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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2014/…/EU

av den

om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare 

genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande 

av kompletterande pensionsrättigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 46,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

                                               
1 EUT C 185, 8.8.2006, s. 37.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 20 juni 2007 (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 217) och 

rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 17 februari 2014 (ännu ej offentliggjord 
i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT …)] [(ännu ej offentliggjord 
i EUT)].
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av följande skäl:

(1) Fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheterna i unionen. I artikel 46 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att 

Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter 

att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén ska utfärda direktiv eller förordningar 

i vilka de åtgärder anges som är nödvändiga för att genomföra den fria rörlighet för 

arbetstagare som fastställs i artikel 45 i EUF-fördraget. I artikel 45 i EUF-fördraget 

föreskrivs att fri rörlighet för arbetstagare bland annat innefattar rätten att anta faktiska 

erbjudanden om anställning och förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för 

detta ändamål. Detta direktiv syftar till att främja arbetstagarnas rörlighet genom att 

minska de hinder för den rörligheten, som skapas genom vissa bestämmelser som rör

kompletterande pensionssystem knutna till ett anställningsförhållande.

(2) Arbetstagarnas sociala trygghet på pensionsområdet garanteras genom lagstadgade 

socialförsäkringssystem, tillsammans med kompletterande pensionssystem knutna till 

anställningsavtalet, vilka blir allt vanligare i medlemsstaterna.
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(3) Europaparlamentet och rådet har stor frihet att avgöra vilka åtgärder som är lämpligast för 

att uppnå målet i artikel 46 i EUF-fördraget. Det samordningssystem som föreskrivs enligt 

rådets förordning (EEG)nr 1408/711 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 883/20042, särskilt de regler som är tillämpliga på sammanläggning, gäller inte 

kompletterande pensionssystem, med undantag av de system som definieras som

lagstiftning i dessa förordningar eller som har blivit föremål för en förklaring från en 

medlemsstat i detta syfte enligt dessa förordningar.

(4) Rådets direktiv 98/49/EG3 är en första särskild åtgärd avsedd att förbättra utövandet av 

rätten till fri rörlighet för arbetstagare när det gäller de kompletterande pensionssystemen.

(5) Syftet med detta direktiv är att ytterligare underlätta rörligheten för arbetstagare mellan 

medlemsstaterna genom att förbättra intjänande och bevarande av kompletterande 

pensionsrättigheter för deltagare i de kompletterande pensionssystemen.

                                               
1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för 

social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen
(EGT L 149, 5.7.1971, s. 2). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

3 Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande 
pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen
(EGT L 209, 20.4.2001, s. 46).
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(6) Detta direktiv är inte tillämpligt på intjänande och bevarande av kompletterande 

pensionsrättigheter för arbetstagare som flyttar inom en enda medlemsstat. 

Medlemsstaterna får överväga att använda sina nationella befogenheter för att utvidga de 

bestämmelser som gäller enligt detta direktiv till aktiva deltagare i kompletterande 

pensionssystem som byter anställning inom en enda medlemsstat.

(7) En medlemsstat får kräva att avgående arbetstagare som flyttar till en annan medlemsstat 

underrättar sina kompletterande pensionssystem om detta.

(8) De kompletterande pensionssystemens beskaffenhet och särdrag och deras olikheter inom 

och mellan medlemsstaterna bör beaktas. Införandet av nya system, de befintliga 

systemens hållbarhet och förväntningarna och rättigheterna hos nuvarande deltagare 

i kompletterande pensionssystem bör ges tillräckligt skydd. I detta direktiv bör dessutom 

den roll som arbetsmarknadens parter har vid utformningen och genomförandet av 

kompletterande pensionssystem särskilt beaktas.

(9) Detta direktiv innebär inte ett ifrågasättande av medlemsstaternas rätt att organisera sina 

egna pensionssystem. Ansvaret för att organisera sådana system ligger fullt ut kvar hos 

medlemsstaterna, som därför inte är skyldiga att införa en lagstiftning om inrättande av 

kompletterande pensionssystem vid införlivandet av direktivet i nationell rätt.

(10) Detta direktiv innebär ingen begränsning av arbetsmarknadsparternas 

självbestämmanderätt, om de är ansvariga för att inrätta och förvalta pensionssystem, 

förutsatt att de kan säkerställa de resultat som anges i detta direktiv.
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(11) Detta direktiv bör gälla alla kompletterande pensionssystem som har inrättats i enlighet 

med nationell rätt och praxis och som ger arbetstagare en kompletterande pension, såsom 

gruppförsäkringsavtal, bransch- eller sektorsspecifika fördelningssystem, fonderade system 

eller utfästelser om pension som garanteras av bokförda reserver eller något kollektivt eller 

annat jämförbart system.

(12) Detta direktiv bör inte tillämpas på kompletterande pensionssystem eller i förekommande 

fall underavdelningar av sådana system som inte längre tar emot nya deltagare, eftersom 

införandet av nya regler skulle innebära en orimlig börda för sådana system.

(13) Detta direktiv bör inte påverka system för insolvensgarantier eller kompensationssystem 

som inte är en del av kompletterande pensionssystem knutna till ett 

anställningsförhållande, vilkas syfte är att skydda arbetstagares pensionsrättigheter, om 

företaget eller pensionssystemet blir insolvent. Detta direktiv bör inte heller påverka 

nationella pensionsreservfonder.

(14) Detta direktiv bör endast gälla för kompletterande pensionssystem där rättigheterna 

intjänats på grund av ett anställningsförhållande och är kopplade till uppnådd 

pensionsålder eller uppfyllande av andra krav enligt systemet eller den nationella 

lagstiftningen. Detta direktiv är inte tillämpligt på andra individuella pensionsordningar än 

sådana som grundar sig på ett anställningsförhållande. Om invaliditets- eller

efterlevandeförmåner är knutna till kompletterande pensionssystem kan rätten till dessa 

förmåner omfattas av särskilda bestämmelser. Detta direktiv påverkar inte befintlig 

nationell rätt och bestämmelser om kompletterande pensionssystem gällande sådana

särskilda bestämmelser.
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(15) Ett utbetalat engångsbelopp som inte har samband med avgifter som har betalats in för 

kompletterande ålderspension, som betalas ut direkt eller indirekt vid slutet av ett 

anställningsförhållande och som helt och hållet finansieras av arbetsgivaren bör inte 

betraktas som kompletterande pension i den mening som avses i detta direktiv.

(16) Eftersom kompletterande ålderspension i många medlemsstater får ökad betydelse som ett 

sätt att trygga människors levnadsstandard under ålderdomen, bör villkoren för att tjäna in 

och bevara pensionsrättigheter förbättras, så att hindren för arbetstagarnas fria rörlighet 

mellan medlemsstaterna minskas.

(17) Att pensionsrättigheter inom kompletterande pensionssystem kan förverkas, om en 

arbetstagares anställningsförhållande upphör, innan han eller hon har fullbordat en 

minimiperiod av deltagande i planen (nedan kallad förvärvandetid) eller innan han eller 

hon har uppnått minimiåldern (nedan kallad förvärvandeålder) kan hindra arbetstagare 

som flyttar mellan medlemsstater från att tjäna in adekvata pensionsrättigheter. Kravet på 

långa kvalifikationstider innan en arbetstagare kan bli deltagare i ett kompletterande 

pensionssystem kan ha liknande effekt. Sådana villkor utgör därmed hinder för 

arbetstagarnas fria rörlighet. Krav på minimiålder för deltagande utgör däremot inte ett 

hinder för den fria rörligheten och tas därför inte upp i detta direktiv.
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(18) Kraven på förvärvande bör inte jämställas med andra fastställda villkor för intjänande av 

rätt till en livränta som föreskrivs för utbetalningsskedet enligt nationell rätt eller enligt 

reglerna för vissa kompletterande pensionssystem, särskilt för avgiftsbestämda 

pensionsplaner. Exempelvis utgör inte krav på en period av aktivt deltagande 

i kompletterande pensionssystem för uppbärande av pension i form av livränta eller ett 

engångsbelopp efter det att en deltagare har blivit berättigad till en kompletterande pension 

en förvärvandetid.

(19) Om ett anställningsförhållande avslutas innan en avgående arbetstagare har några upplupna 

förvärvade pensionsrättigheter och systemet eller arbetsgivaren bär investeringsrisken,

särskilt i förmånsbestämda system, bör systemet alltid återbetala de pensionsavgifter som 

har betalats in av den avgående arbetstagaren. Om ett anställningsförhållande avslutas 

innan en avgående arbetstagare har några upplupna förvärvade pensionsrättigheter och den 

avgående arbetstagaren bär investeringsrisken, särskilt i avgiftsbestämda system, kan 

systemet återbetala värdet av de investeringar som härrör från dessa avgifter. Värdet kan 

vara högre eller lägre än de avgifter som har betalats in av den avgående arbetstagaren. 

Som alternativ kan systemet återbetala summan av bidragen.
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(20) Avgående arbetstagare bör ha rätt att behålla sina förvärvade pensionsrättigheter som 

vilande pensionsrättigheter i det kompletterande pensionssystem där rättigheterna har 

intjänats. När det gäller bevarandet av vilande pensionsrättigheter, får nivån på skyddet 

anses vara likvärdigt, om den avgående arbetstagaren, i synnerhet i ett avgiftsbestämt 

system, ges möjlighet att låta sina förvärvade pensionsrättigheter överföras till ett 

kompletterande pensionssystem som uppfyller villkoren i detta direktiv.

(21) Åtgärder bör vidtas i överensstämmelse med nationell rätt och praxis för att säkerställa att 

sådana vilande pensionsrättigheter eller deras värde bevaras. Värdet av de rättigheterna vid 

den tidpunkt då deltagaren lämnar systemet bör fastställas i enlighet med nationell rätt och 

praxis. Om värdet av de rättigheterna justeras, bör hänsyn tas till systemets särskilda art, 

intressen hos blivande förmånstagare, kvarstående aktiva deltagare i det kompletterande 

pensionssystemet samt pensionerade förmånstagare.

(22) Detta direktiv medför ingen skyldighet att fastställa förmånligare villkor för vilande 

pensionsrättigheter än för de rättigheter som gäller för aktiva deltagare i kompletterande 

pensionssystem.
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(23) Om en avgående arbetstagares förvärvade pensionsrättigheter eller värdet av de förvärvade 

pensionsrättigheterna inte överstiger ett tillämpligt tröskelvärde som har fastställts av den 

berörda medlemsstaten och för att inte handläggningen av ett stort antal vilande 

pensionsrättigheter med ringa värde ska medföra överdrivet höga 

administrationskostnader, kan det inom pensionssystemen ges en valmöjlighet att inte 

bevara dessa förvärvade rättigheter inom systemen utan att istället betala den avgående 

arbetstagaren ett belopp likvärdigt med värdet av dessa förvärvade pensionsrättigheter. 

I förekommande fall bör värdet av överföringen eller det utbetalade beloppet fastställas 

i enlighet med nationell rätt och praxis. Medlemsstaterna bör i tillämpliga fall fastställa ett 

tröskelvärde för dessa utbetalningar, med beaktande vad som är en lämplig nivå för 

arbetstagarnas framtida pensionsinkomster.

(24) I detta direktiv fastställs inte någon överföring av förvärvade pensionsrättigheter. För att 

underlätta rörlighet för arbetstagare mellan medlemsstaterna bör medlemsstaterna dock 

sträva efter att i största möjliga utsträckning förbättra möjligheterna att överföra förvärvade 

pensionsrättigheter, särskilt i samband med att nya kompletterande pensionssystem införs.

(25) Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/41/EG1, bör aktiva deltagare i kompletterande pensionssystem och blivande 

förmånstagare som utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet på begäran få 

relevant information om sina kompletterande pensionsrättigheter. Om 

efterlevandeförmåner är knutna till systemen, bör efterlevande förmånstagare ha samma 

rätt till information som blivande förmånstagare. Medlemsstaterna bör kunna fastställa att 

sådan information inte behöver ges oftare än en gång per år.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och 

tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).
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(26) Eftersom det finns många olika kompletterande pensionssystem, bör unionen endast 

fastställa allmänna mål och därför är ett direktiv det lämpliga rättsliga instrumentet.

(27) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att underlätta utövandet av arbetstagares rätt 

till fri rörlighet mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av insatsens omfattning eller verkningar, kan 

uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål.

(28) I detta direktiv fastställs minimikrav, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att införa eller 

behålla förmånligare bestämmelser. Genomförandet av detta direktiv får inte tas som 

anledning till att inskränka det nuvarande skyddet i de enskilda medlemsstaterna.

(29) Kommissionen bör upprätta en rapport om tillämpningen av detta direktiv senast sex år 

efter den dag då det trädde i kraft.

(30) I överensstämmelse med de nationella bestämmelserna om utformningen av 

kompletterande pensionssystem får medlemsstaterna ge arbetsmarknadens parter, på dessas 

gemensamma begäran, ansvaret för att genomföra detta direktiv vad gäller de 

bestämmelser som omfattas av kollektivavtal, under förutsättning att medlemsstaterna 

vidtar alla nödvändiga åtgärder för att hela tiden kunna garantera de resultat som anges 

i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler som gör det lättare för arbetstagare att utöva rätten till fri rörlighet 

mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som följer av vissa bestämmelser om 

kompletterande pensionssystem knutna till ett anställningsförhållande.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv gäller kompletterande pensionssystem, med undantag av de system som 

omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.

2. Detta direktiv gäller inte följande:

a) Kompletterande pensionssystem som vid tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande 

inte längre tar emot nya aktiva deltagare och som kommer att förbli stängda för nya 

deltagare.

b) Kompletterande pensionssystem som är föremål för åtgärder som medför ingripande 

av administrativa organ, inrättade genom nationell lagstiftning, eller av rättsliga 

myndigheter, vilka vidtas i syfte att bevara eller återställa systemens ekonomiska 

ställning, inbegripet likvidationsförfaranden. Detta undantag ska inte förlängas efter 

det att ingripandet har upphört.
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c) System för insolvensgaranti, kompensationssystem och nationella 

pensionsreservfonder.

d) En engångsutbetalning från en arbetsgivare till en anställd vid 

anställningsförhållandets upphörande, som inte hänför sig till ålderspension.

3. Detta direktiv ska inte gälla invaliditets- och/eller efterlevandeförmåner som är knutna till 

kompletterande pensionssystem, med undantag av de särskilda bestämmelserna om 

efterlevandeförmåner i artiklarna 5 och 6.

4. Detta direktiv gäller endast för anställningsperioder som infaller efter dess införlivande

i enlighet med artikel 8.

5. Detta direktiv ska inte gälla intjänande och bevarande av kompletterande 

pensionsrättigheter för arbetstagare som flyttar inom en enda medlemsstat.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) kompletterande pension: ålderspension enligt bestämmelserna för ett i enlighet med 

nationell rätt och praxis inrättat kompletterande pensionssystem,
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b) kompletterande pensionssystem: ett i enlighet med nationell rätt och praxis inrättat 

tjänstepensionssystem som är kopplat till ett anställningsförhållande och som är avsett att 

tillhandahålla en kompletterande pension för anställda,

c) aktiva deltagare i kompletterande pensionssystem: arbetstagare vars nuvarande 

anställningsförhållande berättigar eller, när eventuella intjänandevillkor har uppfyllts, kan 

berättiga till en kompletterande pension enligt bestämmelserna i ett kompletterande 

pensionssystem,

d) kvalifikationstid: den anställningsperiod som krävs enligt nationell rätt eller 

i bestämmelserna inom ett kompletterande pensionssystem eller av arbetsgivare innan en 

arbetstagare blir berättigad till deltagande i ett kompletterande pensionssystem,

e) förvärvandetid: den tid som aktiv deltagare i ett kompletterande pensionssystem som krävs 

antingen enligt nationell rätt eller enligt bestämmelserna i ett kompletterande 

pensionssystem för att erhålla rätt till ackumulerade kompletterande pensionsrättigheter,

f) förvärvade pensionsrättigheter: alla rättigheter till ackumulerade kompletterande 

pensionsrättigheter som har erhållits när intjänandevillkoren har uppfyllts enligt 

bestämmelserna i ett kompletterande pensionssystem och i förekommande fall enligt 

nationell rätt,

g) avgående arbetstagare: en aktiv deltagare i kompletterande pensionssystem vars 

nuvarande anställningsförhållande upphör av andra skäl än att deltagaren blir berättigad till 

kompletterande pension och som flyttar mellan medlemsstater,
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h) blivande förmånstagare: en tidigare aktiv deltagare i kompletterande pensionssystem som 

har förvärvat pensionsrättigheter i ett kompletterande pensionssystem och ännu inte uppbär 

kompletterande pension från systemet,

i) vilande pensionsrättigheter: förvärvade pensionsrättigheter som bevaras i det system där 

en blivande förmånstagare har dessa upplupna rättigheter,

j) värde av vilande pensionsrättigheter: pensionsrättigheternas kapitalvärde beräknat enligt 

nationell rätt och praxis.

Artikel 4

Villkor för intjänande av rättigheter enligt kompletterande pensionssystem

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

a) om det tillämpas en förvärvandetid eller en kvalifikationstid eller bådadera, får den 

totala sammanlagda perioden under inga förhållanden överskrida tre år för avgående 

arbetstagare,

b) om det föreskrivs en minimiålder för förvärvandet av pensionsrättigheter, får den 

åldern inte vara högre än 21 år för avgående arbetstagare, och
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c) om en anställning upphör innan en avgående arbetstagare har några intjänade

förvärvade pensionsrättigheter, ska ett kompletterande pensionssystem återbetala de 

avgifter som har betalats in av den avgående arbetstagaren eller för den avgående 

arbetstagarens räkning, i enlighet med nationell rätt eller kollektivavtal eller 

anställningsavtal, eller om den avgående arbetstagaren bär investeringsrisken, 

antingen summan av de avgifter som har inbetalats eller värdet av de investeringar 

som härrör från dessa inbetalningar.

2. Medlemsstaterna ska ha möjlighet att tillåta att arbetsmarknadens parter genom 

kollektivavtal fastställer avvikande bestämmelser, i den mån dessa bestämmelser inte ger 

ett mindre förmånligt skydd och inte skapar hinder för arbetstagares fria rörlighet.

Artikel 5

Bevarande av vilande pensionsrättigheter

1. Om inte annat följer av punkterna 3 eller 4 ska medlemsstaterna anta de bestämmelser som 

är nödvändiga för att säkerställa att en avgående arbetstagare kan bevara sina förvärvade 

pensionsrättigheter i det kompletterande pensionssystem där de förvärvades. Vid 

tillämpning av punkt 2 ska det ursprungliga värdet av dessa rättigheter beräknas vid den 

tidpunkt då den avgående arbetstagarens nuvarande anställningsförhållande upphör.



17612/1/13 REV 1 RML/jas/cc 16
DGB 4 SV

2. Medlemsstaterna ska, med hänsyn till pensionssystemets regler och praxis, anta de 

bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att avgående arbetstagares och deras 

efterlevandes vilande pensionsrättigheter eller värdet av dessa likställs med värdet av 

aktiva deltagare i kompletterande pensionssystems rättigheter eller följer utvecklingen av 

de pensionsförmåner som för närvarande utbetalas eller behandlas på andra sätt som anses 

vara rättvisa, såsom

a) om pensionsrättigheterna inom det kompletterande pensionssystemet har intjänats 

som rätt till ett nominellt belopp, ett tryggande av det nominella värdet av de vilande 

pensionsrättigheterna, 

b) om värdet av upplupna pensionsrättigheter förändras över tiden, en justering av 

värdet av de vilande pensionsrättigheterna genom att tillämpa

i) en räntesats som är inbyggd i det kompletterande pensionssystemet, eller

ii) avkastningen på tillgångarna i det kompletterande pensionssystemet, 

eller

c) om värdet av de upplupna pensionsrättigheterna justeras, exempelvis utifrån inflation 

eller lönenivåer, genom en justering av värdet på de vilande pensionsrättigheterna på 

motsvarande sätt, med förbehåll för ett proportionellt tak som fastställs i nationell rätt

eller av arbetsmarknadens parter.
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3. Medlemsstaterna får tillåta att de kompletterande pensionssystemen inte bevarar en 

avgående arbetstagares förvärvade rättigheter utan, med arbetstagarens informerade 

samtycke, inbegripet när det gäller tillämpliga avgifter, betalar ut ett belopp motsvarande 

värdet av de förvärvade pensionsrättigheterna till den avgående arbetstagaren, i den mån 

värdet av de förvärvade pensionsrättigheterna inte överskrider ett tröskelvärde som 

medlemsstaten har fastställt. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om det 

tröskelvärde som tillämpas.

4. Medlemsstaterna ska kunna välja att tillåta att arbetsmarknadens parter genom 

kollektivavtal fastställer avvikande bestämmelser, i den mån dessa bestämmelser inte ger 

ett mindre förmånligt skydd och inte skapar hinder för arbetstagares fria rörlighet.

Artikel 6

Information

1. Medlemsstaterna ska se till att aktiva deltagare i kompletterande pensionssystem på 

begäran kan få information om hur anställningens upphörande skulle påverka deras 

kompletterande pensionsrättigheter.

Framför allt ska följande information tillhandahållas:

a) Villkoren för intjänande av de kompletterande pensionsrättigheterna och 

konsekvenserna av att dessa villkor tillämpas när ett anställningsförhållande upphör.
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b) Värdet av de förvärvade pensionsrättigheterna eller en sammanställning av de 

förvärvade pensionsrättigheterna som har gjorts högst tolv månader före begäran om 

informationen.

c) Villkoren för den framtida behandlingen av vilande pensionsrättigheter.

Om det genom systemet är möjligt att i förtid få tillgång till förvärvade pensionsrättigheter 

genom en utbetalning av ett engångsbelopp, ska den information som tillhandahålls även 

inbegripa en skriftlig förklaring om att deltagaren bör överväga rådgivning om investering 

av detta engångsbelopp för ålderspensionsändamål.

2. Medlemsstaterna ska se till att blivande förmånstagare på begäran får information om 

följande:

a) Värdet av de vilande pensionsrättigheterna eller en sammanställning av de vilande 

pensionsrättigheterna som har gjorts högst tolv månader före begäran om 

informationen.

b) Villkoren för behandlingen av de vilande pensionsrättigheterna.

3. För efterlevandeförmåner som är knutna till kompletterande pensionssystem ska 

punkt 2 tillämpas på efterlevande förmånstagare när det gäller utbetalning av förmåner till 

efterlevande.

4. Informationen ska lämnas på ett tydligt sätt, skriftligen och inom rimlig tid. 

Medlemsstaterna får föreskriva att sådan information inte behöver lämnas oftare än en 

gång per år.
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5. Skyldigheterna enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av utan ska komplettera 

tjänstepensionsinstitutens skyldigheter enligt artikel 11 i direktiv 2003/41/EG.

Artikel 7

Minimikrav och bevarande av skyddsnivån

1. Medlemsstaterna får anta eller behålla fördelaktigare bestämmelser om intjänande av 

arbetstagares kompletterande pensionsrättigheter, om rätten för avgående arbetstagare att 

bevara kompletterande pensionsrättigheter och om rätten som aktiva deltagare

i kompletterande pensionssystem och blivande förmånstagare har till information än vad 

som föreskrivs i detta direktiv.

2. Införlivandet av detta direktiv får under inga omständigheter anges som skäl till att 

inskränka den nuvarande rätten att intjäna och bevara kompletterande pensioner eller

deltagare i kompletterande pensionssystem eller förmånstagares rätt till information 

i medlemsstaterna.
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Artikel 8

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den…*anta de bestämmelser i lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller se till att arbetsmarknadens parter senast 

samma datum genom avtal inför de bestämmelser som krävs. Medlemsstaterna ska vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att kunna garantera de resultat som fastställs genom detta 

direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

2. När medlemsstaterna antar de bestämmelser som avses i punkt 1, ska de innehålla en 

hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. 

Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 9

Rapporter

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna all tillgänglig information om 

tillämpningen av detta direktiv senast den…**.

2. Senast den…*** ska kommissionen upprätta en rapport om tillämpningen av detta direktiv 

och lägga fram den för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén.

                                               
* EUT: Vänligen för in datumet: 4 år efter detta direktivs ikraftträdandet.
** EUT: Vänligen för in datumet: 5 år efter detta direktivs ikraftträdandet.
*** EUT: Vänligen för in datumet: 6 år efter detta direktivs ikraftträdandet.



17612/1/13 REV 1 RML/jas/cc 21
DGB 4 SV

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Artikel 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

Den 20 oktober 2005 antog kommissionen ett förslag till direktiv om bättre möjligheter att 

överföra kompletterande pensionsrättigheter. 

Efter det att Europaparlamentet antagit sitt yttrande1 vid första behandlingen den 20 juni 

2007, antog kommissionen ett ändrat förslag, som lades fram den 15 oktober 20072. I sitt 

ändrade förslag införde kommissionen flera av parlamentens ändringar och beaktade även 

rådets diskussioner. Det ändrade förslaget var inriktat på intjänandet och bevarandet av 

rättigheter, och frågan om överförbarhet lämnades därhän.

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 20 april 20063.

Rådet enades om en allmän riktlinje den 20 juni 20134.

Efter informella förhandlingar nådde medlagstiftarna den 26 november 2013 fram till en 

preliminär överenskommelse med sikt på en tidig överenskommelse vid andra behandlingen.

Den 16 december 2013 nådde rådet en politisk överenskommelse om sin ståndpunkt vid första 

behandlingen5.

II. SYFTE

Syftet med utkastet till direktiv är att underlätta arbetstagares rörlighet mellan 

medlemsstaterna genom att förbättra intjänandet och bevarandet av kompletterande 

pensionsrättigheter för försäkringstagare.

                                               
1 Dok. 10933/07.
2 Dok. 13857/1/07 REV 1.
3 SOC/217.
4 Dok. 11459/13.
5 Dok. 17221/13 ADD 1.
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III. ANALYS AV HUVUDDRAGEN I RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA 

BEHANDLINGEN

A. Förfarande

På grundval av kommissionens ändrade förslag har Europaparlamentet och rådet fört 

förhandlingar i syfte att nå en överenskommelse i samband med rådets ståndpunkt vid första 

behandlingen ("tidig överenskommelse vid andra behandlingen"). Rådets ståndpunkt 

återspeglar den kompromiss som de båda medlagstiftarna har uppnått. 

B. Sammanfattning av huvudfrågorna

1. Rättslig grund

Den rättsliga grund som valts i den kompromisstext som återspeglas i rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen är artikel 46 i EUF-fördraget. 

2. Tillämpningsområde för och definition av avgående arbetstagare (artikel 2, 

artikel 3 g och skäl 6)

Enligt kompromisstexten ska direktivet tillämpas på avgående arbetstagare som 

flyttar mellan medlemsstaterna men inte på arbetstagare som flyttar inom en enda 

medlemsstat. Enligt skäl 6 får medlemsstaterna emellertid överväga att använda 

sina nationella befogenheter för att utvidga de bestämmelser som gäller enligt 

direktivet till pensionsplansdeltagare som byter anställning inom en enda 

medlemsstat. 
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I kompromisstexten anges vidare att direktivet endast ska gälla för 
anställningsperioder som infaller efter dess genomförande. Det kommer inte att gälla 
för pensionssystem som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 eller för 
pensionssystem som inte längre tar emot nya aktiva pensionsplansdeltagare eller 
pensionssystem som är föremål för sådana åtgärder som likvidationsförfaranden. Inte 
heller kommer det att gälla för system för insolvensgaranti, kompensationssystem,
nationella pensionsreservfonder eller engångsutbetalningar som inte hänför sig till 
pension. Inte heller invaliditetsförmåner ingår i tillämpningsområdet. Vissa 
bestämmelser om bevarande av förvärvade och vilande pensionsrättigheter (artikel 5) 
och information (artikel 6) är tillämpliga på efterlevandeförmåner som annars är 
uteslutna från tillämpningsområdet. 

3. Skydd av pensionsrättigheter (artiklarna 4 och 5 samt skäl 23)

I den kompromisstext som återspeglas i ståndpunkten vid första behandlingen 
skärps villkoren för intjänande av pensionsrättigheter så att, om det tillämpas en 
förvärvandetid och/eller en kvalifikationstid, den totala sammanlagda perioden 
inte får överskrida tre år. Minimiåldern för förvärvande får inte vara högre än 
21 år.

När det gäller bevarandet av förvärvade pensionsrättigheter föreskrivs i 
kompromisstexten att man genom nationella bestämmelser ska garantera att avgående 
arbetstagares förvärvade rättigheter kan vara kvar i det system där de har förvärvats. 
Pensionssystemen kan emellertid även välja att betala arbetstagaren ett engångsbelopp 
upp till ett visst nationellt fastställt tröskelvärde och med arbetstagarens informerade 
samtycke, inbegripet när det gäller tillämpliga avgifter. Såsom förklaras i skäl 23 är 
syftet att undvika att handläggningen av ett stort antal vilande rättigheter med ringa 
värde medför överdrivet höga administrationskostnader, men å andra sidan bör 
medlemstaterna vid fastställandet av tröskelvärden för utbetalning av engångsbelopp 
beakta vad som är en lämplig nivå för arbetstagarnas framtida pensionsinkomster.

Enligt kompromisstexten ska avgående arbetstagares och deras efterlevandes vilande 
pensionsrättigheter eller värdet av dessa likställas med värdet av aktiva 
pensionsplansdeltagares rättigheter eller följa utvecklingen av de pensionsförmåner 
som för närvarande utbetalas eller på annat sätt ges vad som anses vara en rättvis 
behandling.
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4. Information (artikel 6)

Kompromisstexten innebär även att rätten till information förbättras för såväl

aktiva pensionsplansdeltagare som blivande förmånstagare och efterlevande. 

Medlemsstaterna ska garantera att aktiva pensionsplansdeltagare på begäran kan 

få information om hur anställningens upphörande skulle påverka deras 

pensionsrättigheter. Om det genom systemet är möjligt att i förtid få tillgång till 

förvärvade pensionsrättigheter genom en utbetalning av ett engångsbelopp, ska 

informationen även inbegripa en skriftlig förklaring om att 

pensionsplansdeltagaren bör överväga rådgivning om investering av detta 

engångsbelopp för pensionsändamål. 

Även blivande förmånstagare ska på begäran få information om värdet av sina 

vilande pensionsrättigheter och villkoren för behandlingen av dem. Enligt 

direktivet har även efterlevande förmånstagare rätt till information om utbetalning 

av efterlevandeförmåner som är knutna till kompletterande pensionssystem.

5. Införlivande (artikel 8)

I kompromisstexten föreskrivs en införlivandeperiod på fyra år från och med 

antagandet. 

6. Rapporter (artikel 9)

I kompromisstexten anges följande upplägg för rapporteringen: medlemsstaterna 

ska rapportera till kommissionen om tillämpningen av direktivet inom fem år från 

ikraftträdandet, och ett år senare ska kommissionen rapportera tillbaka till 

Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén om 

tillämpningen av direktivet.
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IV. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som med 

kommissionens hjälp har uppnåtts i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. 

Denna kompromiss bekräftas i en skrivelse från ordföranden för Europaparlamentets utskott 

för sysselsättning och sociala frågor till ordföranden för Ständiga representanternas kommitté 

(Coreper) (skrivelsen daterad den 9 november 2013). I skrivelsen meddelar ordföranden att 

hon kommer att rekommendera utskottets ledamöter och därefter plenarsammanträdet att vid 

Europaparlamentets andra behandling godta rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan 

ändringar, med förbehåll för granskning av de båda institutionernas juristlingvister.

________________________
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enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

om
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rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av 
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1. BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2005) 507 slutlig – 2005/0214 COD):

20.10.2005

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande:
(CESE 589/2006 fin)

20.4.2006

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen:
(Betänkande av Ria Oomen-Ruijten – 52007AP0269)

20.6.2007

Överlämnande av det ändrade förslaget:
(dokument KOM(2007) 603 slutlig – COD oförändrat)

9.10.2007

Antagande av rådets ståndpunkt: 17.2.2014

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Eftersom befolkningen blir allt äldre och de offentliga finansernas hållbarhet måste bevaras 
förväntas det att tjänstepensionssystemen kommer att fylla en viktigare funktion för att trygga 
tillräckliga pensionsinkomster. 

Det är därför viktigt att se till att reglerna för dessa system inte hindrar den fria rörligheten för 
arbetstagare mellan medlemsstaterna eller rörligheten inom en och samma medlemsstat, så att 
flyttande arbetstagares möjligheter att tjäna in och bibehålla tillräckliga pensionsrättigheter 
under sitt yrkesliv inte försämras. Om detta inte görs kommer också flexibiliteten och 
effektiviteten på arbetsmarknaden att minska. Det är många faktorer som påverkar individens 
flyttbenägenhet, men risken att gå miste om kompletterande pensionsrättigheter kan påverka 
individens beslut att byta jobb.

3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

Rådets ståndpunkt avviker från kommissionens förslag i två huvudsakliga aspekter. Den ena
avser tillämpningsområdet för direktivet, som rådet vill inskränka till gränsöverskridande 
rörlighet. Kommissionen hade föreslagit att alla arbetstagare som byter arbete bör omfattas av 
direktivet, oavsett om de byter jobb inom ett och samma land eller flyttar till ett annat land. 
Detta var främst av praktiska skäl, eftersom det inte stod klart hur de olika systemen i 
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praktiken kunde tillämpa olika regler för människor som byter till ett jobb i ett annat land och 
för dem som byter jobb i samma land. Rådet framhöll att artikel 46 EUF-fördraget inte kunde 
användas som rättslig grund för att skydda personer som byter jobb i ett och samma land och 
utformade därför en metod för att särskilja gränsöverskridande rörlighet från rörlighet inom 
landet, som ska förbli medlemsstaternas ansvar. Kommissionen kan godta denna ståndpunkt, 
men uppmanar medlemsstaterna att tillämpa bestämmelserna i direktivet även på arbetstagare 
som byter jobb inom ett och samma land. De flesta medlemsstaterna har redan uppgett att de 
tänker tillämpa direktivet på ett enhetligt sätt på alla som byter arbete.
Den andra väsentliga ändringen av kommissionens förslag gäller villkoren för intjänande av 
tjänstepensionsrättigheter. Kommissionen hade föreslagit att intjänandet av 
tjänstepensionsrättigheter inte får vara föremål för någon längre karenstid (innan en 
arbetstagare kan anslutas till pensionssystemet) än ett år och att förvärvandetiden (hur länge 
en person måste ha varit ansluten till ett system för att rättigheterna inte ska förverkas om 
anställningen upphör i ett tidigt skede) inte heller får vara längre än ett år. Rådet ansåg att 
karens- och förvärvandetiden tillsammans inte får vara längre än tre år. Samtidigt valde rådet
en fördelaktigare bestämmelse om den högsta tillåtna lägsta ålder för intjänande av en 
förvärvad pensionsrättighet. I stället för 25 år ska minimiåldern inte överstiga 21 år. Rådets 
ståndpunkt motsvarar inte kommissionens förslag om karens- och förvärvandetidens totala 
längd, men är ändå en förbättring med avseende på minimiåldern. Kommissionen kan därför 
godta rådets ståndpunkt.

4. SLUTSATS

Kommissionen anser därför att den kan bifalla rådets ståndpunkt så att Europaparlamentet kan 
anta den slutliga texten vid andra behandlingen före den nuvarande mandatperiodens slut.
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