyszczenie) i 

wylesianie; czynniki z zakresu polityki 

społecznej obejmują prawa człowieka, 

warunki pracy (w tym niewolnictwo i 

pracę dzieci), społeczności lokalne (w tym 

społeczności tubylcze), konflikty, zdrowie i 

bezpieczeństwo, relacje z pracownikami i 

różnorodność; czynniki z zakresu ładu 

korporacyjnego obejmują wynagrodzenia 

kadry kierowniczej, przekupstwo i 

korupcję, lobbing polityczny i darowizny, 

różnorodność i strukturę zarządu oraz 
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strategię podatkową. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 28b) „biometryczne rodzaje ryzyka” 

oznaczają rodzaje ryzyka związane z 

długowiecznością, niepełnosprawnością, 

opieką długoterminową i śmiercią; 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 28c) „partnerstwo w sprawie subkont” 

oznacza współpracę między dostawcami 

OIPE polegającą na oferowaniu subkont 

w różnych państwach członkowskich w 

ramach usługi przenoszenia produktu, o 

której mowa w art. 12; odpowiedzialność 

w tych partnerstwach pozostaje we 

wszystkich przypadkach po stronie 

głównego dostawcy; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. OIPE może być tworzony 

i dystrybuowany w Unii jedynie wówczas, 

gdy uzyskał zezwolenie od EIOPA 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

1. OIPE może być tworzony i 

dystrybuowany w Unii jedynie wówczas, 

gdy uzyska zezwolenie, zostanie 

zatwierdzony i uzyska certyfikat od 
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właściwego urzędu nadzoru EIOPA. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacje o ustaleniach w zakresie 

zarządzania i administrowania portfelem 

i ryzykiem w odniesieniu do OIPE; 

d) informacje o ustaleniach w zakresie 

zarządzania i administrowania portfelem i 

ryzykiem w odniesieniu do OIPE, w tym o 

roli, jaką odgrywają czynniki z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego w procesie 

inwestycyjnym, oraz o długoterminowym 

wpływie i zewnętrznych skutkach decyzji 

inwestycyjnych; 

Uzasadnienie 

Oczekuje się, że czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego będą miały wpływ na długoterminowe decyzje inwestycyjne, takie jak te 

dotyczące OIPE, dlatego wydaje się właściwe ujawnienie, w jaki sposób są one rozważane w 

systemie zarządzania ryzykiem dostawcy, i uznanie ich za część informacji potrzebnych do 

złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na dostarczanie tego produktu. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) informacje o strategiach 

inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych 

cechach charakterystycznych OIPE; 

e) informacje o strategiach 

inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych 

cechach charakterystycznych OIPE, w tym 

o uwzględnieniu czynników z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego, a w szczególności o 

sposobie, w jaki strategia inwestycyjna jest 

dostosowana do unijnych celów w 

zakresie klimatu i zrównoważonego 

rozwoju określonych w porozumieniu 

paryskim, celów zrównoważonego rozwoju 

i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
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praw człowieka; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) informacje o polityce wykluczenia 

inwestycyjnego w odniesieniu do 

poważnych szkód środowiskowych, 

poważnych naruszeń praw człowieka, w 

tym praw pracowniczych, oraz produkcji 

broni; 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) informacje o wszelkich 

partnerstwach między dostawcami OIPE 

dotyczących oferowania subkont w 

różnych państwach członkowskich; 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) opis informacji, które mają zostać 

udostępnione oszczędzającym w ramach 

OIPE, w tym opis mechanizmów 

rozpatrywania skarg składanych przez 

oszczędzających w ramach OIPE; 

h) opis informacji, które mają zostać 

udostępnione oszczędzającym w ramach 

OIPE i beneficjentom OIPE, w tym opis 

mechanizmów rozpatrywania skarg 

składanych przez oszczędzających w 

ramach OIPE i beneficjentów OIPE; 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wnioskodawca przyjął i 

opublikował wiarygodną politykę 

wykluczenia inwestycyjnego w odniesieniu 

do poważnych szkód środowiskowych, 

poważnych naruszeń praw człowieka, w 

tym praw pracowniczych, oraz produkcji 

broni; 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) proponowany OIPE faktycznie 

uwzględnia w strategii inwestycyjnej i w 

zarządzaniu ryzykiem czynniki z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego oraz dba o to, by 

zarządzanie portfelem było dostosowane 

do unijnych celów w zakresie klimatu i 

zrównoważonego rozwoju określonych w 

porozumieniu paryskim, celów 

zrównoważonego rozwoju i Wytycznych 

ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka; 

 

Poprawka  76 

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 poprzez 

przekazanie mu kopii wniosku oraz 

wszelkich stosownych informacji 

potrzebnych w ramach konsultacji w celu 

sprawdzenia, czy istnieją zastrzeżenia 
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przeciwko udzieleniu zezwolenia. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE 

w przypadku, gdy nie są już spełniane 

warunki udzielenia tego zezwolenia. 

4. EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE 

w przypadku, gdy nie są już spełniane 

warunki udzielenia tego zezwolenia. 

Właściwe organy krajowe mogą zwrócić 

się do EIOPA o rozważenie cofnięcia 

zezwolenia dla OIPE, przedstawiając mu 

wszelkie istotne informacje uzasadniające 

ten wniosek. W przypadku cofnięcia 

zezwolenia oszczędzający w ramach OIPE 

zostają o tym wyraźnie poinformowani i 

mają prawo nieodpłatnie zmienić 

dostawcę OIPE bez względu na 

częstotliwość zmian określoną w art. 45. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Po cofnięciu zezwolenia dla OIPE 

EIOPA koordynuje działania niezbędne 

do zapewnienia ochrony oszczędzających 

w ramach OIPE posiadających umowę z 

dostawcą OIPE, któremu cofnięto 

zezwolenie. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EIOPA prowadzi centralny rejestr EIOPA prowadzi centralny rejestr 
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publiczny, w którym ujęty jest każdy 

OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy 

niniejszego rozporządzenia, dostawca tego 

OIPE oraz organ właściwy dla dostawcy 

OIPE. Rejestr jest dostępny publicznie 

w formie elektronicznej. 

publiczny, w którym ujęty jest każdy 

OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy 

niniejszego rozporządzenia, dostawca tego 

OIPE, organ właściwy dla dostawcy OIPE, 

data wydania zezwolenia dla OIPE oraz 

liczba dostępnych krajowych subkont. 

Rejestr jest dostępny publicznie w formie 

elektronicznej i jest niezwłocznie 

aktualizowany w przypadku wystąpienia 

zmian. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Usługa przenoszenia produktu 

umożliwia oszczędzającym w ramach 

OIPE, którzy zmienią miejsce 

zamieszkania, przenosząc się do innego 

państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie 

składek na poczet tego OIPE, który 

wykupili już u dostawcy tego produktu. 

1. Usługa przenoszenia produktu 

umożliwia oszczędzającym w ramach 

OIPE, którzy zmienią miejsce 

zamieszkania, przenosząc się do innego 

państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie 

składek na poczet tego OIPE, który 

wykupili już u dostawcy tego produktu. 

Komisja powinna rozważyć zniesienie 

opłaty za zmianę dostawcy jako zachętę. 

W każdym przypadku koszty muszą być 

rozsądne, a informacje na ich temat 

muszą być przekazywane zawsze w chwili 

zawierania umowy. 

 

Poprawka  81 

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. Koszty korzystania z usługi 

przenoszenia muszą mieć rozsądną 
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wysokość. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W sytuacjach, w których oszczędzający w 

ramach OIPE zmienia miejsce 

zamieszkania i przenosi się do innego 

państwa członkowskiego, a dostawca 

OIPE nie oferuje w tym państwie 

członkowskim żadnych subkont, 

oszczędzającemu w ramach OIPE trzeba 

zapewnić możliwość nieodpłatnej zmiany 

dostawcy. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Odbiorcy OIPE dbają o to, by 

beneficjenci mieli możliwość 

otrzymywania wypłat w ramach OIPE bez 

względu na państwo członkowskie, w 

którym zamieszkują. 

 

Poprawka  84 

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 
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partnera. 

 

Poprawka  85 

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 wskazuje się w 

umowie zawieranej między 

oszczędzającym w ramach OIPE a 

dostawcą OIPE. Dostawca OIPE musi 

oferować przynajmniej te subkonta, które 

są wskazane w umowie. Jeżeli krajowe 

subkonto, które oszczędzający w ramach 

OIPE chce otworzyć, nie jest 

udostępniane ani przez dostawcę OIPE, 

ani przez zarejestrowanego partnera, 

oszczędzający w ramach OIPE, który chce 

zmienić miejsce zamieszkania i 

przeprowadzić się do innego państwa 

członkowskiego, może w każdym 

przypadku skorzystać z przysługującego 

mu prawa do przeniesienia się, zmieniając 

dostawcę OIPE. W takich przypadkach od 

żadnego z klientów nie pobiera się opłat 

ani prowizji. 

 

Poprawka  86 

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 

Dostawcy OIPE zapewniają możliwość 

otwarcia – w drodze przeniesienia lub 

dodania – na 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 
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inwestowania w OIPE. przypadku inwestowania w OIPE. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Aby ułatwić wykonywanie przepisów 

dotyczących otwierania krajowych 

subkont we wszystkich państwach 

członkowskich, dostawcy OIPE mogą 

przystępować do partnerstw w sprawie 

subkont z innymi dostawcami OIPE. 

 

Poprawka  88 

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. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wszelkie stosowne informacje 

o możliwych zmianach przyjętej strategii 

skreśla się 
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inwestycyjnej lub innych elementów. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na wniosek oszczędzającego 

w ramach OIPE dostawca OIPE proponuje 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

dokonanie przeniesienia zgromadzonych 

aktywów między różnymi subkontami 

indywidualnego konta OIPE w celu 

umożliwienia konsolidacji wszystkich 

aktywów na jednym subkoncie. 

1. Na wniosek oszczędzającego 

w ramach OIPE dostawca OIPE proponuje 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

dokonanie przeniesienia zgromadzonych 

aktywów między różnymi subkontami 

indywidualnego konta OIPE w celu 

umożliwienia konsolidacji wszystkich 

aktywów na jednym subkoncie. Koszty 

związane z takim przeniesieniem muszą 

być określone w chwili zawarcia umowy. 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informowanie organów krajowych 

o możliwości przenoszenia produktu 

Informowanie właściwych organów o 

możliwości przenoszenia produktu 

 

Poprawka  92 

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. 
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Poprawka  93 

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. 

EIOPA udostępnia bazę danych 

właściwym organom krajowym, które w 

razie jakichkolwiek zmian są także 

automatycznie powiadamiane i otrzymują 

informacje dotyczące lokalnych subkont. 

Baza danych obejmuje co najmniej: 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dane identyfikacyjne 

ewentualnego zarejestrowanego partnera; 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszystkie dokumenty i informacje, 

o których mowa w niniejszym rozdziale, 

udostępnia się klientom OIPE w formie 

elektronicznej, pod warunkiem że klient 

OIPE ma możliwość przechowywania tych 

informacji w sposób umożliwiający 

przyszłe korzystanie z nich przez okres 

odpowiedni do celów tych informacji oraz 

że stosowane w tym celu narzędzie 

Wszystkie dokumenty i informacje, 

o których mowa w niniejszym rozdziale, 

udostępnia się klientom OIPE w formie 

elektronicznej, pod warunkiem że klient 

OIPE ma możliwość przechowywania tych 

informacji w sposób umożliwiający 

przyszłe korzystanie z nich przez okres 

odpowiedni do celów tych informacji oraz 

że stosowane w tym celu narzędzie 
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pozwala na odtworzenie przechowywanych 

informacji w niezmienionej formie. Na 

żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE udostępniają również wspomniane 

dokumenty i informacje nieodpłatnie na 

innym trwałym nośniku. 

pozwala na odtworzenie przechowywanych 

informacji w niezmienionej formie. Na 

żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE udostępniają również wspomniane 

dokumenty i informacje nieodpłatnie na 

innym trwałym nośniku, w tym w wersji 

papierowej, i w formacie dostępnym dla 

niepełnosprawnych oszczędzających w 

ramach OIPE oraz w bardziej przystępnej 

wersji dla oszczędzających w ramach 

OIPE posiadających niewielką wiedzę 

finansową lub nieposiadających takiej 

wiedzy. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zanim OIPE zostanie 

zaproponowany oszczędzającym w ramach 

OIPE, dostawca OIPE sporządza dla tego 

produktu dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE zgodnie 

z wymogami określonymi w niniejszym 

rozdziale oraz publikuje ten dokument na 

swojej stronie internetowej. 

1. Zanim OIPE zostanie 

zaproponowany oszczędzającym w ramach 

OIPE, dostawca OIPE sporządza dla tego 

produktu dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE, będący 

zbiorem informacji przekazywanych przed 

zawarciem umowy zgodnie z wymogami 

określonymi w niniejszym rozdziale, oraz 

publikuje ten dokument na swojej stronie 

internetowej. 

 

Poprawka  97 

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. Przy sporządzaniu dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE dostawcy OIPE i 

dystrybutorzy OIPE  stosują się do 

wymogów zawartych w art. 5 ust. 2 i art. 6–
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18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014. 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W drodze odstępstwa od art. 8 

rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 oraz w 

celu uzupełnienia innych wyżej 

wymienionych przepisów dokument 

zawierający kluczowe informacje w 

sprawie OIPE: 

 a) musi mieć formę zrozumiałą dla 

klienta i umożliwiać obiektywne 

porównanie produktów; ponadto czytelne 

muszą być cechy charakterystyczne 

produktu emerytalnego; 

 b) musi mieć przejrzysty układ i 

przystępną formę, a użyta czcionka musi 

być wygodna dla czytającego; 

 c) jeżeli w oryginale został 

sporządzony w kolorze – musi być nie 

mniej zrozumiały w przypadku 

wydrukowania go lub powielenia w wersji 

czarno-białej; 

 d) musi być napisany w językach 

urzędowych lub w jednym z języków 

urzędowych używanych w tej części 

państwa członkowskiego, w której OIPE 

jest oferowany, lub w innym języku, jeżeli 

zostanie to uzgodnione między 

oszczędzającym w ramach OIPE a 

dystrybutorem OIPE; 

 e) musi być bezpłatny; 

 f) nie może wprowadzać w błąd i być 

niedokładny; 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt iii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) wiek emerytalny; (iii) wskazanie a) wieku emerytalnego 

proponowanego w ramach programu 

OIPE oraz b) ustawowego wieku 

emerytalnego w państwie członkowskim, 

którego prawo jest właściwe; 

 

Poprawka  100 

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; 

(iv) ogólne informacje dotyczące usługi 

przenoszenia produktu, w tym informacje 

dotyczące subkont, ewentualnych 

zarejestrowanych partnerów i wypłat w 

innych państwach członkowskich; 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W drodze odstępstwa od art. 8 

rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 

(rozporządzenie w sprawie PRIIP) 

dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE musi zostać 

sporządzony w sekwencji przedstawionej 

w poniższych ustępach. 

 a) Bezpośrednio po tytule „Dokument 

zawierający kluczowe informacje 

dotyczące OIPE” znajdującym się na 

górze pierwszej strony podaje się: 

 (i) rodzaj OIPE; 
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 (ii) nazwę OIPE; 

 (iii) nazwę, dane kontaktowe oraz w 

stosownych przypadkach numer 

zezwolenia udzielonego dostawcy OIPE 

przez właściwy organ krajowy i numer 

certyfikatu wydanego przez EIOPA; 

 (iv) nazwę i dane kontaktowe organu 

właściwego dla dostawcy OIPE; 

 (v) datę sporządzenia dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE; 

 (vi) szczegółowe informacje dotyczące 

zezwolenia zgodnie z art. 4; 

 (vii)  informacje dotyczące polityki 

inwestycyjnej OIPE w odniesieniu do 

czynników z zakresu ochrony środowiska, 

polityki społecznej i ładu korporacyjnego; 

 (viii)  informacje o wszelkich skutkach, 

jakie wiek przejścia na emeryturę może 

mieć dla rodzajów ryzyka i świadczeń 

emerytalnych w ramach OIPE; 

 (ix)  opis wariantów dekumulacji oraz 

stwierdzenie, że rozważne może być 

zasięgnięcie porady dotyczącej tych 

wariantów przed przejściem na emeryturę. 

 b) Bezpośrednio pod informacjami 

podanymi pod tytułem dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje 

dotyczące OIPE zamieszcza się uwagę 

wyjaśniającą. Jej treść brzmi następująco: 

„Niniejszy dokument zawiera kluczowe 

informacje o tym ogólnoeuropejskim 

indywidualnym produkcie emerytalnym. 

Nie jest to materiał marketingowy. 

Udzielenie tych informacji jest wymagane 

prawem, aby pomóc klientowi 

w zrozumieniu charakteru tego produktu 

oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych 

zysków i strat z nim związanych, a także 

ułatwić porównanie go z innymi 

produktami.”. 

 c) W części zatytułowanej „Co to za 

produkt?” – jako uzupełnienie informacji, 

o których mowa w art. 23 ust. 3 

rozporządzenia [w sprawie OIPE] – 
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charakter i główne cechy OIPE, w tym 

następujące informacje: 

 (i)  ogólną informację o usłudze 

przenoszenia produktu w brzmieniu: 

„Oferujemy usługę przenoszenia produktu 

do następujących państw członkowskich 

Unii Europejskiej:” oraz wykaz 

odnośnych państw członkowskich; 

 (ii) ogólną informację o usłudze 

zmiany dostawcy w brzmieniu: „Istnieje 

możliwość zmiany wariantu 

inwestycyjnego i zmiany dostawcy, 

odpowiednio, co 5 lat. Z tego tytułu 

pobieramy opłatę w wysokości [x]% 

kapitału zgromadzonego do momentu 

dokonania zmiany.”; 

 (iii) gdy OIPE oferuje w fazie 

akumulacji świadczenia ubezpieczeniowe, 

szczegółowe informacje o tych 

świadczeniach ubezpieczeniowych, w tym 

o okolicznościach prowadzących do ich 

wypłaty;  

 (iv) dostępne informacje dotyczące 

polityki inwestycyjnej w odniesieniu do 

czynników z zakresu ochrony środowiska, 

polityki społecznej i ładu korporacyjnego; 

 (v) 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. 

 d) W części zatytułowanej „Jakie są 

rodzaje ryzyka i możliwe korzyści?” – 

krótki opis profilu ryzyka i zysku 

obejmujący następujące elementy: 

 (i) ogólny wskaźnik ryzyka; 

 (ii) poziom ochrony kapitału przed 

ryzykiem rynkowym na zakończenie fazy 

akumulacji, wyrażony jako wartość 

procentowa wpłaconego kapitału; 

 (iii) w stosownych przypadkach, 

szczegółowe informacje dotyczące 

całkowitej kwoty wypłaty świadczeń w 
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fazie dekumulacji aż do ukończenia przez 

oszczędzającego w ramach OIPE 80, 90 i 

100 lat w trzech różnych scenariuszach – 

1 %, 2 % i 3 % – z uwzględnieniem 

średniej rocznej stopy inflacji na poziomie 

4 %; 

 (iv) szczegółowe informacje dotyczące 

gwarantowanych dożywotnich 

minimalnych miesięcznych wypłat 

przypadających na każde 10 000 EUR 

wpłaconego kapitału; 

 (v) zwięzłe stwierdzenie, że przepisy 

podatkowe państwa członkowskiego 

pochodzenia oszczędzającego w ramach 

OIPE mogą mieć wpływ na faktyczną 

kwotę wypłaty. 

 e) W części zatytułowanej „Co się 

stanie, gdy [nazwa dostawcy OIPE] nie 

będzie w stanie dokonywać wypłat?” – 

zwięzły opis tego, czy związana z tym 

strata jest objęta systemem rekompensat 

lub gwarancji dla inwestorów, a jeżeli tak, 

wskazanie tego systemu oraz informacje o 

tym, które rodzaje ryzyka są nim objęte, a 

które nie. 

 f) W części zatytułowanej „Jakie są 

koszty?” – przewidywalne bezpośrednie i 

pośrednie koszty związane z inwestycją w 

dany OIPE, obliczane łącznie na 

podstawie zainwestowanego kapitału i 

wyrażone jako wartość procentowa, aby 

zapewnić możliwość porównania; w celu 

oszacowania kosztów przyjmuje się stały 

roczny wzrost zainwestowanego kapitału 

w wysokości 2 %. 

 g) W części zatytułowanej „Jak długo 

trzeba posiadać produkt i czy można 

wypłacić pieniądze wcześniej?”: 

 (i) informację o zalecanym okresie 

posiadania produktu w zależności od 

wieku, w którym zaczną być pobierane 

świadczenie emerytalne, oraz informację o 

obowiązkowym minimalnym okresie 

posiadania produktu; 

 (ii) informację o możliwości 

wcześniejszego rozwiązania umowy 
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dotyczącej OIPE oraz warunki 

wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym 

informacje o wszelkich stosownych 

kosztach i opłatach; 

 (iii) informację o możliwych 

konsekwencjach rozwiązania umowy 

przed zakończeniem fazy akumulacji lub 

przed końcem zalecanego okresu 

posiadania produktu, takich jak utrata 

ochrony kapitału lub dodatkowe opłaty 

warunkowe. 

 h) W części zatytułowanej „Jak mogę 

złożyć skargę?” – informacje o tym, jak i 

do kogo oszczędzający w ramach OIPE 

może złożyć skargę dotyczącą produktu 

bądź postępowania dostawcy OIPE lub 

osoby doradzającej w odniesieniu do 

danego produktu lub go sprzedającej. 

 i) W części zatytułowanej „Inne 

istotne informacje” – krótką informację o 

wszelkich dodatkowych dokumentach 

informacyjnych, takich jak wszelkie 

sprawozdania dotyczące wypłacalności i 

sytuacji finansowej dostawcy OIPE, z 

wyłączeniem wszelkich materiałów 

marketingowych. 

 j)  Dokument zawierający kluczowe 

informacje dotyczące OIPE musi być 

łatwo dostępny na stronie internetowej 

dostawcy, z możliwością pobrania pliku. 

 

Poprawka  102 

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 

5. Osobom zainteresowanym 

oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia 

się również informacje dotyczące 

dotychczasowych wyników inwestycji 

związanych z programem OIPE 

obejmujące okres co najmniej 20 lat z 

danymi liczbowymi za każdy rok lub, jeżeli 
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krótszy niż pięć lat, obejmujące wszystkie 

lata istnienia programu, jak również 

informacje dotyczące struktury kosztów 

ponoszonych przez oszczędzających 

w ramach OIPE i beneficjentów OIPE. 

program istnieje przez okres krótszy niż 20 

lat, obejmujące wszystkie lata istnienia 

programu, jak również informacje 

dotyczące struktury całkowitych kosztów i 

opłat ponoszonych przez oszczędzających 

w ramach OIPE i beneficjentów OIPE. 

Jeżeli nie można udostępnić takich 

informacji, gdyż program OIPE istnieje 

krócej niż jeden rok, oszczędzający w 

ramach OIPE powinni mieć przynajmniej 

dostęp do wyników porównywalnego 

programu inwestycyjnego. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Dostawcy OIPE i dystrybutorzy 

OIPE stosują się do przepisów art. 9–18 

rozporządzenia (UE) nr 1286/2014. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Określenie wymagań i potrzeb klientów 

oraz świadczenie doradztwa 

Określenie wymagań, potrzeb i preferencji 

klientów oraz świadczenie doradztwa 

 

Poprawka  105 

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 

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 
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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. 

oszczędzającego w ramach OIPE, 

wymagania i potrzeby oraz preferencje 

emerytalne, w tym preferencje związane z 

czynnikami z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego, tego oszczędzającego w 

ramach OIPE, jak również udostępnia mu 

w zrozumiałej formie obiektywne 

informacje na temat OIPE, tak aby 

umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Doradztwo ma na celu dokonanie oceny 

niechęci do ryzyka i umiejętności 

finansowych oszczędzającego w ramach 

OIPE, jak również umożliwienie mu 

wyboru takiego wariantu inwestycyjnego, 

który najlepiej odpowiada jego profilowi 

ryzyka. 

Uzasadnienie 

Jest istotne, aby określić, co mają na celu porady, ze szczególnym uwzględnieniem oceny 

profilu ryzyka oszczędzającego w ramach OIPE. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W ramach doradztwa oszczędzający w 

ramach OIPE jest informowany o 

podstawowych cechach produktu. 

Uzasadnienie 

Aby lepiej ocenić profil ryzyka oszczędzającego w ramach OIPE, należy mu udzielić 

informacji o podstawowych cechach OIPE. 
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Poprawka  108 

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. Doradztwo musi być świadczone 

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, potrzeby i 

preferencje. Oszczędzający w ramach 

OIPE powinien również otrzymywać 

informacje dotyczące możliwych skutków 

środowiskowych, społecznych i 

związanych z ładem korporacyjnym, 

wynikających z tej zindywidualizowanej 

rekomendacji. 

 

Poprawka  109 

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, 

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. 

3. Bez uszczerbku dla obowiązku 

określonego w poprzednim ustępie 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, 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. 
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Uzasadnienie 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 

In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 26 skreśla się 

Zawarcie umowy dotyczącej OIPE bez 

doradztwa 

 

1. Nie naruszając przepisów art. 25 

ust. 1, w przypadku zawarcia umowy 

dotyczącej domyślnego wariantu 

inwestycyjnego oszczędzający w ramach 

OIPE może zrezygnować ze swojego 

prawa do doradztwa.  

 

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE 

rezygnuje ze swojego prawa do doradztwa, 

dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, 

o których mowa w art. 19 lit. c) 

niniejszego rozporządzenia, prowadząc 

dystrybucję OIPE, zwracają się do 

oszczędzającego w ramach OIPE lub 

osoby zainteresowanej oszczędzaniem 

w ramach OIPE o udzielenie informacji 

na temat wiedzy i doświadczenia 

posiadanych przez tę osobę w dziedzinie 

inwestowania istotnej dla oferowanego 
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OIPE lub OIPE, który mu zaoferowano 

tak aby umożliwić dostawcy OIPE lub 

dystrybutorowi OIPE ocenę tego, czy 

rozpatrywany OIPE jest odpowiedni dla 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

Jeżeli dostawca OIPE lub dystrybutor 

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

niniejszego rozporządzenia, w oparciu 

o informacje otrzymane na podstawie 

akapitu pierwszego uzna, że produkt nie 

jest odpowiedni dla oszczędzającego 

w ramach OIPE lub osoby 

zainteresowanej oszczędzaniem w ramach 

OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor 

OIPE ostrzega o tym fakcie 

oszczędzającego w ramach OIPE lub 

osobę zainteresowaną oszczędzaniem 

w ramach OIPE. Ostrzeżenie to może być 

przekazane w znormalizowanym formacie. 

 

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE lub 

osoba zainteresowana oszczędzaniem 

w ramach OIPE nie przekaże informacji, 

o których mowa w akapicie pierwszym, 

lub przekaże niewystarczające informacje 

na temat swojej wiedzy i doświadczenia, 

dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE 

ostrzega oszczędzającego w ramach OIPE 

lub osobę zainteresowaną oszczędzaniem 

w ramach OIPE, że nie jest w stanie 

stwierdzić, czy rozpatrywany OIPE jest dla 

niego odpowiedni. Ostrzeżenie to może 

być przekazane w znormalizowanym 

formacie. 

 

2. Nie naruszając przepisów art. 25 

ust. 1, jeżeli oszczędzający w ramach 

OIPE rezygnuje ze swojego prawa do 

doradztwa w przypadku domyślnego 

wariantu inwestycyjnego, dostawca OIPE 

lub dystrybutor OIPE, o których mowa 

w art. 19 lit. c) niniejszego 

rozporządzenia, może prowadzić 

dystrybucję OIPE bez konieczności 

uzyskania informacji lub dokonania 

ustaleń określonych w ust. 1 niniejszego 

artykułu, jeżeli spełnione są wszystkie 

następujące warunki: 

 

a) dystrybucja obejmuje umowy  
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dotyczące OIPE z domyślnym wariantem 

inwestycyjnym, których ryzyko 

inwestycyjne związane jest tylko 

z instrumentami finansowymi 

uznawanymi za niekompleksowe zgodnie 

z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 

2014/65/UE i które to umowy nie mają 

struktury, która utrudnia 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

zrozumienie związanego z nimi ryzyka; 

b) dystrybucja OIPE jest prowadzona 

z inicjatywy oszczędzającego w ramach 

OIPE lub osoby zainteresowanej 

oszczędzaniem w ramach OIPE; 

 

c) oszczędzający w ramach OIPE lub 

osoba zainteresowana oszczędzaniem 

w ramach OIPE został wyraźnie 

poinformowany, że dostawca OIPE lub 

dystrybutor OIPE, prowadząc dystrybucję 

OIPE, nie jest zobowiązany do oceny 

odpowiedniości dostarczanego lub 

oferowanego OIPE lub prowadzonej lub 

oferowanej dystrybucji OIPE, 

a oszczędzający w ramach OIPE lub 

osoba zainteresowana oszczędzaniem 

w ramach OIPE nie korzysta 

z odpowiedniej ochrony na mocy 

stosownych przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności. Takie 

ostrzeżenie może być przekazane 

w znormalizowanym formacie; 

 

d) dostawca OIPE lub dystrybutor 

OIPE wywiązuje się z obowiązków 

spoczywających na nim na mocy 

przepisów dotyczących konfliktu interesów 

w odniesieniu do dystrybucji OIPE, 

mających do niego zastosowanie zgodnie 

z niniejszym rozdziałem. 

 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 62 w celu doprecyzowania, w jaki 

sposób dostawcy OIPE lub dystrybutorzy 

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

niniejszego rozporządzenia, mają 

przestrzegać zasad określonych 

w niniejszym artykule przy prowadzeniu 

dystrybucji OIPE, w tym w odniesieniu do 

 



 

PE620.734v02-00 58/75 AD\1156684PL.docx 

PL 

informacji, które muszą uzyskać na 

potrzeby oceny odpowiedniości OIPE dla 

ich klientów, oraz kryteriów oceny 

niezłożonych umów dotyczących OIPE do 

celów ust. 2 lit. a) ppkt (ii) niniejszego 

artykułu. Te akty delegowane 

uwzględniają: 

a)  charakter usług oferowanych 

oszczędzającemu w ramach OIPE lub 

osobie zainteresowanej oszczędzaniem 

w ramach OIPE lub świadczonych na ich 

rzecz, z uwzględnieniem rodzaju, 

przedmiotu, wielkości i częstotliwości 

transakcji; oraz 

 

b)  charakter oferowanych lub 

rozpatrywanych produktów, w tym różne 

rodzaje instrumentów finansowych. 

 

Uzasadnienie 

Ta poprawka ma na celu wyeliminowanie możliwości zrzeczenia się przez oszczędzającego w 

ramach OIPE prawa do uzyskania doradztwa, które należy zapewnić konsumentom OIPE w 

każdym przypadku. 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy OIPE sporządzają 

zwięzły zindywidualizowany dokument 

zawierający kluczowe informacje dla 

każdego oszczędzającego w ramach OIPE, 

biorąc pod uwagę specyficzny charakter 

krajowych systemów emerytalnych oraz 

odpowiednich krajowych przepisów prawa 

socjalnego, prawa pracy i prawa 

podatkowego („Informacja 

o świadczeniach z OIPE”). W tytule 

dokumentu musi znaleźć się 

sformułowanie „Informacja 

o świadczeniach z OIPE”. 

1. Dostawcy OIPE sporządzają 

zwięzły, czytelny i zrozumiały 

zindywidualizowany dokument 

zawierający kluczowe informacje 

przeznaczony dla każdego oszczędzającego 

w ramach OIPE oraz do beneficjentów 

OIPE, jeżeli zostało to uzgodnione z 

oszczędzającym w ramach OIPE, biorąc 

pod uwagę specyficzny charakter 

krajowych systemów emerytalnych oraz 

odpowiednich krajowych przepisów prawa 

socjalnego, prawa pracy i prawa 

podatkowego („Informacja o 

świadczeniach z OIPE”). W tytule 
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dokumentu musi znaleźć się 

sformułowanie „Informacja 

o świadczeniach z OIPE”. 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ponadto przez cały okres 

obowiązywania umowy oszczędzający 

w ramach OIPE jest informowany 

o wszelkich zmianach dotyczących 

następujących informacji: 

3. Ponadto przez cały okres 

obowiązywania umowy oszczędzający 

w ramach OIPE i beneficjenci OIPE są 

informowani o wszelkich zmianach 

dotyczących następujących informacji: 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacji o sposobach 

uwzględniania w polityce inwestycyjnej 

czynników z zakresu ochrony środowiska, 

polityki społecznej i ładu korporacyjnego. 

d) informacji o sposobach 

uwzględniania w polityce inwestycyjnej 

czynników z zakresu ochrony środowiska, 

polityki społecznej i ładu korporacyjnego, 

w tym o roli, jaką one odgrywają w 

procesie inwestycyjnym, oraz o 

długoterminowych skutkach i efektach 

zewnętrznych decyzji inwestycyjnych. 

Uzasadnienie 

Oszczędzających w ramach OIPE należy informować o efektach zewnętrznych 

podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych dla społeczeństwa. 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. „Informacja o świadczeniach z 

OIPE” zawiera co najmniej następujące 

kluczowe informacje dla oszczędzających 

w ramach OIPE: 

1. „Informacja o świadczeniach z 

OIPE” jest przekazywana nieodpłatnie, raz 

do roku i zawiera co najmniej następujące 

kluczowe informacje przeznaczone dla 

oszczędzających w ramach OIPE i dla 

beneficjentów OIPE, jeżeli zostało to 

uzgodnione z oszczędzającym w ramach 

OIPE: 

 

Poprawka  115 

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 i dane kontaktowe 

dostawcy OIPE, wskazanie programu 

oszczędzającego w ramach 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, a „instytucja finansująca” 

oznacza dowolną stronę trzecią; 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 ea) streszczenie zasad polityki 

inwestycyjnej dostawcy OIPE, które są 

szerzej opisane w informacji 

uzupełniającej zgodnie z art. 29 lit. c) 

niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

W „Informacji o świadczeniach z OIPE” trzeba podać najważniejsze informacje na temat 

polityki inwestycyjnej dostawcy OIPE, natomiast dalsze szczegółowe informacje należy 

zawrzeć w informacji uzupełniającej, o której mowa w art. 29. 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) informacje o prognozach 

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; prognozy 

dotyczące świadczeń emerytalnych muszą 

być oparte na scenariuszach 

ekonomicznych, w tym na scenariuszu 

najbardziej optymistycznym oraz na 

scenariuszu pesymistycznym, z 

uwzględnieniem specyficznego charakteru 

programu OIPE; 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) informacje o nabytych 

uprawnieniach emerytalnych lub o 

zgromadzonym kapitale emerytalnym, z 



 

PE620.734v02-00 62/75 AD\1156684PL.docx 

PL 

uwzględnieniem specyficznego charakteru 

programu OIPE; 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ed) informacje o tym, co się stanie w 

razie śmierci oszczędzającego w ramach 

OIPE lub beneficjenta OIPE; 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje przekazywane oszczędzającym 

w ramach OIPE w okresie przed 

przejściem na emeryturę oraz 

beneficjentom OIPE w fazie dekumulacji 

Informacje przekazywane oszczędzającym 

w ramach OIPE i beneficjentom OIPE w 

okresie przed przejściem na emeryturę oraz 

beneficjentom OIPE w fazie dekumulacji 

 

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 i 

beneficjenci OIPE na wniosek 

oszczędzającego w ramach OIPE lub na 

mocy orzeczenia sądowego otrzymują w 

okresie przed przejściem na emeryturę 

informacje określone w art. 42 dyrektywy 

(UE) 2016/2341. Informacje te muszą być 

dostarczone najpóźniej rok przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego i 

obejmować informacje o zbliżającym się 

rozpoczęciu fazy dekumulacji oraz o 
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możliwych formach wypłat. 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) oceny systemu zarządzania 

stosowanego przez dostawców OIPE, 

prowadzonej przez nich działalności, zasad 

wyceny stosowanych do celów określenia 

wypłacalności, ryzyka związanego 

z działalnością i systemów zarządzania 

ryzykiem, a także ich struktury 

kapitałowej, potrzeb kapitałowych 

i zarządzania kapitałem; 

a) oceny systemu zarządzania 

stosowanego przez dostawców OIPE, 

prowadzonej przez nich działalności, zasad 

wyceny stosowanych do celów określenia 

wypłacalności, ryzyka związanego z 

działalnością i systemów zarządzania 

ryzykiem, w tym uwzględnienia ryzyka 

związanego z czynnikami z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego, a także ich struktury 

kapitałowej, potrzeb kapitałowych i 

zarządzania kapitałem; 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) uzyskania od dostawców OIPE 

wszelkich informacji o czynnikach z 

zakresu ochrony środowiska, polityki 

społecznej i ładu korporacyjnego zgodnie 

z art. 31a; 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w myśl zasady „ostrożnego 

inwestora” dostawcy OIPE uwzględniają 

potencjalne długoterminowe skutki decyzji 

inwestycyjnych dla czynników z zakresu 
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ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego; 

 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) inwestowanie w instrumenty 

pochodne jest możliwe w zakresie, w jakim 

takie instrumenty przyczyniają się do 

zmniejszenia ryzyka inwestycji lub 

ułatwienia efektywnego zarządzania 

portfelem. Instrumenty te wycenia się na 

zasadzie ostrożnościowej, 

z uwzględnieniem aktywów bazowych, 

i uwzględnia się w wycenie aktywów 

dostawcy OIPE. Dostawcy OIPE unikają 

również nadmiernej ekspozycji na ryzyko 

w stosunku do jednego kontrahenta oraz 

w stosunku do innych transakcji na 

instrumentach pochodnych; 

skreśla się 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) aktywa nie mogą być inwestowane 

w jurysdykcjach wysokiego ryzyka 

i jurysdykcjach niechętnych współpracy 

wskazanych przez Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; 

f) zakazuje się inwestycji w 

jurysdykcjach wysokiego ryzyka i 

jurysdykcjach niechętnych współpracy 

wskazanych przez Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy OIPE oferują 1. Dostawcy OIPE oferują 
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oszczędzającym w ramach OIPE 

maksymalnie pięć wariantów 

inwestycyjnych. 

oszczędzającym w ramach OIPE co 

najmniej wariant domyślny OIPE i/lub 

kilka wariantów inwestycyjnych. 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Oszczędzający w ramach OIPE dokonuje 

przy zawieraniu umowy dotyczącej OIPE 

wyboru wariantu inwestycyjnego. 

Oszczędzający w ramach OIPE dokonuje 

przy zawieraniu umowy dotyczącej OIPE 

wyboru jednego z kilku wariantów 

inwestycyjnych. 

 

Poprawka  129 

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 zmiany wariantu 

inwestycyjnego muszą być podane w 

umowie dotyczącej OIPE. W każdym 

wypadku oszczędzającemu w ramach OIPE 

przysługuje prawo do zmiany wariantu 

inwestycyjnego raz na pięć lat w fazie 

akumulacji. 

Uzasadnienie 

Oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć możliwość zmiany wariantu inwestycyjnego raz 

na pięć lat lub nawet częściej, jeśli umowa dotycząca OIPE tak przewiduje. 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 37 Artykuł 37 
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Domyślny wariant inwestycyjny Domyślny wariant inwestycyjny 

1. Domyślny wariant inwestycyjny 

gwarantuje oszczędzającemu w ramach 

OIPE ochronę kapitału dzięki 

zastosowaniu techniki ograniczania 

ryzyka, której wynikiem jest bezpieczna 

strategia inwestycyjna. 

1. Dostawca OIPE gwarantuje 

oszczędzającemu w ramach OIPE w 

wariancie domyślnym, że kapitał 

zgromadzony do czasu rozpoczęcia fazy 

wypłaty będzie co najmniej równy kwocie 

wpłaconych składek, włącznie ze 

wszystkimi kosztami i opłatami oraz 

kompensacją inflacji zgodnie ze 

stosownym wskaźnikiem, 

nieprzekraczającym jednak średniej 

rocznej stopy inflacji na poziomie 4 %. 

Domyślny wariant inwestycyjny musi być 

produktem prostym i bezpiecznym, który 

można łatwo zrozumieć i nabyć, w tym z 

wykorzystaniem kanałów cyfrowych, w 

każdym państwie członkowskim. 

2. Ochrona kapitału umożliwia 

oszczędzającemu w ramach OIPE 

odzyskanie zainwestowanego kapitału. 

2. Ochrona kapitału stanowi 

gwarancję kapitału umożliwiającą 
oszczędzającemu w ramach OIPE 

odzyskanie zainwestowanego kapitału 

włącznie z opłatami, kosztami oraz 

kompensacją inflacji. 

 

Poprawka  131 

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. 

1. Jeżeli dostawcy OIPE oferują 

alternatywne warianty inwestycyjne, 

wszyscy muszą oferować oszczędzającemu 

w ramach OIPE wariant domyślny. 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawcy OIPE mogą oferować OIPE Dostawcy OIPE muszą uwzględniać 
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zapewniające możliwość ochrony przed 

biometrycznymi rodzajami ryzyka. Do 

celów niniejszego rozporządzenia 

„biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają 

rodzaje ryzyka związane 

z długowiecznością, niepełnosprawnością 

i śmiercią. 

gwarancję zainwestowanego kapitału na 

wypadek śmierci lub trwałej 

niepełnosprawności oszczędzającego w 

ramach OIPE w fazie akumulacji. 

Uzasadnienie 

Definicja pojęcia została przeniesiona do art. 2. 

 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługa zmiany dostawcy może być 

świadczona przez dostawców OIPE 

mających siedzibę w tym samym państwie 

członkowskim (zmiana krajowa) lub 
w różnych państwach członkowskich 

(zmiana transgraniczna). 

Warunki zmiany dostawcy OIPE podaje 

się w umowie dotyczącej OIPE. W każdym 

wypadku oszczędzającemu w ramach 

OIPE przysługuje prawo do zmiany 

dostawcy OIPE raz na pięć lat w fazie 

akumulacji w ramach OIPE. 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 – ustęp 3  

 

 

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 wniosku oszczędzającego w 

ramach OIPE, o którym mowa w ust. 2, 

przyszły dostawca OIPE zwraca się do 

dotychczasowego dostawcy OIPE 

o dokonanie następujących czynności, o ile 

są one ujęte we wniosku oszczędzającego 

w ramach OIPE: 

a) przekazanie przyszłemu dostawcy 

OIPE oraz – jeżeli oszczędzający w ramach 

OIPE wyraźnie tego zażądał 

w upoważnieniu – oszczędzającemu 

a) przekazanie przyszłemu dostawcy 

OIPE – jak również oszczędzającemu w 

ramach OIPE, jeżeli wyraźnie tego zażądał 

– wykazu istniejących kwot, które mają 
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w ramach OIPE wykazu istniejących 

aktywów, które mają zostać przeniesione; 

zostać przeniesione; 

b)  przeniesienie pozostałego 

dodatniego salda na konto OIPE otwarte 

lub prowadzone u przyszłego dostawcy 

OIPE w dniu określonym przez 

oszczędzającego w ramach OIPE; oraz 

b) przeniesienie pozostałego 

dodatniego salda na konto OIPE 

prowadzone u przyszłego dostawcy OIPE 

w dniu określonym przez oszczędzającego 

w ramach OIPE; oraz 

c)  zamknięcie konta OIPE 

prowadzonego u dotychczasowego 

dostawcy OIPE w dniu określonym przez 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

c) zamknięcie konta OIPE 

prowadzonego u dotychczasowego 

dostawcy OIPE w dniu określonym przez 

oszczędzającego w ramach OIPE. 

 

Poprawka  135 

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. Komisja zbada, czy odstąpienie od 

opłaty za zmianę dostawcy stanowi 

zachętę do promowania produktu OIPE. 

 

Poprawka  136 

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 

4. Usługi świadczone przez 

przyszłego dostawcę OIPE w związku ze 

zmianą dostawcy są nieodpłatne. 
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danego dostawcę OIPE. 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawcy OIPE udostępniają 

oszczędzającym w ramach OIPE 

następujące informacje na temat usługi 

zmiany dostawcy: 

Przyszli dostawcy OIPE udostępniają 

oszczędzającym w ramach OIPE 

następujące informacje na temat usługi 

zmiany dostawcy: 

 

Poprawka  138 

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. 

2. Warunki te obejmują 

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. 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy OIPE mogą udostępnić 

oszczędzającym w ramach OIPE jedną lub 

większą liczbę z następujących form 

wypłat: 

1. Dostawcy OIPE udostępniają 

oszczędzającym w ramach OIPE jedną lub 

większą liczbę z następujących form 

wypłat: 
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Poprawka  140 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 

 

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. Formę wypłat w fazie dekumulacji 

oszczędzający w ramach OIPE wybiera w 

momencie zawarcia umowy dotyczącej 

OIPE, a następnie w fazie akumulacji może 

dokonać jej zmiany raz na pięć lat oraz w 

ostatnim roku fazy akumulacji. Możliwość 

dokonania zmiany powinna być 

nieodpłatna. 

Uzasadnienie 

W ostatnim roku fazy akumulacji konsument powinien mieć możliwość zmiany decyzji co do 

fazy dekumulacji. 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku gdy państwa 

członkowskie nie wprowadziły 

obowiązkowego powiązania między 

osiągnięciem wieku emerytalnego a 

rozpoczęciem fazy dekumulacji, dostawcy 

OIPE oferują oszczędzającym w ramach 

OIPE możliwość odroczenia rozpoczęcia 

fazy dekumulacji do danego dnia po 

osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Uzasadnienie 

Klienci powinni mieć możliwość korzystania z OIPE w późniejszym czasie w trakcie 

emerytury. 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 52 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. W ramach domyślnego wariantu 

inwestycyjnego minimum 25 % wypłat 

odbywa się obowiązkowo w ratach. 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Jeżeli w momencie rozpoczęcia 

fazy dekumulacji łączna wartość aktywów 

zgromadzonych na koncie OIPE nie 

przekracza kwoty, którą każde państwo 

członkowskie określa i aktualizuje 

każdego roku, oszczędzającemu w ramach 

OIPE przysługuje prawo do zamknięcia 

konta OIPE i otrzymania wypłaty 

jednorazowej. 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie powinno umożliwiać likwidację niewielkich OIPE w drodze wypłaty 

jednorazowej w chwili przejścia na emeryturę. 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwy organ właściwy dla 

dostawcy OIPE na bieżąco nadzoruje 

przestrzeganie przepisów niniejszego 

rozporządzenia. Organ ten jest również 

odpowiedzialny za nadzorowanie 

wypełniania obowiązków określonych 

w regulaminie lub dokumentach 

założycielskich dostawcy OIPE, a także za 

nadzorowanie tego, czy mechanizmy 

1. Właściwy organ państwa 

członkowskiego pochodzenia dostawcy 

OIPE na bieżąco nadzoruje przestrzeganie 

przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Organ ten jest również odpowiedzialny za 

nadzorowanie wypełniania obowiązków 

określonych w regulaminie lub 

dokumentach założycielskich dostawcy 

OIPE, a także za nadzorowanie tego, czy 
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i organizacja dostawcy OIPE są adekwatne 

do czynności, które należy wykonywać 

w związku z oferowaniem OIPE. 

mechanizmy i organizacja dostawcy OIPE 

są adekwatne do czynności, które należy 

wykonywać w związku z oferowaniem 

OIPE. 

 W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego dostawca OIPE i dystrybutor 

OIPE, o których mowa w rozdziale IV 

niniejszego rozporządzenia, podlegają na 

bieżąco nadzorowi ze strony właściwego 

organu państwa członkowskiego 

przyjmującego dostawcę OIPE i 

dystrybutora OIPE. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zagwarantowanie pewności prawa co do tego, który organ krajowy jest 

odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami i dystrybutorami OIPE w sytuacjach 

transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących dystrybucji i 

wymogów informacyjnych określonych w rozdziale IV rozporządzenia. 

 

Poprawka  145 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Z upływem pięciu lat od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia Komisja 

dokonuje oceny jego funkcjonowania oraz, 

po skonsultowaniu się z EIOPA, 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 

zawierające główne ustalenia dokonane 

w trakcie tej oceny. 

Co pięć lat od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 

jego funkcjonowania oraz, po 

skonsultowaniu się z EIOPA, przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 

zawierające główne ustalenia dokonane 

w trakcie tej oceny. Sporządzając 

sprawozdanie, Komisja zasięga również 

opinii właściwych organów krajowych. 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Po upływie pięciu lat od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia Komisja 

dokona oceny jego funkcjonowania oraz, 

po skonsultowaniu się z EIOPA, przedłoży 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 

zawierające główne ustalenia dokonane 

w trakcie tej oceny. 

 W tejże ocenie uwzględnia się w 

szczególności wartość dodaną OIPE pod 

względem likwidacji luki emerytalnej oraz 

wartość dodaną z perspektywy inwestycji 

długoterminowych. Ocena ta powinna 

przede wszystkim dostarczyć danych 

umożliwiających sprawdzenie, czy 

utworzenie rynku OIPE skutecznie 

przyczyniło się do zwiększenia liczby 

europejskich obywateli mających dostęp 

do odpowiedniej emerytury.  

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 63 – akapit 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja stworzy z udziałem odpowiednich 

zainteresowanych stron panel, którego 

zadaniem będzie monitorowanie na 

bieżąco tworzenia i funkcjonowania 

OIPE. W skład panelu wejdą co najmniej 

EIOPA, krajowe organy nadzoru, 

przedstawiciele branży i konsumentów 

oraz niezależni eksperci, w tym co 

najmniej jeden ekspert specjalizujący się 

w czynnikach z zakresu ochrony 

środowiska, polityki społecznej i ładu 

korporacyjnego. Funkcje sekretariatu 

panelu będzie pełnić EIOPA. 
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