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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 2007/36/WE
Artykuł 9a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
akcjonariusze posiadali prawo głosu w 
sprawie polityki wynagrodzeń w 
odniesieniu do dyrektorów. Spółki 
wypłacają wynagrodzenie swoim 
dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 
wynagrodzeń zatwierdzoną przez 
akcjonariuszy. Politykę przedkłada się do 
zatwierdzenia akcjonariuszom co najmniej 
raz na trzy lata.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
akcjonariusze i przedstawiciele 
pracowników posiadali prawo głosu w 
sprawie polityki wynagrodzeń w 
odniesieniu do dyrektorów. Spółki 
wypłacają wynagrodzenie swoim 
dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 
wynagrodzeń zatwierdzoną przez 
akcjonariuszy i przedstawicieli 
pracowników. Politykę przedkłada się do 
zatwierdzenia akcjonariuszom co najmniej 
raz na trzy lata.
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 2007/36/WE
Artykuł 9a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W polityce wskazuje się maksymalne 
kwoty łącznego wynagrodzenia, jakie 
można przyznać, oraz odpowiedni 
względny stosunek między różnymi 
składnikami stałego i zmiennego 
wynagrodzenia. Wyjaśnia się w niej, w jaki 
sposób warunki płacowe i warunki 
zatrudnienia pracowników spółki 
uwzględniono przy ustalaniu polityki lub 
wynagrodzenia dyrektorów, poprzez 
wyjaśnienie stosunku średniego 
wynagrodzenia dyrektorów do średniego 
wynagrodzenia innych niż dyrektorzy 
pracowników spółki zatrudnionych w 
pełnym wymiarze czasu pracy oraz 
wyjaśnienie przyczyn, dla których stosunek 
ten uznaje się za odpowiedni. W 
wyjątkowych okolicznościach polityka 
może nie zawierać tego stosunku. W takim 
przypadku wyjaśnia się w niej powody tej 
sytuacji oraz podjęte środki o takim 
samym skutku.

W polityce wskazuje się maksymalne 
kwoty łącznego wynagrodzenia, jakie 
można przyznać, oraz odpowiedni 
względny stosunek między różnymi 
składnikami stałego i zmiennego 
wynagrodzenia. Wyjaśnia się w niej, w jaki 
sposób warunki płacowe i warunki 
zatrudnienia pracowników spółki 
uwzględniono przy ustalaniu polityki lub 
wynagrodzenia dyrektorów, poprzez 
wyjaśnienie stosunku średniego 
wynagrodzenia dyrektorów do średniego 
wynagrodzenia innych niż dyrektorzy 
pracowników spółki zatrudnionych w 
pełnym wymiarze czasu pracy oraz 
wyjaśnienie przyczyn, dla których stosunek 
ten uznaje się za odpowiedni.
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