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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2007/36/WE 

Artykuł 3 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3a 

Identyfikacja akcjonariuszy 

Artykuł 3a 

Identyfikacja akcjonariuszy 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

pośrednicy oferowali spółkom moŜliwość 

identyfikacji ich akcjonariuszy. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

spółki miały prawo identyfikacji swoich 

akcjonariuszy, uwzględniając istniejące 

systemy krajowe. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

na wniosek spółki pośrednik bezzwłocznie 

przekazywał spółce nazwę lub nazwisko 

i dane kontaktowe akcjonariuszy, 

a w przypadku akcjonariuszy będących 

osobami prawnymi równieŜ ich 

niepowtarzalny identyfikator, o ile jest 

dostępny. JeŜeli łańcuch rachunków 

papierów wartościowych obejmuje więcej 

niŜ jednego pośrednika, pośrednicy tacy 

bezzwłocznie przekazują sobie wniosek 

spółki oraz toŜsamość i dane kontaktowe 

akcjonariuszy. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

na wniosek spółki pośrednik bezzwłocznie 

przekazywał spółce informacje dotyczące 

toŜsamości akcjonariusza. JeŜeli łańcuch 

rachunków papierów wartościowych 

obejmuje więcej niŜ jednego pośrednika, 

pośrednicy tacy bezzwłocznie przekazują 

sobie wniosek spółki. Pośrednik 

posiadający informacje dotyczące 

toŜsamości akcjonariusza przekazuje je 

bezpośrednio spółce. 

 Państwa członkowskie mogą postanowić, 

Ŝe centralne depozyty papierów 

wartościowych (CDPW) są pośrednikami 

odpowiedzialnymi za gromadzenie 

informacji dotyczących toŜsamości 

akcjonariusza oraz ich bezpośrednie 

przekazywanie spółce.  

3. Pośrednik naleŜycie informuje 3. Pośrednik naleŜycie informuje 
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akcjonariuszy o tym, Ŝe ich nazwa lub 

nazwisko i dane kontaktowe mogą zostać 

przekazane do celów identyfikacji zgodnie 

z niniejszym artykułem. Informacje te 

mogą zostać wykorzystane wyłącznie 

w celu ułatwienia wykonywania praw 

akcjonariusza. Spółka i pośrednik 

zapewniają osobom fizycznym moŜliwość 

sprostowania lub usunięcia wszelkich 

niekompletnych lub nieprawidłowych 

danych oraz nie przechowują informacji 

dotyczących akcjonariusza przez okres 

dłuŜszy niŜ 24 miesiące od otrzymania 

takich informacji. 

akcjonariuszy o tym, Ŝe informacje 

dotyczące ich toŜsamości mogą być 

przetwarzane zgodnie z niniejszym 

artykułem, a w stosownych przypadkach 

równieŜ o tym, Ŝe informacje te zostały 

faktycznie przekazane spółce. Informacje 

te mogą zostać wykorzystane wyłącznie 

w celu ułatwienia wykonywania praw 

akcjonariusza, zaangaŜowania oraz 

dialogu między spółką a akcjonariuszem 

w sprawach dotyczących spółki. Spółki w 

kaŜdym przypadku mają prawo udzielenia 

stronom trzecim wglądu w strukturę 

akcjonariatu spółki poprzez ujawnienie 

poszczególnych kategorii akcjonariuszy. 

Spółka i pośrednik zapewniają osobom 

fizycznym i prawnym moŜliwość 

sprostowania lub usunięcia wszelkich 

niekompletnych lub nieprawidłowych 

danych. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby spółki i pośrednicy nie 

przechowywali przekazanych im zgodnie 

z niniejszym artykułem informacji 

dotyczących toŜsamości akcjonariusza 

przez okres dłuŜszy niŜ to konieczne, 

a w Ŝadnym razie dłuŜej niŜ przez 

24 miesiące od uzyskania przez spółkę lub 

pośredników wiedzy o tym, Ŝe dana osoba 

przestała być akcjonariuszem. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 

przekazanie przez pośrednika nazwy lub 

nazwiska i danych kontaktowych 

akcjonariusza nie było uznawane za 

naruszenie jakiegokolwiek ograniczenia 

dotyczącego ujawniania informacji 

nałoŜonego w umowie lub w jakichkolwiek 

przepisach ustawowych, wykonawczych 

lub administracyjnych. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 

przekazanie przez pośrednika spółce 

informacji dotyczących toŜsamości 

akcjonariusza zgodnie z ust. 2 nie było 

uznawane za naruszenie jakiegokolwiek 

ograniczenia dotyczącego ujawniania 

informacji nałoŜonego w umowie lub 

w jakichkolwiek przepisach ustawowych, 

wykonawczych lub administracyjnych. 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów wykonawczych w celu 

sprecyzowania wymogów dotyczących 

przekazywania informacji, o których mowa 

w ust. 2 i 3, w tym w odniesieniu do 

rodzaju informacji, które naleŜy 

przekazywać, formatu wniosku i sposobu 

przekazania oraz terminów, których naleŜy 

przestrzegać. Te akty wykonawcze 

5. Aby zapewnić jednolite stosowanie 

niniejszego artykułu, Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 14a w celu 

sprecyzowania minimalnych wymogów 

dotyczących przekazywania informacji, 

o których mowa w ust. 2 i 3, w odniesieniu 

do formatu informacji, które naleŜy 

przekazywać, formatu wniosku, w tym 
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 14a 

ust. 2. 

bezpiecznych formatów, z których naleŜy 

korzystać, oraz terminów, których naleŜy 

przestrzegać. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3f 

Polityka dotycząca zaangaŜowania 

Artykuł 3f 

Polityka dotycząca zaangaŜowania 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

inwestorzy instytucjonalni i podmioty 

zarządzające aktywami opracowywali 

politykę dotyczącą zaangaŜowania 

akcjonariuszy („polityka dotycząca 

zaangaŜowania”). W ramach takiej polityki 

dotyczącej zaangaŜowania określa się 

sposób przeprowadzania przez inwestorów 

instytucjonalnych i podmioty zarządzające 

aktywami wszystkich następujących 

działań: 

1. Z zastrzeŜeniem art. 3f ust. 4, państwa 

członkowskie zapewniają, by inwestorzy 

instytucjonalni i podmioty zarządzające 

aktywami opracowywali politykę 

dotyczącą zaangaŜowania akcjonariuszy 

(„polityka dotycząca zaangaŜowania”). 

W ramach takiej polityki dotyczącej 

zaangaŜowania określa się sposób 

przeprowadzania przez inwestorów 

instytucjonalnych i podmioty zarządzające 

aktywami wszystkich następujących 

działań: 

a) włączenia zaangaŜowania akcjonariuszy 

do swojej strategii inwestycyjnej; 

a) włączenia zaangaŜowania akcjonariuszy 

do swojej strategii inwestycyjnej; 

b) monitorowania spółek, w których 

dokonano inwestycji, w tym ich wyników 

niefinansowych; 

b) monitorowania spółek, w których 

dokonano inwestycji, w tym ich wyników 

niefinansowych, oraz zmniejszenia ryzyka 

społecznego i środowiskowego; 

c) prowadzenia dialogu ze spółkami, 

w których dokonano inwestycji; 

c) prowadzenia dialogu ze spółkami, 

w których dokonano inwestycji; 

d) wykonywania prawa głosu; d) wykonywania prawa głosu; 

e) korzystania z usług świadczonych przez 

doradców inwestorów w związku 

e) korzystania z usług świadczonych przez 

doradców inwestorów w związku 
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z głosowaniem; z głosowaniem; 

f) współpracy z innymi akcjonariuszami. f) współpracy z innymi akcjonariuszami; 

 fa) prowadzenia dialogu i współpracy 

z innymi zainteresowanymi stronami 

spółek, w których dokonano inwestycji. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

polityka dotycząca zaangaŜowania 

obejmowała strategie na rzecz zarządzania 

faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami 

interesów w odniesieniu do zaangaŜowania 

akcjonariuszy. Strategie takie są 

w szczególności opracowywane 

w odniesieniu do wszystkich następujących 

sytuacji: 

2. Z zastrzeŜeniem art. 3f ust. 4, państwa 

członkowskie zapewniają, by polityka 

dotycząca zaangaŜowania obejmowała 

strategie na rzecz zarządzania faktycznymi 

lub potencjalnymi konfliktami interesów 

w odniesieniu do zaangaŜowania 

akcjonariuszy. Strategie takie są 

w szczególności opracowywane 

w odniesieniu do wszystkich następujących 

sytuacji: 

a) inwestor instytucjonalny lub podmiot 

zarządzający aktywami bądź inne 

przedsiębiorstwa z nimi powiązane oferują 

produkty finansowe spółce, w której 

dokonano inwestycji, lub pozostają z taką 

spółką w innego rodzaju stosunkach 

handlowych; 

a) inwestor instytucjonalny lub podmiot 

zarządzający aktywami bądź inne 

przedsiębiorstwa z nimi powiązane oferują 

produkty finansowe spółce, w której 

dokonano inwestycji, lub pozostają z taką 

spółką w innego rodzaju stosunkach 

handlowych; 

b) dyrektor inwestora instytucjonalnego 

lub podmiotu zarządzającego aktywami 

jest równieŜ dyrektorem spółki, w której 

dokonano inwestycji; 

b) dyrektor inwestora instytucjonalnego 

lub podmiotu zarządzającego aktywami 

jest równieŜ dyrektorem spółki, w której 

dokonano inwestycji; 

c) podmiot zarządzający aktywami, który 

zarządza aktywami instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych, 

dokonuje inwestycji w spółkę wnoszącą 

wkłady do danej instytucji; 

c) podmiot zarządzający aktywami, który 

zarządza aktywami instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych, 

dokonuje inwestycji w spółkę wnoszącą 

wkłady do danej instytucji; 

d) inwestor instytucjonalny lub podmiot 

zarządzający aktywami jest powiązany ze 

spółką, której akcje są przedmiotem 

publicznej oferty przejęcia. 

d) inwestor instytucjonalny lub podmiot 

zarządzający aktywami jest powiązany ze 

spółką, której akcje są przedmiotem 

publicznej oferty przejęcia. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

inwestorzy instytucjonalni i podmioty 

zarządzające aktywami co roku podawali 

do wiadomości publicznej swoją politykę 

dotyczącą zaangaŜowania, sposób jej 

realizacji oraz jej wyniki. Informacje, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, 

muszą być przynajmniej udostępnione na 

stronie internetowej spółki. Inwestorzy 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

inwestorzy instytucjonalni i podmioty 

zarządzające aktywami co roku podawali 

do wiadomości publicznej swoją politykę 

dotyczącą zaangaŜowania, sposób jej 

realizacji oraz jej wyniki. Informacje, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, 

muszą być udostępnione bezpłatnie 

przynajmniej na stronie internetowej 
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instytucjonalni i podmioty zarządzające 

aktywami ujawniają w odniesieniu do 

kaŜdej spółki, której akcje posiadają, czy 

oddają swoje głosy podczas walnych 

zgromadzeń takich spółek i w jaki sposób 

głosują, a takŜe przedstawiają uzasadnienie 

swojego głosowania. W przypadku gdy 

podmiot zarządzający aktywami oddaje 

głosy w imieniu inwestora 

instytucjonalnego, dany inwestor 

instytucjonalny wskazuje, gdzie takie 

informacje dotyczące głosowania zostały 

opublikowane przez podmiot zarządzający 

aktywami. 

spółki. Inwestorzy instytucjonalni 

przekazują te informacje klientom 

corocznie. 

 Inwestorzy instytucjonalni i podmioty 

zarządzające aktywami podają do 

publicznej wiadomości, w odniesieniu do 

kaŜdej spółki, której akcje posiadają, czy 

oddają swoje głosy podczas walnych 

zgromadzeń takich spółek i w jaki sposób 

głosują, a takŜe przedstawiają uzasadnienie 

swojego głosowania. W przypadku gdy 

podmiot zarządzający aktywami oddaje 

głosy w imieniu inwestora 

instytucjonalnego, dany inwestor 

instytucjonalny wskazuje, gdzie takie 

informacje dotyczące głosowania zostały 

opublikowane przez podmiot zarządzający 

aktywami. Informacje, o których mowa 

w niniejszym ustępie, muszą być 

udostępnione bezpłatnie przynajmniej na 

stronie internetowej spółki. 

4. JeŜeli inwestorzy instytucjonalni lub 

podmioty zarządzające aktywami 

podejmują decyzję o nieopracowywaniu 

polityki dotyczącej zaangaŜowania lub 

o nieujawnianiu sposobu realizacji 

i wyników takiej polityki, przedstawiają 

wyraźne wyjaśnienie i uzasadnienie 

podjęcia takiej decyzji. 

4. JeŜeli inwestorzy instytucjonalni lub 

podmioty zarządzające aktywami 

podejmują decyzję o nieopracowywaniu 

polityki dotyczącej zaangaŜowania lub 

o nieujawnianiu sposobu realizacji 

i wyników takiej polityki, przedstawiają 

wyraźne wyjaśnienie i uzasadnienie 

podjęcia takiej decyzji. 

Or. en 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2007/36/WE 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3g 

Strategia inwestycyjna inwestorów 

instytucjonalnych i ustalenia z podmiotami 

zarządzającymi aktywami 

Artykuł 3g 

Strategia inwestycyjna inwestorów 

instytucjonalnych i ustalenia z podmiotami 

zarządzającymi aktywami 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

inwestorzy instytucjonalni podawali do 

wiadomości publicznej informacje o tym, 

w jaki sposób ich strategia inwestycji 

kapitałowych („strategia inwestycyjna”) 

jest dostosowana do profilu i terminów 

zapadalności ich zobowiązań oraz w jaki 

sposób przyczynia się ona do średnio- 

i długoterminowych wyników 

uzyskiwanych z ich aktywów. Informacje, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, 

muszą być przynajmniej udostępnione na 

stronie internetowej spółki co najmniej tak 

długo, jak długo mają zastosowanie. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

inwestorzy instytucjonalni podawali do 

wiadomości publicznej informacje o tym, 

w jaki sposób ich strategia inwestycyjna 

(„strategia inwestycyjna”) jest 

dostosowana do profilu i terminów 

zapadalności ich zobowiązań oraz w jaki 

sposób przyczynia się ona do średnio- 

i długoterminowych wyników 

uzyskiwanych z ich aktywów. Informacje, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, są 

udostępnione bezpłatnie przynajmniej na 

stronie internetowej spółki co najmniej tak 

długo, jak długo mają zastosowanie, oraz 

są przesyłane corocznie klientom spółki 

wraz z informacjami na temat polityki 

dotyczącej zaangaŜowania. 

2. JeŜeli podmiot zarządzający aktywami 

dokonuje inwestycji w imieniu inwestora 

instytucjonalnego, czy to na zasadzie 

indywidualnego upowaŜnienia do 

uznaniowego zarządzania aktywami 

klienta, czy teŜ w ramach przedsiębiorstwa 

2. JeŜeli podmiot zarządzający aktywami 

dokonuje inwestycji w imieniu inwestora 

instytucjonalnego, czy to na zasadzie 

indywidualnego upowaŜnienia do 

uznaniowego zarządzania aktywami 

klienta, czy teŜ w ramach przedsiębiorstwa 
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zbiorowego inwestowania, dany inwestor 

instytucjonalny co roku podaje do 

wiadomości publicznej główne elementy 

ustaleń z podmiotem zarządzającym 

aktywami w odniesieniu do następujących 

kwestii: 

zbiorowego inwestowania, dany inwestor 

instytucjonalny co roku podaje do 

wiadomości publicznej główne elementy 

ustaleń z podmiotem zarządzającym 

aktywami w odniesieniu do następujących 

kwestii: 

a) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 

zarządzający aktywami do dostosowania 

jego strategii inwestycyjnej i decyzji 

inwestycyjnych do profilu i terminów 

zapadalności swoich zobowiązań; 

a) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 

zarządzający aktywami do dostosowania 

jego strategii inwestycyjnej i decyzji 

inwestycyjnych do profilu i terminów 

zapadalności swoich zobowiązań; 

b) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 

zarządzający aktywami do podejmowania 

decyzji inwestycyjnych na podstawie 

średnio- i długoterminowych wyników 

spółki, w tym wyników niefinansowych, 

oraz do angaŜowania się w sprawy spółek 

w celu poprawy ich wyników, tak aby 

wygenerować zwrot z inwestycji; 

b) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 

zarządzający aktywami do podejmowania 

decyzji inwestycyjnych na podstawie 

średnio- i długoterminowych wyników 

spółki, w tym wyników niefinansowych, 

oraz do angaŜowania się w sprawy spółek 

w celu poprawy ich wyników, tak aby 

wygenerować zwrot z inwestycji; 

c) metody i horyzontu czasowego oceny 

wyników podmiotu zarządzającego 

aktywami, w szczególności tego, czy 

i w jaki sposób w ocenie takiej uwzględnia 

się długoterminowe wyniki bezwzględne 

w przeciwieństwie do wyników 

odniesionych do wskaźnika referencyjnego 

lub wyników innych podmiotów 

zarządzających aktywami realizujących 

podobne strategie inwestycyjne; 

c) metody i horyzontu czasowego oceny 

wyników podmiotu zarządzającego 

aktywami, w szczególności tego, czy 

i w jaki sposób w ocenie takiej uwzględnia 

się długoterminowe wyniki bezwzględne 

w przeciwieństwie do wyników 

odniesionych do wskaźnika referencyjnego 

lub wyników innych podmiotów 

zarządzających aktywami realizujących 

podobne strategie inwestycyjne; 

d) sposobu, w jaki struktura 

wynagrodzenia za usługi w zakresie 

zarządzania aktywami wpływa na 

dostosowanie decyzji inwestycyjnych 

podmiotu zarządzającego aktywami do 

profilu i terminów zapadalności 

zobowiązań inwestora instytucjonalnego; 

d) sposobu, w jaki struktura 

wynagrodzenia za usługi w zakresie 

zarządzania aktywami wpływa na 

dostosowanie decyzji inwestycyjnych 

podmiotu zarządzającego aktywami do 

profilu i terminów zapadalności 

zobowiązań inwestora instytucjonalnego; 

e) docelowego obrotu portfelem lub 

zakresu obrotu portfelem, metody 

stosowanej do obliczania obrotu oraz tego, 

czy została ustanowiona jakakolwiek 

procedura postępowania w przypadku 

przekroczenia takiego poziomu lub zakresu 

obrotu przez podmiot zarządzający 

aktywami; 

e) docelowego obrotu portfelem lub 

zakresu obrotu portfelem, metody 

stosowanej do obliczania obrotu oraz tego, 

czy została ustanowiona jakakolwiek 

procedura postępowania w przypadku 

przekroczenia takiego poziomu lub zakresu 

obrotu przez podmiot zarządzający 

aktywami; 

f) okresu obowiązywania ustaleń f) okresu obowiązywania ustaleń 
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z podmiotem zarządzającym aktywami. z podmiotem zarządzającym aktywami. 

JeŜeli ustalenia z podmiotem 

zarządzającym aktywami nie obejmują co 

najmniej jednego z elementów, o których 

mowa w lit. a)–f), inwestor instytucjonalny 

przedstawia wyraźne wyjaśnienie 

i uzasadnienie takiego stanu rzeczy. 

JeŜeli ustalenia z podmiotem 

zarządzającym aktywami nie obejmują co 

najmniej jednego z elementów, o których 

mowa w lit. a)–f), inwestor instytucjonalny 

przedstawia wyraźne wyjaśnienie 

i uzasadnienie takiego stanu rzeczy. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9a 

Prawo głosu w sprawie polityki 

wynagrodzeń 

Artykuł 9a 

Prawo głosu w sprawie polityki 

wynagrodzeń 

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 

spółki określiły politykę wynagrodzeń 

w odniesieniu do dyrektorów i poddały ją 

pod wiąŜące głosowanie na walnym 

zgromadzeniu. Spółki wypłacają 

wynagrodzenie swoim dyrektorom 

wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń 

poddaną pod głosowanie na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy. Wszelkie 

zmiany polityki podlegają głosowaniu na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

a politykę przedkłada się kaŜdorazowo do 

zatwierdzenia na walnym zgromadzeniu co 

najmniej raz na trzy lata. 

W przypadku powołania nowych członków 

zarządu spółka moŜe podjąć decyzję 

o wypłacie wynagrodzenia na rzecz 

pojedynczego dyrektora, które nie jest 

objęte zatwierdzoną polityką, jeŜeli pakiet 

wynagrodzenia takiego dyrektora został 

wcześniej zatwierdzony przez 

akcjonariuszy na podstawie informacji 

dotyczących kwestii, o których mowa 

w ust. 3. Wynagrodzenie moŜe zostać 

Państwa członkowskie mogą jednak 

postanowić, Ŝe głosowanie walnego 

zgromadzenia nad polityką wynagrodzeń 

ma charakter doradczy.  
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przyznane tymczasowo, z zastrzeŜeniem 

zatwierdzenia przez akcjonariuszy. 

 W przypadkach gdy dotychczas nie 

stosowano Ŝadnej polityki wynagrodzeń, 

a akcjonariusze odrzucają przedłoŜony im 

projekt polityki, spółka moŜe – podczas 

prac nad zmianą projektu i przez okres nie 

dłuŜszy niŜ jeden rok przed przyjęciem 

projektu – wypłacać dyrektorom spółki 

wynagrodzenie zgodnie z bieŜącymi 

praktykami. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

polityka była przejrzysta, zrozumiała, 

zgodna ze strategią biznesową, celami, 

wartościami i długoterminowymi 

interesami spółki oraz aby uwzględniono 

w niej środki słuŜące unikaniu konfliktów 

interesów. 

2. Polityka jest przejrzysta, zrozumiała, 

zgodna ze strategią biznesową, celami, 

wartościami i długoterminowymi 

interesami spółki oraz uwzględnia środki 

słuŜące unikaniu konfliktów interesów. 

3. W polityce wyjaśnia się sposób, w jaki 

przyczynia się ona do realizacji 

długoterminowych interesów i do 

długoterminowej stabilności spółki. 

Określa się w niej jasne kryteria 

przyznawania stałego i zmiennego 

wynagrodzenia, w tym wszystkich 

świadczeń niezaleŜnie od ich formy 

3. W polityce wyjaśnia się sposób, w jaki 

przyczynia się ona do realizacji 

długoterminowych interesów i do 

długoterminowej stabilności spółki. 

Określa się w niej jasne kryteria 

przyznawania stałego i zmiennego 

wynagrodzenia, w tym wszystkich premii 

i wszystkich świadczeń niezaleŜnie od ich 

formy. 

W polityce wskazuje się maksymalne 

kwoty łącznego wynagrodzenia, jakie 

moŜna przyznać, oraz odpowiedni 

względny stosunek między róŜnymi 

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 niŜ dyrektorzy 

pracowników spółki zatrudnionych w 

pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

wyjaśnienie przyczyn, dla których 

stosunek ten uznaje się za odpowiedni. 

W wyjątkowych okolicznościach polityka 

moŜe nie zawierać tego stosunku. W takim 

W polityce wskazuje się właściwy 

względny stosunek między róŜnymi 

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. 
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przypadku wyjaśnia się w niej powody tej 

sytuacji oraz podjęte środki o takim 

samym skutku. 

W przypadku składników zmiennego 

wynagrodzenia w polityce wskazuje się 

stosowane kryteria w zakresie wyników 

finansowych i niefinansowych, a takŜe 

wyjaśnia sposób, w jaki przyczyniają się 

one do realizacji długoterminowych 

interesów i do długoterminowej stabilności 

spółki, oraz metody stosowane w celu 

określenia stopnia, w jakim kryteria 

w zakresie wyników zostały spełnione; 

określa się w niej okresy odroczenia, 

okresy nabycia uprawnień w odniesieniu 

do wynagrodzenia opartego na akcjach 

oraz zachowania akcji po ich nabyciu oraz 

podaje informacje na temat moŜliwości 

Ŝądania przez spółkę zwrotu zmiennych 

składników wynagrodzenia. 

W przypadku składników zmiennego 

wynagrodzenia w polityce wskazuje się 

stosowane kryteria w zakresie wyników 

finansowych i niefinansowych, w tym, 

w stosownych przypadkach 

z uwzględnieniem programów i wyników 

dotyczących społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw, a takŜe wyjaśnia sposób, 

w jaki przyczyniają się one do realizacji 

długoterminowych interesów i do 

długoterminowej stabilności spółki, oraz 

metody stosowane w celu określenia 

stopnia, w jakim kryteria w zakresie 

wyników zostały spełnione; określa się 

w niej okresy odroczenia, okresy nabycia 

uprawnień w odniesieniu do 

wynagrodzenia opartego na akcjach oraz 

zachowania akcji po ich nabyciu oraz 

podaje informacje na temat moŜliwości 

Ŝądania przez spółkę zwrotu zmiennych 

składników wynagrodzenia. 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

wartość akcji nie odgrywała dominującej 

roli wśród kryteriów określania wyników 

finansowych. 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

wynagrodzenia oparte na akcjach nie 

stanowiły najistotniejszej części 

zmiennego składnika wynagrodzenia 

dyrektorów. Państwa członkowskie mogą 

przewidzieć wyjątki od przepisów 

niniejszego akapitu, pod warunkiem Ŝe 

polityka wynagrodzeń obejmuje wyraźne 

wyjaśnienie i uzasadnienie co do tego, 

w jaki sposób taki wyjątek przyczynia się 

do realizacji długoterminowych interesów 

i do długoterminowej stabilności spółki  

W polityce wskazuje się główne warunki 

umów dyrektorów, w tym okres ich 

obowiązywania i mające zastosowanie 

okresy wypowiedzenia oraz płatności 

związane z rozwiązaniem umów. 

W polityce wskazuje się główne warunki 

umów dyrektorów, w tym okres ich 

obowiązywania i mające zastosowanie 

okresy wypowiedzenia, a takŜe warunki 

rozwiązania umowy oraz płatności 

związane z rozwiązaniem umów, jak 
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równieŜ cechy charakterystyczne 

dodatkowych programów emerytalno-

rentowych lub programów wcześniejszych 

emerytur. W przypadku gdy prawo krajów 

zezwala spółkom na pozaumowne 

uzgodnienia z dyrektorami, w polityce 

naleŜy wskazać główne warunki 

uzgodnień z dyrektorami, w tym okres ich 

obowiązywania i stosowane okresy 

wypowiedzenia, a takŜe warunki 

rozwiązania i płatności związane 

z rozwiązaniem oraz cechy 

charakterystyczne dodatkowych 

programów emerytalno-rentowych lub 

programów wcześniejszych emerytur. 

 W ramach polityki określa się procedury 

ustalania przez spółkę wynagrodzenia 

dyrektorów, w tym rolę i funkcjonowanie 

komitetu ds. wynagrodzeń. 

W polityce wyjaśnia się proces decyzyjny 

stosowany przy jej ustalaniu. W przypadku 

zmiany polityki zawiera ona wyjaśnienie 

wszystkich istotnych zmian oraz sposobu 

uwzględnienia w niej opinii akcjonariuszy 

na temat polityki i sprawozdania o 

wynagrodzeniach w poprzednich latach. 

W polityce wyjaśnia się konkretny proces 

decyzyjny stosowany przy jej ustalaniu. 

W przypadku zmiany polityki zawiera ona 

wyjaśnienie wszystkich istotnych zmian 

oraz sposobu uwzględnienia w niej 

głosowań i opinii akcjonariuszy na temat 

polityki i sprawozdania o wynagrodzeniach 

w poprzednich co najmniej trzech 

kolejnych latach.  

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 

po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy 

politykę bezzwłocznie podano do 

wiadomości publicznej i udostępniono na 

stronie internetowej spółki co najmniej tak 

długo, jak długo ma zastosowanie. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 

po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy 

politykę bezzwłocznie i nieodpłatnie 

podano do wiadomości publicznej 

i udostępniono na stronie internetowej 

spółki co najmniej tak długo, jak długo ma 

zastosowanie. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9b 

Informacje, które naleŜy przedstawiać 

w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, oraz 

prawo głosu w sprawie sprawozdania 

o wynagrodzeniach 

Artykuł 9b 

Informacje, które naleŜy przedstawiać 

w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, oraz 

prawo głosu w sprawie sprawozdania 

o wynagrodzeniach 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

spółka sporządzała przejrzyste i zrozumiałe 

sprawozdanie o wynagrodzeniach, 

przedstawiające pełny przegląd 

wynagrodzeń, w tym wszystkich 

świadczeń niezaleŜnie od ich formy, 

przyznanych poszczególnym dyrektorom, 

w tym nowo powołanym i byłym 

dyrektorom, w ostatnim roku obrotowym. 

W stosownych przypadkach sprawozdanie 

zawiera wszystkie następujące elementy: 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

spółka sporządzała przejrzyste i zrozumiałe 

sprawozdanie o wynagrodzeniach, 

przedstawiające pełny przegląd 

wynagrodzeń, w tym wszystkich 

świadczeń niezaleŜnie od ich formy, 

przyznanych, zgodnie z polityką 

wynagrodzeń, o której mowa w art. 9a, 

poszczególnym dyrektorom, w tym nowo 

powołanym i byłym dyrektorom, 

w ostatnim roku obrotowym. W 

stosownych przypadkach sprawozdanie 

zawiera wszystkie następujące elementy: 

a) całkowite przyznane lub wypłacone 

wynagrodzenie w podziale na składniki, 

względny stosunek między stałymi 

i zmiennymi składnikami wynagrodzenia, 

wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite 

wynagrodzenie jest powiązane 

z długoterminowymi wynikami oraz 

informacje na temat sposobu zastosowania 

a) całkowite przyznane, wypłacone lub 

naleŜne wynagrodzenie w podziale na 

składniki, względny stosunek między 

stałymi i zmiennymi składnikami 

wynagrodzenia, wyjaśnienie sposobu, 

w jaki całkowite wynagrodzenie jest 

powiązane z długoterminowymi wynikami 

oraz informacje na temat sposobu 

zastosowania kryteriów dotyczących 
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kryteriów dotyczących wyników; wyników finansowych i niefinansowych; 

b) stosunek wynagrodzenia dyrektorów 

w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, 

jego powiązanie ze zmianami wartości 

spółki oraz ze zmianami średniego 

wynagrodzenia innych niŜ dyrektorzy 

pracowników spółki zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

b) względna zmiana wynagrodzenia 

dyrektorów wykonawczych w ciągu 

ostatnich trzech lat obrotowych, jej 

powiązanie ze zmianami ogólnych 

wyników spółki oraz ze zmianami 

średniego wynagrodzenia pracowników 

w tym samym okresie; 

c) wszelkie wynagrodzenie otrzymane 

przez dyrektorów spółki od kaŜdego 

przedsiębiorstwa naleŜącego do tej samej 

grupy; 

c) wszelkie wynagrodzenie otrzymane 

przez dyrektorów spółki lub im naleŜne od 

kaŜdego przedsiębiorstwa naleŜącego do 

tej samej grupy; 

d) liczbę przyznanych lub zaoferowanych 

akcji i opcji na akcje oraz główne warunki 

wykonywania praw, w tym cenę i datę 

wykonania oraz wszelkie ich zmiany;  

d) liczbę przyznanych lub zaoferowanych 

akcji i opcji na akcje oraz główne warunki 

wykonywania praw, w tym cenę i datę 

wykonania oraz wszelkie ich zmiany; 

e) informacje na temat korzystania z 

moŜliwości Ŝądania zwrotu wynagrodzenia 

zmiennego; 

e) informacje na temat korzystania z 

moŜliwości Ŝądania zwrotu wynagrodzenia 

zmiennego; 

f) informacje na temat sposobu ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorów, w tym roli 

komisji ds. wynagrodzeń. 

f) informacje na temat sposobu ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorów, w tym roli 

komisji ds. wynagrodzeń. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

ochronę prawa do prywatności osób 

fizycznych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE 

w przypadku przetwarzania danych 

osobowych dyrektora. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

ochronę prawa do prywatności osób 

fizycznych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE 

w przypadku przetwarzania danych 

osobowych dyrektora. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

akcjonariusze posiadali prawo głosu 

w sprawie sprawozdania 

o wynagrodzeniach za miniony rok 

obrotowy podczas dorocznego walnego 

zgromadzenia. JeŜeli akcjonariusze 

zagłosują za odrzuceniem sprawozdania o 

wynagrodzeniach, w kolejnym 

sprawozdaniu o wynagrodzeniach spółka 

wyjaśnia, czy i ewentualnie w jaki sposób 

uwzględniono głosowanie akcjonariuszy. 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

akcjonariusze posiadali prawo do 

przeprowadzenia głosowania 

konsultacyjnego w sprawie sprawozdania 

o wynagrodzeniach za miniony rok 

obrotowy podczas dorocznego walnego 

zgromadzenia. JeŜeli akcjonariusze 

zagłosują za odrzuceniem sprawozdania 

o wynagrodzeniach, spółka w razie 

potrzeby nawiązuje dialog z 

akcjonariuszami w celu określenia 

powodów odrzucenia sprawozdania. 

W kolejnym sprawozdaniu 

o wynagrodzeniach spółka wyjaśnia, 

w jaki sposób uwzględniono głosowanie 

akcjonariuszy. 

 3a. Przepisy dotyczące wynagrodzenia 
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w niniejszym artykule oraz art. 9a nie 

naruszają krajowych systemów 

kształtowania płac pracowników oraz – 

w stosownych przypadkach – krajowych 

przepisów dotyczących reprezentacji 

pracowników w radach. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów wykonawczych w celu 

sprecyzowania standardowego sposobu 

przedstawiania informacji, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego artykułu. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 14a ust. 2. 

4. Aby zapewnić jednolite stosowanie 

niniejszego artykułu, Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 14a w celu 

sprecyzowania standardowego sposobu 

przedstawiania informacji, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego artykułu. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/29 

Poprawka  29 

Sergio Gaetano Cofferati 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Długoterminowe zaangaŜowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu 

korporacyjnego 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W celu dalszego ułatwienia 

wykonywania praw akcjonariuszy, jak 

równieŜ współpracy między spółkami 

notowanymi na rynku regulowanym 

a akcjonariuszami, spółki notowane na 

rynku regulowanym powinny mieć 

moŜliwość identyfikacji swoich 

akcjonariuszy i do bezpośredniego 

komunikowania się z nimi. Dlatego teŜ 

niniejsza dyrektywa powinna określać 

ramy zapewniające moŜliwość 

identyfikacji akcjonariuszy. 

(4) W celu dalszego ułatwienia 

wykonywania praw akcjonariuszy, jak 

równieŜ współpracy między spółkami 

notowanymi na rynku regulowanym 

a akcjonariuszami, spółki notowane na 

rynku regulowanym powinny mieć prawo 

identyfikacji swoich akcjonariuszy 

i bezpośredniego komunikowania się 

z nimi. Dlatego teŜ, aby poprawić 

przejrzystość i dialog, niniejsza dyrektywa 

powinna określać ramy zapewniające 

moŜliwość identyfikacji akcjonariuszy. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/30 

Poprawka  30 

Sergio Gaetano Cofferati 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Długoterminowe zaangaŜowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu 

korporacyjnego 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W celu zapewnienia akcjonariuszom 

skutecznego wpływu na politykę 

wynagrodzeń naleŜy przyznać im prawo do 

zatwierdzania polityki wynagrodzeń na 

podstawie jasnego, zrozumiałego 

i kompleksowego przeglądu polityki 

wynagrodzeń spółki, która to polityka 

powinna być dostosowana do strategii 

biznesowej, celów, wartości 

i długoterminowych interesów spółki oraz 

powinna obejmować środki słuŜące 

unikaniu konfliktów interesów. Spółki 

powinny wypłacać wynagrodzenie swoim 

dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 

wynagrodzeń zatwierdzoną przez 

akcjonariuszy. Zatwierdzoną politykę 

wynagrodzeń naleŜy bezzwłocznie podać 

do wiadomości publicznej. 

(16) W celu zapewnienia akcjonariuszom 

skutecznego wpływu na politykę 

wynagrodzeń naleŜy przyznać im prawo do 

głosowania nad polityką wynagrodzeń na 

podstawie jasnego, zrozumiałego 

i kompleksowego przeglądu polityki 

wynagrodzeń spółki, która to polityka 

powinna być dostosowana do strategii 

biznesowej, celów, wartości 

i długoterminowych interesów spółki oraz 

powinna obejmować środki słuŜące 

unikaniu konfliktów interesów. Spółki 

powinny wypłacać wynagrodzenie swoim 

dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 

wynagrodzeń przyjętą w głosowaniu przez 

akcjonariuszy. Przyjętą w głosowaniu 

politykę wynagrodzeń naleŜy bezzwłocznie 

podać do wiadomości publicznej. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/31 

Poprawka  31 

Sergio Gaetano Cofferati 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Długoterminowe zaangaŜowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu 

korporacyjnego 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W celu zapewnienia zgodności 

realizacji polityki wynagrodzeń 

z zatwierdzoną polityką akcjonariuszom 

naleŜy przyznać prawo głosu w sprawie 

przedkładanego przez spółkę sprawozdania 

o wynagrodzeniach. Aby zagwarantować 

rozliczalność dyrektorów, sprawozdanie to 

powinno być jasne i zrozumiałe oraz 

powinno zawierać obszerny przegląd 

wynagrodzeń przyznanych poszczególnym 

dyrektorom w ostatnim roku obrotowym. 

JeŜeli akcjonariusze zagłosują za 

odrzuceniem sprawozdania 

o wynagrodzeniach, w kolejnym 

sprawozdaniu o wynagrodzeniach spółka 

powinna wyjaśnić sposób, w jaki 

uwzględniono głosowanie akcjonariuszy. 

(17) W celu zapewnienia zgodności 

realizacji polityki wynagrodzeń 

z zatwierdzoną polityką akcjonariuszom 

naleŜy przyznać prawo do 

przeprowadzenia głosowania 

konsultacyjnego w sprawie 

przedkładanego przez spółkę sprawozdania 

o wynagrodzeniach. Aby zagwarantować 

rozliczalność dyrektorów, sprawozdanie to 

powinno być jasne i zrozumiałe oraz 

powinno zawierać obszerny przegląd 

wynagrodzeń przyznanych poszczególnym 

dyrektorom w ostatnim roku obrotowym. 

JeŜeli akcjonariusze zagłosują za 

odrzuceniem sprawozdania 

o wynagrodzeniach, w razie konieczności 

spółka powinna rozpocząć dialog z 

akcjonariuszami w celu określenia 

powodów odrzucenia sprawozdania. 

W kolejnym sprawozdaniu 

o wynagrodzeniach spółka powinna 

wyjaśnić sposób, w jaki uwzględniono 

głosowanie akcjonariuszy. 

Or. en 

 

 


