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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do 
dodatkowych emerytur lub rent dotyczy głównych kwestii związanych z przeszkodami w 
wolnym przepływie pracowników w obrębie tego samego państwa członkowskiego lub 
między państwami członkowskimi w zakresie emerytur. 

Należy zauważyć, że dyrektywa ta jest kontynuacją stałych wysiłków ze strony Komisji 
Europejskiej w celu promowania dobrowolnego porozumienia między zainteresowanymi 
stronami.

Wobec różnorodności systemów istniejących w różnych państwach członkowskich, 
sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla zasadność wybranego instrumentu 
legislacyjnego (dyrektywy) oraz przestrzeganie zasady subsydiarności i proporcjonalności.
Chociaż wniosek pociąga za sobą środki mające na celu zbliżenie przepisów krajowych, 
środki te przewidują tylko niezbędne ramy umożliwiające pracownikom zachowanie lub 
przeniesienie uprawnień w ramach mobilności.

Niemniej jednak pożądane są pewne zmiany, aby niektóre reformy nie rozpłynęły się zbytnio 
w czasie, aby przyjąć bardziej neutralny z punktu widzenia płci język oraz zapobiec, aby w 
niektórych państwach członkowskich utrzymały się przeszkody z przyczyn technicznych.

Ważne jest też zagwarantowanie osobom zatrudnionym, które przerywają lub zaprzestają 
działalności zawodowej, między innymi z przyczyn rodzinnych, zachowania uprawnień do 
emerytury lub renty, a nawet do dalszego wpłacania składek.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 5

5. Należy także odwołać się do art. 94 
Traktatu zważywszy na fakt, że różnice w 
ustawodawstwach krajowych dotyczących 
dodatkowych systemów emerytalno-
rentowych mogą utrudniać zarówno 
korzystanie z prawa pracowników do 

5. Należy także odwołać się do art. 94 
Traktatu zważywszy na fakt, że różnice w 
ustawodawstwach krajowych dotyczących 
dodatkowych systemów emerytalno-
rentowych mogą utrudniać zarówno 
korzystanie z prawa osób zatrudnionych do 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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swobodnego przemieszczania się, jak i 
funkcjonowanie wspólnego rynku. W 
związku z tym, w celu polepszenia 
możliwości przenoszenia uprawnień do 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych pracowników
przemieszczających się na terytorium 
Wspólnoty i w obrębie danego Państwa 
Członkowskiego należy zharmonizować 
niektóre warunki nabywania uprawnień do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz 
zbliżyć zasady w dziedzinie ochrony 
uprawnień nieaktywnych i przenoszenia 
uprawnień nabytych.

swobodnego przemieszczania się, jak i 
funkcjonowanie wspólnego rynku. W 
związku z tym, w celu polepszenia 
możliwości przenoszenia uprawnień do 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych osób zatrudnionych
przemieszczających się na terytorium 
Wspólnoty i w obrębie danego Państwa 
Członkowskiego należy zharmonizować 
niektóre warunki nabywania uprawnień do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz 
zbliżyć zasady w dziedzinie ochrony 
uprawnień nieaktywnych i przenoszenia 
uprawnień nabytych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

6a) Przepisy dyrektywy 76/207/EWG 
zmienionej dyrektywą 2002/73/WE, 
dyrektywy 86/378/EWG zmienionej 
dyrektywą 96/97/WE, dyrektywy 
92/85/EWG oraz dyrektywy 96/34/WE 
regulują równe traktowanie kobiet i 
mężczyzn mianowicie w zakresie warunków 
pracy i ubezpieczenia społecznego. W 
związku z tym Państwa Członkowskie oraz 
partnerzy społeczni powinni wdrażać 
przepisy niniejszej dyrektywy przestrzegając 
przepisów wymienionych dyrektyw, w 
szczególności w odniesieniu do powrotu 
kobiet na rynek pracy po przerwie w 
ramach godzenia życia zawodowego z 
rodzinnym.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

10. Ze względu na wykonalność finansową 
dodatkowych systemów emerytalno-
rentowych, Państwa Członkowskie mają 
możliwość zwolnienia systemów 
niekapitałowych z obowiązku dawania 
pracownikom możliwości przeniesienia 
nabytych uprawnień. Tym niemniej ze 
względu na równe traktowanie pracowników 

Skreślony
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objętych systemami kapitałowymi i 
pracowników objętych systemami 
niekapitałowymi Państwa Członkowskie 
powinny dążyć do stopniowej poprawy 
przenoszenia praw wynikłych z systemów 
niekapitałowych.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 11

11. Bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami1, 
pracownicy korzystający lub zamierzający 
skorzystać z ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się powinni być we 
właściwy sposób informowani przez osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie 
dodatkowymi systemami emerytalno-
rentowymi zwłaszcza o wpływie ustania 
zatrudnienia na ich dodatkowe uprawnienia 
do świadczeń emerytalnych lub rentowych.

11. Bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami2, osoby 
zatrudnione korzystające lub zamierzające 
skorzystać z ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się powinny być we 
właściwy sposób informowane przez osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie 
dodatkowymi systemami emerytalno-
rentowymi zwłaszcza o wpływie ustania 
zatrudnienia na ich dodatkowe uprawnienia 
do świadczeń emerytalnych lub rentowych.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 15

15. Mając na uwadze konieczność 
uwzględnienia skutków niniejszej 
dyrektywy, zwłaszcza dla wykonalności 
finansowej dodatkowych systemów 
emerytalno-rentowych, Państwa 
Członkowskie mogą skorzystać z 
dodatkowego terminu na stopniowe 
wdrożenie przepisów mogących wywołać 
wspomniane skutki.

skreślony

Poprawka 6
Artykuł 1

  
1 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, str. 10.
2 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, str. 10.
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Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie 
korzystania z prawa do swobodnego 
przemieszczania się pracowników oraz 
prawa do mobilności zawodowej wewnątrz 
tego samego Państwa Członkowskiego, 
poprzez ograniczenie przeszkód będących 
wynikiem niektórych zasad dotyczących 
funkcjonowania dodatkowych systemów 
emerytalno-rentowych w Państwach 
Członkowskich.

Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie 
korzystania z prawa do swobodnego 
przemieszczania się osób zatrudnionych
oraz prawa do mobilności zawodowej 
wewnątrz tego samego Państwa 
Członkowskiego, poprzez ograniczenie 
przeszkód będących wynikiem niektórych 
zasad dotyczących funkcjonowania 
dodatkowych systemów emerytalno-
rentowych w Państwach Członkowskich.

Poprawka 7
Artykuł 3 litera d)

d) uprawnienia do świadczeń emerytalnych 
lub rentowych”: każde świadczenie, do 
którego członek systemu emerytalno-
rentowego lub inna osoba uprawniona 
mogłaby być uprawniona zgodnie z 
zasadami dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego i, jeżeli stosowne, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym;

d) uprawnienia do świadczeń emerytalnych 
lub rentowych”: każde świadczenie, do 
którego osoby należące do systemu 
emerytalno-rentowego lub inna osoba 
uprawniona mogłaby być uprawniona 
zgodnie z zasadami dodatkowego systemu 
emerytalno-rentowego i, jeżeli stosowne, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

Poprawka 8
Artykuł 3 litera f)

f) „pracownik odchodzący”: pracownik, 
który przed nabyciem uprawnień do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych 
kończy stosunek pracy, w ramach którego 
gromadził uprawnienia do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych lub mógłby 
nabyć te uprawnienia, gdyby pozostał w 
stosunku pracy;

f) „pracownik odchodzący”: osoba 
zatrudniona, która przed nabyciem 
uprawnień do świadczeń emerytalnych lub 
rentowych kończy stosunek pracy, w ramach 
którego gromadziła uprawnienia do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych lub 
mogłaby nabyć te uprawnienia, gdyby 
pozostała w stosunku pracy;

Poprawka 9
Artykuł 3 litera g)

g) „możliwość przenoszenia”: przysługująca 
pracownikowi możliwość nabycia i 
zachowania uprawnień do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych, w momencie 
skorzystania z prawa do swobodnego 
przemieszczania się lub prawa do 

g) „możliwość przenoszenia”: przysługująca 
osobie zatrudnionej możliwość nabycia i 
zachowania uprawnień do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych, w momencie 
skorzystania z prawa do swobodnego 
przemieszczania się lub prawa do 



PA\600608PL.doc 7/10 PE 369.854v01-00

PL

mobilności zawodowej; mobilności zawodowej;

Poprawka 10
Artykuł 3 litera h)

h) „beneficjent odroczony”: każdy były 
członek systemu emerytalno-rentowego
uprawniony do nieaktywnych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych w ramach 
dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego, jeżeli spełnione są warunki 
uprawniające do otrzymywania 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych;

h) „beneficjent odroczony”: każda osoba , 
będąca byłym członkiem systemu 
emerytalno-rentowego uprawniona do 
nieaktywnych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych w ramach dodatkowego systemu 
emerytalno-rentowego, jeżeli spełnione są 
warunki uprawniające do otrzymywania 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych;

Poprawka 11
Artykuł 4 litera a)

a) w sytuacji, gdy uprawnienia do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych nie zostały 
jeszcze nabyte w momencie ustania 
zatrudnienia, całość składek wpłaconych 
przez odchodzącego pracownika lub w jego
imieniu została mu zwrócona lub 
przeniesiona;

a) w sytuacji, gdy uprawnienia do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych nie zostały 
jeszcze nabyte w momencie ustania 
zatrudnienia, całość składek wpłaconych 
przez odchodzącą osobę zatrudnioną lub w 
jej imieniu została jej zwrócona lub 
przeniesiona;

Poprawka 12
Artykuł 4 litera b)

b) w sytuacji, gdy określony jest minimalny 
wiek wymagany do nabycia uprawnień do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych, nie 
przekraczał on 21 lat;

b) w sytuacji, gdy określony jest minimalny 
wiek wymagany do nabycia uprawnień do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych, nie 
przekraczał on 18 lat;

Poprawka 13
Artykuł 4 litera c)

c) pracownik mógł przystąpić do 
dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego po upływie maksymalnie 
dwuletniego okresu zatrudnienia lub, gdzie 
to właściwe, najpóźniej wraz z osiągnięciem 

c) osoba zatrudniona mogła przystąpić do 
dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego po upływie maksymalnie 
dwuletniego okresu zatrudnienia lub, gdzie 
to właściwe, najpóźniej wraz z osiągnięciem 
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wymaganego minimalnego wieku; wymaganego minimalnego wieku;

Poprawka 14
Artykuł 4 litera d)

d) pracownik nabył uprawnienia do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych po 
upływie maksymalnie dwuletniego okresu 
przynależności;

d) osoba zatrudniona nabyła uprawnienia 
do świadczeń emerytalnych lub rentowych 
po upływie maksymalnie dwuletniego 
okresu przynależności;

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
dodatkowym systemom emerytalno-
rentowym na niezabezpieczanie uprawnień 
nabytych, ale na dokonanie przeniesienia lub 
wypłaty odpowiadającego im kapitału, jeżeli 
wartość tych uprawnień nie przekracza 
progu określonego przez dane Państwo 
Członkowskie. Państwo Członkowskie 
informuje Komisję o zastosowanym progu.

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
dodatkowym systemom emerytalno-
rentowym na:

a) niezabezpieczanie uprawnień nabytych, 
ale na dokonanie przeniesienia lub wypłaty 
odpowiadającego im kapitału, jeżeli wartość 
tych uprawnień nie przekracza progu 
określonego przez dane Państwo 
Członkowskie. Państwo Członkowskie 
informuje Komisję o zastosowanym progu.

b) umożliwienie pracownikowi 
odchodzącemu dalszego wpłacania składek 
do dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego po ustaniu zatrudnienia. 
Państwa członkowskie poinformują 
Komisję o sposobach stosowania tego 
przepisu.

Poprawka 16
Artykuł 7 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla obowiązków 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych, o których mowa w art. 11 

1. Bez uszczerbku dla obowiązków 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych, o których mowa w art. 11 
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dyrektywy 2003/41/WE, dotyczących 
informacji, które należy przekazać członkom 
systemów emerytalno-rentowych i 
beneficjentom, Państwa Członkowskie 
przyjmują konieczne środki w celu 
zapewnienia informowania pracowników
przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
dodatkowymi systemami emerytalno-
rentowymi o konsekwencjach ustania 
zatrudnienia dla ich uprawnień do 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych.

dyrektywy 2003/41/WE, dotyczących 
informacji, które należy przekazać członkom 
systemów emerytalno-rentowych i 
beneficjentom, Państwa Członkowskie 
przyjmują konieczne środki w celu 
zapewnienia informowania osób 
zatrudnionych przez osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie dodatkowymi systemami 
emerytalno-rentowymi o konsekwencjach 
ustania zatrudnienia dla ich uprawnień do 
dodatkowych świadczeń emerytalnych lub 
rentowych.

Poprawka 17
Artykuł 7 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Niezbędne informacje przekazywane są w 
rozsądnym terminie pracownikom, którzy 
wystąpili z wnioskiem o ich dostarczenie;
dotyczą one w szczególności:

2. Niezbędne informacje przekazywane są w 
rozsądnym terminie osobom zatrudnionym, 
które wystąpiły z wnioskiem o ich 
dostarczenie; dotyczą one w szczególności:

Poprawka 18
Artykuł 7 ustęp 3

3. Beneficjent objęty odroczeniem, który 
wystąpił o to z wnioskiem, otrzymuje od 
osoby odpowiedzialnej za zarządzanie 
dodatkowym systemem emerytalno-
rentowym informacje na temat swoich 
nieaktywnych uprawnień do świadczeń 
emerytalnych lub rentowych oraz na temat 
wszelkich zmian zasad w odniesieniu do 
dodatkowego systemu emerytalno-
rentowego, któremu podlega.

nie dotyczy wersji polskiej

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 4

4. Informacje, o których mowa w niniejszym 
artykule, są przekazywane na piśmie, w 
sposób zrozumiały.

4. Informacje, o których mowa w niniejszym 
artykule, są przekazywane na piśmie, w 
sposób zrozumiały dla zainteresowanej 
osoby.
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Poprawka 20
Artykuł 9 ustęp 2

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 
Państwa Członkowskie mogą skorzystać, 
jeżeli będzie to konieczne, z dodatkowego 
okresu 60 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca 
2008 r. na zrealizowanie celów, o których 
mowa w art. 4 lit. d). Każde Państwo 
Członkowskie, które chciałoby skorzystać z 
tego dodatkowego terminu, informuje o tym 
Komisję, wskazując na postanowienia i 
określone systemy oraz szczególne 
uzasadnienie takiej sytuacji, 
usprawiedliwiające dodatkowy termin.

skreślony

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 3

3. Bez względu na postanowienia ust. 1 oraz 
w celu uwzględnienia szczególnych 
odpowiednio uzasadnionych warunków 
związanych z wykonalnością finansową 
dodatkowych systemów emerytalno-
rentowych, Państwa Członkowskie mogą 
zwolnić ze stosowania przepisów art. 6 ust.
1 systemy działające na zasadzie podziału, 
kasy zapomogowe i przedsiębiorstwa 
tworzące rezerwy na wypłaty rent i emerytur 
dla swoich pracowników. Każde Państwo 
Członkowskie, które chciałoby skorzystać z 
tej możliwości, niezwłocznie informuje o 
tym Komisję, wskazując na postanowienia i 
określone systemy oraz szczególne 
uzasadnienie takiej sytuacji, 
usprawiedliwiające dodatkowy termin.

skreślony


