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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Ogólnym celem przedmiotowej dyrektywy jest ułatwienie rozwoju oszczędności 

emerytalnych w formie emerytur pracowniczych. Sprawozdawca zdecydowanie popiera ten 

cel. Kryzys gospodarczy i finansowy w latach ubiegłych dotknął w szczególności emerytury 

pierwszofilarowe, które znalazły się pod ogromną presją w wielu państwach członkowskich. 

Doprowadziło to w niektórych krajach do cięć w wypłatach emerytur. 

 

Ponadto społeczeństwa wszystkich państw członkowskich starzeją się. Średnie dalsze trwanie 

życia osiąga różne wskaźniki w obrębie Europy, ale wszędzie rośnie. Zwiększa się liczba 

osób w wieku emerytalnym, które żyją dłużej i cieszą się dobrym zdrowiem. Jednocześnie 

zmniejsza się liczba ludności w wieku produkcyjnym, współczynniki urodzeń są coraz niższe, 

a młodzi ludzie uczą się dłużej i wchodzą na rynek pracy w późniejszym wieku. W UE 

zdecydowanie zbyt mało osób powyżej 60 lat jest aktywnych zawodowo. Nie można już za 

bardzo polegać na solidarności międzypokoleniowej, charakteryzującej się tym, że pracujący 

młodzi ludzie pokrywają koszty emerytur dla ludzi starszych. Szczególnie państwa o 

redystrybutywnym systemie emerytalnym, w którym emerytury wypłacane są z bieżącego 

budżetu, będą miały trudności z finansowaniem odpowiedniej wysokości emerytur.  

 

W związku z tym więcej krajów powinno rozważyć utworzenie uzupełniających 

drugofilarowych systemów emerytalnych, które powinny doprowadzić do lepszego 

zabezpieczenia świadczeń emerytalnych. Mając jednak na względzie doświadczenia z 

kryzysu gospodarczego i finansowego, niezbędne są dobre przepisy dotyczące nadzoru i 

zarządzania, aby system emerytalny cieszył się wysokim zaufaniem społecznym i aby ludzie 

chcieli uczestniczyć w takim systemie. Dlatego przekształcenie tej dyrektywy – o ile będzie 

należycie ukierunkowane i nie wprowadzi niepotrzebnych obciążeń – powinno być istotnym 

krokiem w kierunku zachęcenia państw członkowskich do rozwijania pracowniczych 

programów emerytalnych, do których obywatele będą mieć zaufanie.  

 

Należy rozwijać pracownicze programy emerytalne, jednakże bez podważania znaczenia 

emerytalnych systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie bezpiecznej, trwałej i 

skutecznej osłony socjalnej, która powinna zapewnić godziwy poziom życia na starość i z 

tego względu powinna być głównym celem wzmocnienia europejskich modeli społecznych. 

 

Aby osiągnąć ogólny cel dyrektywy, Komisja zaproponowała cztery cele szczegółowe: 

usunięcie barier ostrożnościowych dla transgranicznych IORP, zapewnienie dobrego 

zarządzania i zarządzania ryzykiem, udzielanie uczestnikom i beneficjentom jasnych i 

właściwych informacji oraz zapewnienie organom nadzorczym niezbędnych narzędzi do 

skutecznego nadzorowania IORP. 
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Sprawozdawca całkowicie rozumie potrzebę zapewnienia dobrego zarządzania, informacji dla 

uczestników programów, a także przejrzystości i bezpieczeństwa pracowniczych programów 

emerytalnych. Instytucje pracowniczych programów emerytalnych są instytucjami 

emerytalnymi, które służą w pierwszej kolejności celom socjalnym i na których spoczywa 

ogromna odpowiedzialność za zapewnienie pracowniczych świadczeń emerytalnych.  

 

Jednak w Europie istnieją ogromne różnice między systemami emerytalnymi, wynikające z 

różnych tradycji krajowych oraz odmiennych przepisów prawa podatkowego, socjalnego i 

prawa pracy. W związku z tym opracowanie jednego rozwiązania europejskiego nie 

przyniesie pożądanych rezultatów i nie przyczyni się w sposób efektywny do realizacji celu 

dyrektywy. 

 

Właśnie dlatego, zdaniem sprawozdawcy, należy zapewnić państwom członkowskim 

wystarczającą elastyczność we wdrażaniu i regulowaniu wymogów określonych w niniejszej 

dyrektywie, aby uwzględnić różnorodność systemów emerytalnych w Europie i umożliwić 

dostosowanie do sposobu organizacji systemów krajowych, co leży w najlepszym interesie 

uczestników i beneficjentów.  

 

Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z zasadą pomocniczości, państwa członkowskie 

ponoszą pełną odpowiedzialność za organizację swoich systemów emerytalnych, jak również 

za decyzję w sprawie roli każdego z trzech „filarów” systemu emerytalnego 

w poszczególnych państwach członkowskich. Jeżeli chodzi o drugi filar, powinny one 

również zachować pełną odpowiedzialność za rolę i funkcję różnych instytucji 

zapewniających pracownicze świadczenia emerytalne. 

 

Celem niniejszej opinii jest zapewnienie odpowiedniej równowagi między koniecznością 

opracowania standardów europejskich w zakresie zarządzania, nadzoru, informacji i 

przejrzystości, a zapewnieniem państwom członkowskim niezbędnej elastyczności, aby 

mogły skutecznie i udanie dostosować te standardy do ich sytuacji krajowej. 

 

POPRAWKI 

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

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

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Państwa członkowskie powinny 

zagwarantować pracownikom ochronę 

socjalną w odniesieniu do emerytur 

poprzez zapewnienie publicznych 

emerytur wystarczających do utrzymania 

godnego standardu życia oraz ochrony 

przed ubóstwem na starość, a także 

poprzez wspieranie uzupełniającej 

ochrony w postaci dodatkowych 

programów emerytalnych powiązanych z 

umowami o pracę. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rynek wewnętrzny, powinien pozwalać 

instytucjom działać w innych państwach 

członkowskich i zapewniać wysoki poziom 

ochrony uczestników i beneficjentów 

pracowniczych programów emerytalnych . 

(2) W ramach rynku wewnętrznego 

instytucje powinny mieć możliwość 

działania w innych państwach 

członkowskich pod warunkiem, że 

zapewniony będzie wysoki poziom 

ochrony uczestników i beneficjentów 

pracowniczych programów emerytalnych. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Aby jeszcze bardziej ułatwić 

mobilność pracowników między 

państwami członkowskimi, niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie 

dobrego zarządzania, informowania 

uczestników programów, a także 

przejrzystości i bezpieczeństwa 
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pracowniczych programów emerytalnych. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) Istnieją znaczne różnice między 

państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o 

sposób organizacji i uregulowania 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych (IORP). Dlatego też 

przyjęcie ujednoliconego podejścia do 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych jest nieuzasadnione. 

Komisja i EIOPA w swoich działaniach 

biorą pod uwagę zróżnicowane tradycje 

krajowe i przy organizowaniu instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

nadają priorytet krajowemu prawu pracy i 

prawu socjalnemu.  

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2c) Niniejsza dyrektywa ma na celu 

zapewnienie minimalnego poziomu 

harmonizacji, zatem nie stanowi 

przeszkody dla utrzymania lub stworzenia 

przez państwa członkowskie bardziej 

restrykcyjnych przepisów w celu ochrony 

uczestników i beneficjentów 

pracowniczych programów emerytalnych. 

Niniejsza dyrektywa nie dotyczy kwestii 

związanych z krajowym prawem pracy lub 

prawem socjalnym, przepisów 

podatkowych, przepisów dotyczących 

umów, ani adekwatności przepisów 

emerytalnych w państwach 
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członkowskich. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dyrektywa 2003/41/WE stanowiła 

pierwszy krok legislacyjny w kierunku 

rynku wewnętrznego pracowniczych 

programów emerytalnych 

zorganizowanego na skalę europejską. 

Rzeczywisty wewnętrzny rynek 
pracowniczych programów emerytalnych 

ma wciąż ogromne znaczenie dla wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w 

Unii Europejskiej i dla rozwiązania 

problemów związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa w Europie. Dyrektywa 

pochodzi z 2003 r. i do tej pory nie 

wprowadzano w niej istotnych zmian, 

które by poddały nowoczesnemu 

systemowi zarządzania opartemu na 

analizie ryzyka także instytucje 

pracowniczych programów emerytalnych. 

(3) Dyrektywa 2003/41/WE wprowadziła 

minimalne standardy dla pracowniczych 

programów emerytalnych 

zorganizowanych w Unii. Wprowadzenie i 

dalszy rozwój pracowniczych programów 

emerytalnych w większej liczbie państw 

członkowskich pozostaje kluczowe dla 

rozwiązania problemów związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa w Europie. 

Dlatego istotne znaczenie ma bardziej 

intensywny dialog społeczny na poziomie 

UE i na szczeblu krajowym. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest podjęcie działań, które 

umożliwią dalszy rozwój prywatnych 

oszczędności emerytalnych, takich jak 

emerytury pracownicze. Jest to ważne ze 

względu na to, że systemy zabezpieczenia 

społecznego są pod coraz większą presją, 

co oznacza, że obywatele będą w coraz 

większym stopniu polegać na emeryturach 

pracowniczych jako uzupełnieniu 

(4) Konieczne jest podjęcie działań, które 

umożliwią dalsze zapewnienie przez 

ustawowe programy zabezpieczenia 

społecznego ochrony przed ubóstwem 

wśród osób starszych, natomiast programy 

emerytur pracowniczych mogą stanowić 

ich wartościowe uzupełnienie. Jest to 

ważne ze względu na to, że pracownicy 

mogą polepszyć swoją przyszłą sytuację 
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emerytury. Należy rozwijać pracownicze 

programy emerytalne, jednakże bez 

podważania znaczenia emerytalnych 

systemów zabezpieczenia społecznego w 

zakresie bezpiecznej, trwałej i skutecznej 

osłony socjalnej, która powinna zapewnić 

godziwy poziom życia na starość i z tego 

względu powinna być głównym celem 

wzmocnienia europejskiego modelu 

społecznego. 

finansową dzięki emeryturom 

pracowniczym. Dlatego głównym celem 

niniejszej dyrektywy jest wsparcie 

pracowniczych programów emerytalnych, 

wzmocnienie sprawdzonych modeli 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych, a także ochrona ciągłości 

ich istnienia. Należy rozwijać pracownicze 

programy emerytalne, jednakże bez 

podważania znaczenia emerytalnych 

systemów zabezpieczenia społecznego w 

zakresie bezpiecznej, trwałej i skutecznej 

osłony socjalnej, która powinna zapewnić 

godziwy poziom życia na starość i z tego 

względu powinna być głównym celem 

wzmocnienia europejskich modeli 

społecznych. 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z 

prawami podstawowymi i z zasadami 

uznanymi w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności z 

prawem do ochrony danych osobowych, 

wolnością prowadzenia działalności 

gospodarczej i prawem do wysokiego 

poziomu ochrony konsumenta. Zgodność 

ta jest osiągnięta w szczególności za 

sprawą zapewnienia wysokiego poziomu 

przejrzystości świadczenia usług 

emerytalnych, świadomego planowania 

finansów osobistych i emerytury, a także 

ułatwienia działalności transgranicznej dla 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych i przedsiębiorstw. Niniejszą 

dyrektywę należy wdrażać zgodnie z tymi 

prawami i zasadami. 

(5) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z 

prawami podstawowymi i z zasadami 

uznanymi w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności z 

prawem do ochrony danych osobowych, 

wolnością prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawem własności, prawem 

do rokowań i działań zbiorowych oraz 

prawem do wysokiego poziomu ochrony 

konsumenta. Zgodność ta jest osiągnięta w 

szczególności za sprawą zapewnienia 

wysokiego poziomu przejrzystości 

świadczenia usług emerytalnych, 

świadomego planowania finansów 

osobistych i emerytury, a także ułatwienia 

działalności transgranicznej dla instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych i 

przedsiębiorstw. Niniejszą dyrektywę 

należy wdrażać zgodnie z tymi prawami i 

zasadami. 
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Poprawka   9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Państwa członkowskie powinny 

uwzględnić potrzebę wzmocnienia 

ochrony praw emerytalnych pracowników 

wysyłanych tymczasowo do pracy w innym 

państwie członkowskim. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 

państwa członkowskie ponoszą pełną 

odpowiedzialność za organizację swoich 

systemów emerytalnych, jak również za 

decyzję w sprawie roli każdego z trzech 

„filarów” systemu emerytalnego 

w poszczególnych państwach 

członkowskich. W kontekście drugiego 

filaru, powinny one ponosić również pełną 

odpowiedzialność za rolę i funkcje różnych 

instytucji zapewniających pracownicze 

świadczenia emerytalne, takich jak 

branżowe fundusze emerytalne, fundusze 

emerytalne przedsiębiorstw i zakłady 

ubezpieczeń na życie. Celem niniejszej 

dyrektywy nie jest kwestionowanie tej 

prerogatywy. 

(9) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 

państwa członkowskie ponoszą pełną 

odpowiedzialność za organizację swoich 

systemów emerytalnych, jak również za 

decyzję w sprawie roli każdego z trzech 

„filarów” systemu emerytalnego 

w poszczególnych państwach 

członkowskich. W kontekście drugiego 

filaru muszą one ponosić również pełną 

odpowiedzialność za rolę i funkcje różnych 

instytucji zapewniających pracownicze 

świadczenia emerytalne, takich jak 

branżowe fundusze emerytalne, fundusze 

emerytalne przedsiębiorstw i zakłady 

ubezpieczeń na życie. Celem niniejszej 

dyrektywy nie jest kwestionowanie tej 

prerogatywy. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Biorąc pod uwagę potrzebę dalszego 

rozwoju pracowniczych programów 

emerytalnych, Komisja powinna zapewnić 

znaczną wartość dodaną na poziomie Unii 

dzięki podjęciu dalszych kroków 

wspierających współpracę państw 

członkowskich z partnerami społecznymi 

w rozwoju większej liczby 

drugofilarowych programów 

emerytalnych oraz dzięki utworzeniu 

grupy ekspertów wysokiego szczebla w 

celu zbadania sposobów zwiększenia 

oszczędności emerytalnych w drugim 

filarze w państwach członkowskich, w tym 

promowania wymiany najlepszych praktyk 

między państwami członkowskimi.  

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W przypadku upadłości instytucji 

finansującej, uczestnik staje w obliczu 

ryzyka utraty zarówno swojego miejsca 

pracy, jak i swoich nabytych praw 

emerytalnych. Stwarza to konieczność 

zapewnienia wyraźnego podziału między 

tym przedsiębiorstwem i tą instytucją oraz 

ustanowienia minimalnych norm 

ostrożnościowych w celu ochrony 

uczestników. 

(18) W przypadku upadłości instytucji 

finansującej, uczestnik staje w obliczu 

ryzyka utraty zarówno swojego miejsca 

pracy, jak i swoich nabytych praw 

emerytalnych. Stwarza to konieczność 

zapewnienia wyraźnego podziału między 

tym przedsiębiorstwem i tą instytucją oraz 

ustanowienia – za pomocą gwarancji – 

minimalnych norm ostrożnościowych 

w celu ochrony uczestników. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Instytucje pracowniczych programów (20) Instytucje pracowniczych programów 
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emerytalnych są instytucjami 

świadczącymi usługi finansowe, 

ponoszącymi wielką odpowiedzialność za 

zapewnienie świadczenia z pracowniczych 

programów emerytalnych i z tego względu 

powinny spełniać niektóre minimalne 

normy ostrożnościowe w odniesieniu do 

ich działalności i warunków działania. 

emerytalnych nie są instytucjami 

świadczącymi usługi finansowe, lecz 

instytucjami emerytalnymi, które w 

pierwszej kolejności służą celom 

socjalnym i zapewniają zbiorowe 

świadczenia społeczne oraz które ponoszą 
wielką odpowiedzialność za zapewnienie 

świadczenia z pracowniczych programów 

emerytalnych i z tego względu powinny 

spełniać niektóre minimalne normy 

ostrożnościowe w odniesieniu do ich 

działalności i warunków działania. Ich 

funkcja socjalna, a także trójstronne 

relacje między pracownikiem, pracodawcą 

i instytucjami pracowniczych programów 

emerytalnych powinny być odpowiednio 

uznane i wspierane jako nadrzędny cel 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) W przypadku gdy instytucja nie 

prowadzi działalności transgranicznej, 
państwa członkowskie powinny zezwolić 

na niepełne finansowanie, pod warunkiem 

że opracowany zostanie właściwy plan 

przywrócenia pełnego finansowania bez 

uszczerbku dla wymagań dyrektywy Rady 

80/987/EWG z dnia 20 października 1980 

r. w sprawie zbliżania ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących 

ochrony pracowników na wypadek 

niewypłacalności ich pracodawcy28. 

(28) Państwa członkowskie powinny 

zezwolić na niepełne finansowanie pod 

warunkiem, że opracowany zostanie 

właściwy plan przywrócenia pełnego 

finansowania i ochrony pracowników bez 

uszczerbku dla wymagań dyrektywy Rady 

80/987/EWG z dnia 20 października 

1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących 

ochrony pracowników na wypadek 

niewypłacalności ich pracodawcy28. 

_______________ _______________ 

28 Dz.U. L 283 z 28.10.1980, s. 23. 28 Dz.U. L 283 z 28.10.1980, s. 23. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Jako inwestorzy długookresowi o 

niskim ryzyku płynności, instytucje 

pracowniczych programów emerytalnych 

są w stanie inwestować w niepłynne 

aktywa, takie jak akcje, oraz, w ramach 

rozsądnych limitów, w instrumenty o 

długoterminowym profilu ekonomicznym, 

które nie znajdują się w obrocie na rynkach 

regulowanych, na wielostronnych 

platformach obrotu ani na 

zorganizowanych platformach obrotu . 

Mogą one również korzystać z 

międzynarodowej dywersyfikacji. Z tego 

względu inwestowanie w akcje w walutach 

innych od tych, w których wyrażone są 

pasywa, oraz w instrumenty o 

długoterminowym profilu ekonomicznym, 

które nie znajdują się w obrocie na rynkach 

regulowanych, na wielostronnych 

platformach obrotu ani na 

zorganizowanych platformach obrotu, nie 

powinno być ograniczone względami 

innymi niż ostrożnościowe. 

(33) Jako inwestorzy długookresowi o 

niskim ryzyku płynności, instytucje 

pracowniczych programów emerytalnych 

są w stanie inwestować w niepłynne 

aktywa, takie jak akcje, oraz, w ramach 

rozsądnych limitów, w instrumenty o 

długoterminowym profilu ekonomicznym, 

które nie znajdują się w obrocie na rynkach 

regulowanych, na wielostronnych 

platformach obrotu ani na 

zorganizowanych platformach obrotu . 

Mogą one również korzystać z 

międzynarodowej dywersyfikacji. Z tego 

względu inwestowanie w akcje w walutach 

innych od tych, w których wyrażone są 

pasywa, oraz w instrumenty o 

długoterminowym profilu ekonomicznym, 

które nie znajdują się w obrocie na rynkach 

regulowanych, na wielostronnych 

platformach obrotu ani na 

zorganizowanych platformach obrotu, nie 

powinno być ograniczone względami 

innymi niż ostrożnościowe, zgodnie z 

zasadą „ostrożnego inwestora”, aby 

chronić interesy uczestników.  

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Należy zezwolić instytucjom na 

inwestowanie w innych państwach 

członkowskich zgodnie z przepisami ich 

rodzimych państw członkowskich, co 

obniży koszty działalności 

transgranicznej. Przyjmujące państwa 

członkowskie nie powinny mieć zatem 

(35) Należy zezwolić instytucjom na 

inwestowanie w innych państwach 

członkowskich zgodnie z przepisami ich 

rodzimych państw członkowskich. Jednak 

jeżeli instytucja prowadzi działalność w 

kontekście transgranicznym, właściwy 

organ przyjmującego państwa 
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prawa do nakładania dodatkowych 

wymagań dotyczących inwestowania na 

instytucje zlokalizowane w innych 

państwach członkowskich. 

członkowskiego może się do niej zwrócić o 

zastosowanie limitów inwestycyjnych, pod 

warunkiem, że takie zasady mają również 

zastosowanie do instytucji znajdujących 

się w przyjmującym państwie 

członkowskim i że są one bardziej surowe 

niż zasady mające zastosowanie w 

rodzimym państwie członkowskim. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Polityka wynagrodzeń, która zachęca 

do podejmowania nadmiernego ryzyka, 

może podważać należyte i skuteczne 

zarządzanie ryzykiem w instytucjach. 

Zasady polityki wynagrodzeń i wymogi 

dotyczące podawania jej do wiadomości 

publicznej, które mają zastosowanie do 

innych rodzajów instytucji finansowych w 

Unii, powinny stosować się także do 

instytucji, mając jednak na uwadze 

szczególną strukturę zarządzania instytucji 

w porównaniu z innymi rodzajami 

instytucji finansowych. Należy także 

uwzględnić wielkość, charakter, zakres i 

złożoność działalności instytucji. 

(37) Polityka wynagrodzeń, która zachęca 

do podejmowania nadmiernego ryzyka, 

może podważać należyte i skuteczne 

zarządzanie ryzykiem w instytucjach. 

Zasady polityki wynagrodzeń i wymogi 

dotyczące podawania jej do wiadomości 

publicznej, które mają zastosowanie do 

innych rodzajów instytucji finansowych w 

Unii, powinny w pełni stosować się także 

do instytucji, mając jednak na uwadze 

równowagę między potrzebą przejrzystości 

a szczególną strukturą zarządzania 

instytucji w porównaniu z innymi 

rodzajami instytucji finansowych. Należy 

także uwzględnić wielkość, charakter, 

zakres i złożoność działalności instytucji. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) Instytucje powinny udzielać 

przyszłym uczestnikom, uczestnikom i 

beneficjentom jasnych i adekwatnych 

informacji, aby pomóc im w 

(46) Instytucje powinny udzielać 

przyszłym uczestnikom, uczestnikom i 

beneficjentom jasnych i adekwatnych 

informacji, aby pomóc im w 
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podejmowaniu decyzji dotyczących ich 

emerytur oraz by zapewnić wysoki poziom 

przejrzystości w różnych fazach programu: 

przed zapisaniem się do programu, w 

okresie uczestnictwa (w tym przed 

przejściem na emeryturę) oraz po przejściu 

na emeryturę. W szczególności należy 

udzielać informacji dotyczących nabytych 

uprawnień emerytalnych, planowanego 

poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i 

gwarancji oraz kosztów. Jeżeli uczestnicy 

ponoszą ryzyko inwestycyjne, zasadnicze 

znaczenie mają także dodatkowe 

informacje o profilu inwestycyjnym, 

dostępnych opcjach i o wynikach 

osiągniętych w przeszłości. 

podejmowaniu decyzji dotyczących ich 

emerytur oraz by zapewnić wysoki poziom 

przejrzystości w różnych fazach programu: 

przed zapisaniem się do programu, w 

okresie uczestnictwa (w tym przed 

przejściem na emeryturę) oraz po przejściu 

na emeryturę. W szczególności należy 

udzielać informacji dotyczących nabytych 

uprawnień emerytalnych, planowanego 

poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i 

gwarancji oraz kosztów. Jeżeli uczestnicy 

ponoszą ryzyko inwestycyjne, zasadnicze 

znaczenie mają także dodatkowe 

informacje o profilu inwestycyjnym, 

dostępnych opcjach i o wynikach 

osiągniętych w przeszłości. Wszelkie 

informacje powinny być odpowiednie do 

potrzeb użytkownika i przestrzegać 

Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, szczególnie jeżeli 

chodzi o dostępność i dostęp do 

informacji, zgodnie z art. 3 i 21 tej 

konwencji. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 51 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) Właściwe władze powinny 

wykonywać swoje uprawnienia, mając na 

uwadze nadrzędny cel, jakim jest ochrona 

uczestników i beneficjentów. 

(51) Właściwe władze powinny 

wykonywać swoje uprawnienia, mając na 

uwadze nadrzędny cel, jakim jest ochrona 

praw uczestników i beneficjentów oraz 

stabilność i należyte funkcjonowanie 

instytucji. 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 57 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) Aby zapewnić sprawne (57) Aby zapewnić sprawne 



 

AD\1062690PL.doc 15/32 PE541.293v02-00 

 PL 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

pracowniczych programów emerytalnych 

organizowanych w skali europejskiej, 

Komisja powinna, po konsultacji z EIOPA, 

dokonać przeglądu stosowania niniejszej 

dyrektywy i złożyć sprawozdanie z tego 

przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie cztery lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy. W ramach tego 

przeglądu należy ocenić w szczególności 

stosowanie przepisów dotyczących 

obliczania rezerw technicznych, 

finansowania rezerw technicznych, 

ustawowych funduszy własnych, 

marginesów wypłacalności, reguł 

inwestowania i wszystkich innych 

aspektów związanych z sytuacją w 

zakresie wypłacalności finansowej 

instytucji. 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

pracowniczych programów emerytalnych 

organizowanych w skali europejskiej, 

Komisja powinna, po konsultacji z EIOPA, 

dokonać przeglądu stosowania niniejszej 

dyrektywy i złożyć sprawozdanie z tego 

przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sześć lat po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 59 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(59) W celu uszczegółowienia wymagań 

określonych w niniejszej dyrektywie 

należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do doprecyzowania polityki 

wynagrodzeń, oszacowania ryzyka 

związanego z emeryturami i zestawienia 

świadczeń emerytalnych. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

skreślony 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (60a) Dalszy rozwój na poziomie Unii 

modeli wypłacalności, takich jak model 

jednolitego bilansu (HBS), jest 

nierealistyczny z praktycznego punktu 

widzenia i nieefektywny pod względem 

kosztów i korzyści, szczególnie mając na 

uwadze różnorodność instytucji 

pracowniczych programów emerytalnych 

w państwach członkowskich. W związku z 

tym nie należy opracowywać na szczeblu 

europejskim żadnych ilościowych 

wymogów kapitałowych, takich jak 

Wypłacalność II lub przygotowane na jej 

podstawie modele jednolitego bilansu, w 

odniesieniu do instytucji pracowniczych 

programów emerytalnych, ponieważ mogą 

one potencjalnie zaszkodzić interesom 

zarówno pracowników, jak i 

pracodawców, i mogą zniechęcić 

pracodawców do zapewniania emerytur 

pracowniczych. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – litera a – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Funkcja socjalna instytucji, a także 

trójstronne relacje między pracownikiem, 

pracodawcą i IORP muszą być 

odpowiednio uznane i wspierane jako 

nadrzędny cel niniejszej dyrektywy. 

 

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 6 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „świadczenia emerytalne” oznaczają 

świadczenia wypłacane w zależności od 

osiągnięcia lub przewidywanego 

osiągnięcia emerytury lub, gdy są one 

uzupełnieniem tych świadczeń 

i świadczone dodatkowo, w formie wypłat 

z tytułu śmierci, niepełnosprawności lub 

zaprzestania zatrudnienia lub w formie 

zapomóg lub usług w razie choroby, 

ubóstwa lub śmierci. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa finansowego na 

emeryturze świadczenia te przyjmują 

zazwyczaj formę dożywotnich wypłat. 

Mogą to być również wypłaty dokonywane 

okresowo lub jednorazowo; 

d) „świadczenia emerytalne” oznaczają 

świadczenia wypłacane w zależności od 

osiągnięcia lub przewidywanego 

osiągnięcia emerytury lub, gdy są one 

uzupełnieniem tych świadczeń 

i świadczone dodatkowo, w formie wypłat 

z tytułu śmierci, niepełnosprawności lub 

zaprzestania zatrudnienia lub w formie 

zapomóg lub usług w razie choroby, 

ubóstwa lub śmierci, lub rent rodzinnych, 

jeżeli są powiązane z dodatkowymi 

programami emerytalnymi. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa finansowego 

na emeryturze świadczenia te przyjmują 

zazwyczaj formę dożywotnich wypłat. 

Mogą to być również wypłaty dokonywane 

okresowo lub jednorazowo; 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie mogą poddać 

warunki działania instytucji znajdujących 

się na ich terytorium innym 

niedyskryminującym wymogom w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

interesów uczestników i beneficjentów. 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby instytucja prowadząca działalność 

skreślony 
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transgraniczną nie podlegała żadnym 

wymaganiom dotyczącym przekazywania 

informacji uczestnikom i beneficjentom, 

nałożonym przez właściwe władze 

przyjmującego państwa członkowskiego w 

stosunku do uczestników, których dotyczy 

ta działalność transgraniczna. 

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Instytucjom, które otrzymały zezwolenie 

lub są zarejestrowane na terytoriach 

państw członkowskich, państwa te 

pozwalają na przeniesienie całości lub 

części ich programów emerytalnych do 

instytucji przyjmujących, które otrzymały 

zezwolenie lub zostały zarejestrowane w 

innych państwach członkowskich. 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 

instytucjom, które otrzymały zezwolenie 

lub są zarejestrowane na ich terytoriach, na 

przeniesienie, w całości lub części, rezerw 

technicznych lub zobowiązań programu 

emerytalnego, a także innych zobowiązań 

i praw oraz związanych z nimi aktywów 

lub ich ekwiwalentów pieniężnych, do 

instytucji przyjmujących, które otrzymały 

zezwolenie lub zostały zarejestrowane w 

innych państwach członkowskich, pod 

warunkiem, że w przypadku przeniesienia 

części programu emerytalnego 

zagwarantowana będzie rentowność 

zarówno części przeniesionej, jak i części 

pozostawionej programu emerytalnego, a 

prawa uczestników będą należycie 

chronione po przeniesieniu. Instytucja 

przyjmująca musi prowadzić program 

emerytalny zgodnie z przepisami prawa 

socjalnego i prawa pracy przyjmującego 

państwa członkowskiego, dzięki czemu 

przeniesienie nie zmieni poziomu ochrony 

objętych nim uczestników i beneficjentów. 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. O ile krajowe przepisy prawa socjalnego 

i prawa pracy dotyczące organizacji 

systemów emerytalnych nie stanowią 

inaczej, należy uzależnić przeniesienie i 

jego warunki od uprzedniej zgody 

uczestników i beneficjentów lub, w 

stosownych przypadkach, ich 

przedstawicieli. W każdym razie 

informacje o warunkach przeniesienia 

udostępnia się uczestnikom i 

beneficjentom, których to dotyczy, lub, w 

stosownych przypadkach, ich 

przedstawicielom nie później niż cztery 

miesiące przed złożeniem wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

3. O ile krajowe przepisy prawa socjalnego 

i prawa pracy dotyczące organizacji 

systemów emerytalnych nie stanowią 

inaczej, należy uzależnić przeniesienie i 

jego warunki od uprzedniej zgody 

uczestników i beneficjentów lub, w 

stosownych przypadkach, ich 

przedstawicieli lub instytucji finansującej, 

jeżeli jest ona w całości lub części 

odpowiedzialna za zapewnienie świadczeń 

emerytalnych. W każdym razie informacje 

o warunkach przeniesienia udostępnia się 

uczestnikom i beneficjentom, których to 

dotyczy, lub, w stosownych przypadkach, 

ich przedstawicielom nie później niż cztery 

miesiące przed złożeniem wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Komisja proponuje wszelkie niezbędne 

środki na rzecz zapobieżenia możliwym 

zakłóceniom spowodowanym przez różne 

poziomy stóp procentowych oraz na rzecz 

ochrony interesów uczestników 

i beneficjentów każdego programu. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie oryginalnego sformułowania z dyrektywy, gdyż przepis ten ma w zamierzeniu 

chronić beneficjentów i członków programów. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 



 

PE541.293v02-00 20/32 AD\1062690PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku działalności 

transgranicznej, określonej w art. 12, 

rezerwy techniczne są zawsze całkowicie 

finansowane w odniesieniu do pełnego 

zakresu obsługiwanych programów 

emerytalnych. Jeśli warunki te nie są 

spełnione, właściwe władze rodzimego 

państwa członkowskiego interweniują 

zgodnie z art. 62. W celu dostosowania się 

do tego wymogu, rodzime państwo 

członkowskie może wymagać 

wyodrębnienia aktywów i pasywów. 

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 

obowiązują również w przypadku 

działalności transgranicznej, o której 

mowa w art. 12, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej ochrony 

interesów pracowników, uczestników i 

beneficjentów. 

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję o dopuszczeniu kryteriów 

dotyczących inwestycji, które mogłyby 

generować niższe zyski, lecz przynosić 

większe korzyści społeczne, jeżeli zgodzą 

się na to zainteresowane strony. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ich kwalifikacje zawodowe, wiedza i 

doświadczenie są odpowiednie, aby 

umożliwić im prawidłowe i ostrożne 

zarządzanie instytucją oraz właściwe 

wykonywanie ich kluczowych funkcji 

a) ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie 

są zbiorczo odpowiednie, aby umożliwić 

im prawidłowe i ostrożne zarządzanie 

instytucją oraz właściwe wykonywanie ich 

kluczowych funkcji (wymóg kompetencji); 
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(wymóg kompetencji); oraz oraz  

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dyrektywa 2010/76/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1a ma również 

zastosowanie do osób, które faktycznie 

kierują instytucjami pracowniczych 

programów emerytalnych, aby zapewnić 

rozsądną politykę wynagrodzeń. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie 

wymogów kapitałowych dotyczących 

portfela handlowego i resekurytyzacji oraz 

przeglądu nadzorczego polityki 

wynagrodzeń (Dz.U. L 329 z 14.12.2010, 

s. 3). 

 

Poprawka   34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 4 



 

PE541.293v02-00 22/32 AD\1062690PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Oszacowanie ryzyka związanego z 

emeryturami stanowi integralną część 

strategii operacyjnej i jest brane pod 

uwagę przy podejmowaniu przez 

instytucję strategicznych decyzji. 

4. Oszacowanie ryzyka związanego z 

emeryturami przeprowadza się regularnie 

i niezwłocznie po każdej istotnej zmianie 

w profilu ryzyka instytucji lub programu 

emerytalnego. Udostępnia się je 

uczestnikom programu i podaje do 

wiadomości publicznej. 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 30 skreślony 

Akt delegowany dotyczący oszacowania 

ryzyka związanego z emeryturami 

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktu delegowanego zgodnie z art. 77 w 

celu określenia: 

 

a) elementów objętych przepisami art. 29 

ust. 2; 

 

b) metod, o których mowa w art. 29 ust. 3, 

uwzględniających określenie i 

oszacowanie rodzajów ryzyka, na które 

instytucje są lub mogą być narażone w 

perspektywie krótko- i długoterminowej; 

oraz 

 

c) częstotliwości przeprowadzania 

oszacowania ryzyka związanego z 

emeryturami, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 29 ust. 1. 

 

We wspomnianym akcie delegowanym nie 

wprowadza się dodatkowych wymagań w 

zakresie finansowania w stosunku do 

wymagań przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 38 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W zależności od rodzaju ustanowionego 

programu emerytalnego państwa 

członkowskie zapewniają, by każda 

instytucja znajdująca się na ich terytoriach 

przekazywała przyszłym uczestnikom, 

uczestnikom i beneficjentom co najmniej 

informacje określone w art. 39–53 i art. 

55–58 . 

1. W zależności od rodzaju ustanowionego 

programu emerytalnego każde państwo 

członkowskie dopilnowuje, by każda 

instytucja znajdująca się na jego 

terytorium przekazywała przyszłym 

uczestnikom, uczestnikom i beneficjentom 

odpowiednie informacje, biorąc pod 

uwagę różne potrzeby informacyjne 

przyszłych uczestników, uczestników i 

beneficjentów określone niniejszym 

rozdziale. 

 Informacje, o których mowa w akapicie 

pierwszym, muszą odpowiadać potrzebom 

użytkownika, muszą być napisane w 

sposób jasny i przyjazny dla użytkownika, 

muszą być regularnie aktualizowane oraz 

muszą przestrzegać Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych, 

szczególnie jeżeli chodzi o dostępność i 

dostęp do informacji, zgodnie z art. 3 i 21 

tej konwencji. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 38 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Informacje te spełniają wszystkie 

następujące wymagania: 

skreślony 

a) są regularnie aktualizowane;  

b) są sporządzone na piśmie w jasny 

sposób, z użyciem jasnego, zwięzłego i 

zrozumiałego języka, bez stosowania 

żargonu i terminów technicznych, jeżeli 

zamiast nich można użyć sformułowań z 

języka niespecjalistycznego; 
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c) nie mogą wprowadzać w błąd, a w 

słownictwie i treści zapewnia się spójność; 

 

d) są przedstawione w sposób ułatwiający 

ich czytanie, a wielkość użytej czcionki 

umożliwia wygodne czytanie. 

 

Nie można używać kolorów, jeżeli 

mogłyby one utrudniać zrozumienie 

informacji w przypadku gdy zestawienie 

świadczeń emerytalnych jest drukowane 

lub kopiowane w trybie czarno-białym. 

 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 39 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie, w odniesieniu do 

każdej instytucji znajdującej się na ich 

terytoriach, zapewniają, by: członkowie 

byli dostatecznie informowani o 

warunkach programu emerytalnego, w 

szczególności dotyczących: 

1. W zależności od charakteru 

ustanowionego programu emerytalnego 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 

każdej instytucji znajdującej się na ich 

terytoriach, zapewniają, by: członkowie 

byli dostatecznie informowani o 

warunkach programu emerytalnego, w 

szczególności dotyczących: 

a) praw i obowiązków stron 

uczestniczących w programie 

emerytalnym; 

a) praw i obowiązków stron 

uczestniczących w programie 

emerytalnym; 

b) rodzajów ryzyka finansowego, 

technicznego oraz innych rodzajów ryzyka 
związanych z programem emerytalnym;  

b)  rodzajów ryzyka związanych z 

programem emerytalnym w zakresie 

istotnym z punktu widzenia uczestników i 

beneficjentów. 

c) charakteru i podziału tych rodzajów 

ryzyka.  

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 39 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku programów, w których 

uczestnicy ponoszą ryzyko inwestycyjne i 

które przewidują więcej niż jedną opcję o 

różnych profilach inwestycyjnych, 

uczestnicy – oprócz informacji 

wymienionych w ust. 1 lit. a), b) i c) – 
otrzymują informacje o warunkach 

dotyczących zakresu dostępnych opcji 

inwestycyjnych, standardowej opcji 

inwestycyjnej oraz, w stosownych 

przypadkach, o zasadzie przypisywania 

poszczególnych uczestników do danej 

opcji inwestycyjnej w ramach programu 

emerytalnego. 

2. W przypadku programów, w których 

uczestnicy ponoszą ryzyko inwestycyjne i 

które przewidują więcej niż jedną opcję o 

różnych profilach inwestycyjnych, 

uczestnicy otrzymują informacje o 

warunkach dotyczących zakresu 

dostępnych opcji inwestycyjnych, 

standardowej opcji inwestycyjnej oraz, w 

stosownych przypadkach, o zasadzie 

przypisywania poszczególnych 

uczestników do danej opcji inwestycyjnej 

w ramach programu emerytalnego. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 40 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 40a 

 Zestawienie świadczeń emerytalnych 

[zastępuje art. 40-54 wniosku Komisji] 1. Przy określaniu przepisów dotyczących 

struktury i zawartości zestawienia 

świadczeń emerytalnych właściwe władze 

państwa członkowskiego wymagają, by: 

 a) zestawienie świadczeń emerytalnych 

zawierało kluczowe informacje istotne z 

punktu widzenia uczestników, biorąc pod 

uwagę specyficzny charakter systemów 

krajowych oraz krajowego prawa 

socjalnego, prawa pracy i prawa 

podatkowego;  

 b) informacje zawarte w zestawieniu 

świadczeń emerytalnych były napisane w 

sposób jasny i przedstawione w sposób 

spójny i łatwy w odbiorze; 

 c) instytucjom zezwolono na 

udostępnianie zestawienia świadczeń 
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emerytalnych na trwałym nośniku lub za 

pomocą strony internetowej. Kopię w 

wersji papierowej dostarcza się 

uczestnikom i beneficjentom na żądanie i 

bezpłatnie, oprócz wszelkich środków 

elektronicznych. 

 2. W ramach niniejszej dyrektywy 

kluczowe informacje istotne z punktu 

widzenia uczestników oznaczają: 

 a) dane osobowe uczestnika, z wyraźnym 

wskazaniem wieku emerytalnego lub daty 

otrzymania świadczeń emerytalnych; 

 b) dane identyfikacyjne instytucji oraz 

dane identyfikacyjne programu 

emerytalnego uczestnika; 

 c) dokładną datę, do której odnoszą się 

informacje zawarte w zestawieniu 

świadczeń emerytalnych; 

 d) w stosownych przypadkach – wszelkie 

informacje na temat pełnych lub 

częściowych gwarancji w ramach 

programu emerytalnego; w przypadku 

zapewnienia gwarancji należy w 

zestawieniu świadczeń emerytalnych 

wyjaśnić pokrótce charakter tej gwarancji 

oraz przedstawić informacje o bieżącym 

poziomie finansowania należnych 

indywidualnych uprawnień uczestnika; 

 e) informacje o prognozach emerytalnych, 

uwzględniające specyficzny charakter i 

organizację programu emerytalnego. 

 3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 

wszelkie dodatkowe istotne informacje 

były łatwo dostępne i udostępniane na 

wniosek uczestnika w sposób przyjazny 

dla użytkownika. Informacje te można 

umieścić w zestawieniu świadczeń 

emerytalnych lub udostępnić w inny 

sposób. Mogą one obejmować: 

 a) informacje o bilansie, składkach i 

kosztach programu emerytalnego, 

uwzględniające specyficzny charakter i 

organizację programu emerytalnego; 
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 b) w stosownych przypadkach – 

informacje o profilu inwestycyjnym, 

uwzględniające specyficzny charakter i 

organizację programu emerytalnego; 

 c) w stosownych przypadkach – 

informacje o dotychczasowych wynikach, 

uwzględniające specyficzny charakter i 

organizację programu emerytalnego. 

 4. Państwa członkowskie wymieniają się 

najlepszymi praktykami dotyczącymi 

formy i treści zestawienia świadczeń 

emerytalnych. 

 

 

Poprawka 42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 55 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 55a 

 Inne przekazywane informacje i 

dokumenty 

[zastępuje art. 55-58 wniosku Komisji] 1. Instytucja zapewnia informowanie 

przyszłych uczestników o wszystkich 

cechach programu i o wszelkich opcjach 

inwestycyjnych, łącznie z informacjami o 

tym, czy i w jaki sposób strategia 

inwestycyjna uwzględnia kwestie 

środowiskowe, klimatyczne, społeczne 

oraz kwestie związane z ładem 

korporacyjnym. Jeżeli przyszli uczestnicy 

nie mają wyboru i są automatycznie 

zapisywani do programu emerytalnego, 

otrzymują kluczowe informacje istotne z 

punktu widzenia ich uczestnictwa 

bezpośrednio po zapisaniu. 

 2. Oprócz zestawienia świadczeń 

emerytalnych instytucje przekazują 

każdemu uczestnikowi, najpóźniej na dwa 

lata przed osiągnięciem wieku 

emerytalnego przewidzianego w 

programie, lub na żądanie uczestnika, 

następujące informacje: 
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 a) obiektywne informacje o dostępnych 

uczestnikom opcjach w zakresie 

uzyskiwania dochodów emerytalnych; 

 b) jeżeli wypłaty w ramach programu 

emerytalnego nie są dokonywane w 

postaci renty dożywotniej, obiektywne 

informacje o dostępnych produktach w 

zakresie wypłaty świadczeń. 

 Instytucje przekazują beneficjentom 

informacje o należnych świadczeniach i 

odpowiadających im opcjach wypłaty. W 

przypadku gdy beneficjenci ponoszą 

znaczne ryzyko inwestycyjne w fazie 

wypłaty, państwa członkowskie 

zapewniają otrzymywanie przez 

beneficjentów odpowiednich informacji. 

 3. Na żądanie uczestnika, beneficjenta lub 

ich przedstawicieli instytucja przekazuje 

następujące dodatkowe informacje: 

 a) roczne sprawozdania finansowe i 

roczne sprawozdania, o których mowa w 

art. 31, lub w przypadku gdy instytucja 

odpowiada za więcej niż jeden program, 

sprawozdania odnoszące się do ich 

poszczególnych programów emerytalnych; 

 b) oświadczenie o zasadach polityki 

inwestycyjnej, o którym mowa w art. 32; 

 c) informacje o założeniach stosowanych 

w celu uzyskania prognoz, o których 

mowa w art. 50; 

 d) informacje o zakładanej wartości renty, 

rodzaju podmiotu oferującego rentę i 

czasie trwania renty, o których mowa w 

art. 53 lit. c). 

 Na wniosek uczestnika instytucja 

przekazuje również informacje dotyczące: 

 a) docelowego poziomu świadczeń 

emerytalnych, w stosownych 

przypadkach; 

 b) poziomu świadczeń w przypadku 

zaprzestania zatrudnienia. 
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Poprawka   43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 59 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Głównym celem nadzoru 

ostrożnościowego jest ochrona 

uczestników i beneficjentów. 

1. Głównym celem nadzoru 

ostrożnościowego jest ochrona praw 

uczestników i beneficjentów oraz 

zapewnienie stabilności i należytego 

funkcjonowania instytucji. 

 

Poprawka   44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 59 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Bez uszczerbku dla głównego celu 

nadzoru ostrożnościowego określonego w 

ust. 1 państwa członkowskie zapewniają 

należyte uwzględnianie przez właściwe 

władze – przy wykonywaniu ich ogólnych 

obowiązków – potencjalnego wpływu ich 

decyzji na stabilność danych systemów 

finansowych w Unii, w szczególności w 

sytuacjach kryzysowych, z 

uwzględnieniem informacji dostępnych w 

stosownym czasie. 

2. Bez uszczerbku dla głównego celu 

nadzoru ostrożnościowego określonego w 

ust. 1 niniejsza dyrektywa wspiera 

ustanowienie i funkcjonowanie IORP, 

zachęca je do efektywnego zarządzania i 

administracji, a także zwiększa ich 

atrakcyjność dla pracowników i 

pracodawców. 

 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

poddanie instytucji pracowniczych 

programów emerytalnych nadzorowi 

ostrożnościowemu obejmującemu nadzór 

nad: 

Bez uszczerbku dla krajowego prawa 

socjalnego i prawa pracy państwa 

członkowskie zapewniają poddanie 

instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych nadzorowi 

ostrożnościowemu obejmującemu nadzór 

nad: 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W związku z koniecznością podjęcia 

działań na szczeblu Unii w celu dalszego 

rozwoju pracowniczych programów 

emerytalnych w państwach członkowskich 

Komisja: 

 a) podejmuje dalsze kroki w celu wsparcia 

współpracy państw członkowskich z 

partnerami społecznymi w opracowaniu 

większej liczby drugofilarowych 

programów emerytalnych; 

 b) powołuje grupę ekspertów wysokiego 

szczebla w celu zbadania sposobów 

zwiększenia oszczędności emerytalnych w 

drugim filarze w państwach 

członkowskich, w tym wspierania 

wymiany najlepszych praktyk między 

państwami członkowskimi.  

 

Poprawka   47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 75 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W cztery lata po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy Komisja dokonuje 

przeglądu niniejszej dyrektywy i 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie na temat jej 

wdrożenia i skuteczności. 

Sześć lat po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy Komisja dokonuje 

przeglądu niniejszej dyrektywy i 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie na temat jej 

wdrożenia i skuteczności. 

 

Poprawka   48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 77 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 77 skreślony 

Wykonywanie przekazanych uprawnień  

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 

2. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 24 ust. 3, art. 30 i art. 54, 

może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 

skuteczna od następnego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 

3. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

4. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 24 ust. 3, art. 30 i art. 54 wchodzi w 

życie tylko wówczas, gdy Parlament 

Europejski albo Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 
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