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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at 
overføre supplerende pensionsrettigheder
(KOM(2005)0507 – C6–0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0507)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 42 og 94 (C6-0331/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) For at sikre, at betingelserne for 
optjening af supplerende 
pensionsrettigheder ikke er til skade for 
udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri 
bevægelighed i Den Europæiske Union, 
bør der fastsættes begrænsninger for 
betingelserne for optjening af sådanne 
rettigheder, så arbejdstagere, der gør brug 
af deres ret til fri bevægelighed, eller som 
flytter inden for en medlemsstat, når op på 

(6) Der bør fastsættes regler for optjening, 
bevarelse og overførsel af 
pensionsrettigheder, så arbejdskraftens 
mobilitet i EU ikke forringes, og så en 
mobil arbejdstager når op på et passende 
pensionsniveau ved arbejdslivets ophør.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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et passende pensionsniveau ved 
arbejdslivets ophør.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6 a (ny)

(6a.) I dag konfronteres arbejdstagere, 
som skifter arbejdsplads flere gange i 
løbet af deres arbejdsliv, ofte med lange 
perioder for optjening af rettigheder, og 
de er således ikke eller kun i begrænset 
omfang i stand til at optjene rimelige 
pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6 b (ny)

(6b.) Lange perioder for optjening af 
rettigheder er især ufordelagtige for unge 
arbejdstagere, arbejdstagere med 
tidsbegrænsede ansættelsesforhold, 
vikarer og personer, som midlertidigt 
afbryder deres erhvervsarbejde, f.eks. for 
at passe børn eller andre nærtstående 
personer.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7

(7) Der bør ligeledes sørges for en rimelig 
tilpasning af hvilende pensionsrettigheder 
for at undgå, at fratrædende 
arbejdstagere forfordeles. Dette mål 
kunne nås ved at tilpasse hvilende 
rettigheder under hensyn til en række 
referencemål, herunder inflationen, 
lønniveauet, de aktuelle pensionsbidrag 
eller afkastet af den supplerende 
pensionsordnings aktiver.

(7) Der bør ligeledes sørges for en 
ligebehandling af hvilende 
pensionsrettigheder. Dette mål kan nås ved 
at koble hvilende pensionsrettigheder til 
pensionerede medlemmers rettigheder på 
en sådan måde, at der ved tilpasning af 
pensionerede medlemmers rettigheder 
også foretages en tilpasning af 
medlemmers hvilende 
pensionsrettigheder.
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Ændringsforslag 5
Betragtning 9

(9) Det bør sikres, at arbejdstagere, der 
skifter arbejdsplads, kan vælge mellem at 
lade de pensionsrettigheder, de har optjent, 
stå i den hidtidige supplerende 
pensionsordning og at få overført det 
tilsvarende beløb til en anden supplerende 
pensionsordning, herunder i en anden 
medlemsstat.

(9) Det bør sikres, at arbejdstagere, der 
skifter arbejdsplads eller optager en ny 
aktivitet efter en periode med 
arbejdsløshed eller inaktivitet, kan vælge 
mellem at lade de pensionsrettigheder, de 
har optjent, stå i den hidtidige supplerende 
pensionsordning og at få overført det 
tilsvarende beløb til en anden supplerende 
pensionsordning, herunder i en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 6
Betragtning 10

(10) Af hensyn til de supplerende 
pensionsordningers finansielle 
bæredygtighed kan medlemsstaterne i 
princippet undtage ikke-kapitaliserede 
ordninger fra kravet om, at 
arbejdstagerne skal have mulighed for at 
overføre optjente rettigheder. For at sikre 
ligebehandling af arbejdstagere, der er 
omfattet af kapitaliserede ordninger, og 
arbejdstagere, der er omfattet af ikke-
kapitaliserede ordninger, bør 
medlemsstaterne dog bestræbe sig på 
gradvis at forbedre muligheden for at 
overføre rettigheder, der stammer fra 
ikke-kapitaliserede ordninger.

udgår

Ændringsforslag 7
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt at tage hensyn til 
dette direktivs virkninger, særlig 
virkningerne for de supplerende 
pensionsordningers finansielle 
bæredygtighed, og medlemsstaterne kan 
derfor anvende en længere frist til 
gradvist at gennemføre de bestemmelser, 

udgår
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der kan have sådanne virkninger.

Ændringsforslag 8
Artikel 1

Dette direktiv skal lette udøvelsen af
arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og 
retten til faglig mobilitet inden for den 
enkelte medlemsstat ved at mindske de 
hindringer, der skabes af visse 
bestemmelser, der gælder for supplerende 
pensionsordninger i medlemsstaterne.

Dette direktiv skal lette arbejdskraftens ret 
til fri bevægelighed og den faglige 
mobilitet inden for EU ved at mindske de 
hindringer, der skabes af visse 
bestemmelser, der gælder for supplerende 
pensionsordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 9
Artikel 2

Dette direktiv gælder for supplerende 
pensionsordninger, med undtagelse af de 
ordninger, der er omfattet af forordning 
(EØF) nr. 1408/71.

Dette direktiv gælder for alle supplerende 
pensionsordninger, med undtagelse af de 
ordninger, der er omfattet af forordning 
(EØF) nr. 1408/71, og kun for rettigheder, 
der er tildelt efter direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, litra b

(b) "supplerende pensionsordning": enhver 
erhvervstilknyttet pensionsordning, der er 
oprettet i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, som f.eks. en 
gruppeforsikringsaftale, en branche- eller 
sektorspecifik ordning med finansiering 
ved udbetaling, en funderet ordning eller 
pensionstilsagn understøttet af bogførte 
reserver i virksomheden eller enhver 
kollektiv eller tilsvarende ordning, der har 
til formål at sikre arbejdstagere eller 
selvstændige erhvervsdrivende en 
supplerende pension

(b) "supplerende pensionsordning": enhver 
erhvervstilknyttet pensionsordning, der er 
oprettet i overensstemmelse med national 
lovgivning eller praksis, tilknyttet 
virksomheder eller på grundlag af en 
overenskomstmæssig eller tilsvarende 
ordning, som tilbyder supplerende pension 
til arbejdstagere.

Ændringsforslag 11
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Artikel 3, litra c

(c) "medlem": person, hvis beskæftigelse 
berettiger eller kan berettige den 
pågældende til en supplerende pension i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
en supplerende pensionsordning

(c) "medlem": person, hvis beskæftigelse 
berettiger eller efter opfyldelse af kravene 
til medlemmet kan berettige den 
pågældende til en supplerende pension i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
en supplerende pensionsordning 

Ændringsforslag 12
Artikel 3, litra f

(f) "fratrædende arbejdstager": en 
arbejdstager, der, før han bliver 
pensionsberettiget, forlader et 
ansættelsesforhold, hvor han har opsparet 
pensionsrettigheder eller kunne have 
optjent sådanne rettigheder, hvis han var 
blevet i ansættelsesforholdet

(f) "fratrædende arbejdstager": en 
arbejdstager, der, før han bliver 
pensionsberettiget, eventuelt ufrivilligt 
forlader et ansættelsesforhold, hvor han har 
opsparet pensionsrettigheder 

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra j

(j) "overførsel": den udbetaling, som en 
supplerende pensionsordning foretager af 
et beløb, der svarer helt eller delvist til de i 
ordningen optjente pensionsrettigheder, og 
som kan overføres til en ny supplerende 
pensionsordning eller til en anden 
finansiel institution, der tilbyder 
pensionsrettigheder.

(j) "overførsel": den udbetaling, som en 
supplerende pensionsordning foretager af 
kapitaliserede rettigheder, der svarer helt 
eller delvist til de i ordningen optjente 
pensionsrettigheder, og som overføres til 
en ny supplerende pensionsordning.

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra j a (nyt)

"arbejdsgiverens frivillige bidrag": 
bidrag, som indbetales af arbejdsgiveren i 
forbindelse med en supplerende 
pensionsordning, og som ikke finansieres 
af arbejdstageren på grundlag af 
virksomhedssædvane, virksomhedsaftale 
eller på grundlag af bestemmelserne i en 
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overenskomst

Ændringsforslag 15
Artikel 3, litra j b (nyt)

(jb) "tildeling af tilsagn om supplerende 
pension": førstegangsoptagelse af en 
arbejdstager i en supplerende 
pensionsordning

Ændringsforslag 16
Artikel 4, litra a

(a) hvis der ved ansættelsesophør endnu 
ikke er optjent pensionsrettigheder, 
tilbagebetales eller overføres alle de 
bidrag, som den fratrædende arbejdstager 
har indbetalt, eller som der er indbetalt på 
dennes vegne

(a) hvis der ved ansættelsesophør endnu 
ikke er optjent pensionsrettigheder, 
tilbagebetales eller overføres alle de 
bidrag, som den fratrædende arbejdstager 
har opnået, og som er opnået på dennes 
vegne, mens kun frivillige bidrag indbetalt 
af arbejdsgiveren bortfalder.

Ændringsforslag 17
Artikel 4, litra a a (nyt)

(aa) Yderligere frivillige bidrag, som 
alene er indbetalt af arbejdsgiveren inden 
for den i artikel 4, litra d, nævnte periode, 
forbliver hos arbejdsgiveren

Ændringsforslag 18
Artikel 4, litra c

(c) en arbejdstager kan blive medlem af 
den supplerende pensionsordning efter 
højst et års ansættelse eller i givet fald 
senest, når han har nået den fastsatte 
minimumsalder

(c) en arbejdstager kan blive medlem af 
den supplerende pensionsordning, når han 
har nået den fastsatte minimumsalder, med 
mindre andet er fastsat i overenskomsten.

Ændringsforslag 19



(Ekstern oversættelse)

PR\615783DA.doc 11/17 PE 374.180v01-00

DA

Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager de 
foranstaltninger, de anser for nødvendige 
for at sikre en rimelig tilpasning af de 
hvilende pensionsrettigheder for at undgå, 
at den fratrædende arbejdstager 
forfordeles.

1. Medlemsstaterne træffer de 
foranstaltninger, de anser for nødvendige 
for at sikre ligebehandling af medlemmer 
med hvilende pensionsrettigheder og 
pensionerede medlemmer.

Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan tillade, at 
supplerende pensionsordninger ikke lader 
optjente rettigheder stå, men overfører 
dem eller udbetaler et beløb svarende til 
de optjente rettigheder, når rettighederne 
ikke overstiger en tærskel, som fastsættes 
af den enkelte medlemsstat.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den fastsatte tærskel.

2. Medlemsstaterne eller arbejdsmarkedets 
parter kan fastsætte en tærskel i tilfælde 
af overdragelse af den kapitaliserede 
rettighed. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den fastsatte tærskel.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 1

1. Medmindre der foretages en udbetaling, 
jf. artikel 5, stk. 2, træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at en fratrædende arbejdstager, der ikke er 
omfattet af den samme supplerende 
pensionsordning i sit nye arbejde, efter 
anmodning og senest 18 måneder efter 
ansættelsesophøret kan opnå en 
overførsel inden for den samme 
medlemsstat eller til en anden medlemsstat 
af alle de pensionsrettigheder, han har 
optjent.

1. Medmindre der foretages en 
udbetaling, jf. artikel 5, stk. 2, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at en 
fratrædende arbejdstager, der ikke er 
omfattet af den samme supplerende 
pensionsordning i sit nye arbejde, efter 
anmodning og senest seks måneder 
efter påbegyndelsen af dette nye 
ansættelsesforhold kan indgive 
ansøgning om overførsel inden for den 
samme medlemsstat eller til en anden 
medlemsstat af alle de 
pensionsrettigheder, han har optjent.
Den eventuelle overførsel af de 
optjente pensionsrettigheder skal være 
afsluttet senest 18 måneder efter
påbegyndelsen af det nye 
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ansættelsesforhold.
Kapitaloverførslen indebærer en 
fuldstændig frigørelse for den 
afgivende pensionsordning og den 
tidligere arbejdsgiver.

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne bør i 
overensstemmelse med deres nationale 
praksis påse, at den fratrædende 
arbejdstager ikke forfordeles, hvis 
aktuarmæssige skøn og skøn over 
rentesatserne bestemmer værdien af de 
optjente rettigheder, som skal overføres.

2. Medlemsstaterne bør i 
overensstemmelse med deres nationale 
praksis påse, at rettighederne 
værdiansættes efter anerkendte 
principper, og at lighedsprincippet 
overholdes, hvis aktuarmæssige skøn og 
skøn over rentesatserne bestemmer 
værdien af de optjente rettigheder, som 
skal overføres.

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 3

3. Den supplerende pensionsordning, som 
rettighederne overføres til, må ikke 
underlægge de overførte rettigheder 
optjeningsbetingelser og bevarer 
rettighederne mindst i samme omfang som 
hvilende rettigheder, jf. artikel 5, stk. 1.

3. Den supplerende pensionsordning, som 
rettighederne overføres til, må ikke 
underlægge de overførte rettigheder 
optjeningsbetingelser og bevarer 
rettighederne på samme måde som dens 
aktive medlemmers rettigheder.

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 4

4. Skal der betales 
administrationsomkostninger i forbindelse 
med en overførsel, træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger for at 
undgå, at de står i urimeligt forhold til den 
periode, den fratrædende arbejdstager har 
været medlem af ordningen.

4. Skal der betales 
administrationsomkostninger i forbindelse 
med en overførsel, træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger for at 
undgå, at de står i urimeligt forhold til den 
periode, den fratrædende arbejdstager har 
været medlem af ordningen, og sørger for, 
at eksisterende skattebestemmelser ikke er 
til hinder for en overførsel.
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Ændringsforslag 25
Artikel 7, stk. 1

1. Uden at det berører 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
forpligtelser i henhold til artikel 11 om 
informationspligt over for medlemmer og 
pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, 
vedtager medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den person, 
der har ansvaret for at administrere den 
supplerende pensionsordning, informerer 
arbejdstagerne om, hvilke konsekvenser et 
ansættelsesophør har for deres supplerende 
pensionsrettigheder.

1. Uden at det berører 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
forpligtelser i henhold til artikel 11 om 
informationspligt over for medlemmer og 
pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, 
vedtager medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den person, 
der har ansvaret for at administrere den 
supplerende pensionsordning, informerer 
medlemmerne om, hvilke konsekvenser et 
ansættelsesophør har for deres supplerende 
pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 26
Artikel 7, stk. 3

3. En pensionsmodtager, der har opsat sin 
pension, og som anmoder herom, 
informeres af den person, der har ansvaret 
for at administrere den supplerende 
pensionsordning, om sine hvilende 
pensionsrettigheder og eventuelle 
ændringer af reglerne for den 
supplerende pensionsordning, som 
rettighederne angår.

3. En pensionsmodtager, der har opsat sin 
pension, informeres på samme måde som 
medlemmerne af ordningen.

Ændringsforslag 27
Artikel 9, stk. 2

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne om 
nødvendigt anvende en yderligere frist på 
60 måneder fra den 1. juli 2008 til at 
gennemføre målet i artikel 4, litra d).
Enhver medlemsstat, der ønsker en sådan 
forlængelse af fristen, underretter 
Kommissionen herom med angivelse af de 
pågældende bestemmelser og ordninger og 
den konkrete begrundelse for at forlænge 

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne om 
nødvendigt anvende en yderligere frist på 
24 måneder fra den 1. juli 2008 til at 
gennemføre målet i artikel 4, litra d).
Enhver medlemsstat, der ønsker en sådan 
forlængelse af fristen, underretter 
Kommissionen herom med angivelse af de 
pågældende bestemmelser og ordninger og 
den konkrete begrundelse for at forlænge 
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fristen. fristen.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 3

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne for 
at tage hensyn til eventuelle særlige 
vilkår, der er behørigt begrundede, og 
som hænger sammen med de supplerende 
pensionsordningers finansielle 
bæredygtighed, undtage ordninger med 
finansiering ved udbetaling, 
Unterstützungskassen og virksomheder, 
der benytter ordninger med bogførte 
reserver med henblik på udbetaling af 
pensionsydelser til deres ansatte, fra 
anvendelsen af artikel 6, stk. 1. Enhver 
medlemsstat, der ønsker at gøre brug af 
denne mulighed, underretter straks 
Kommissionen herom med angivelse af de 
pågældende ordninger og den konkrete 
begrundelse for undtagelsen samt de 
foranstaltninger, der er truffet eller 
planlagt for at forbedre muligheden for at 
overføre rettigheder, der stammer fra de 
pågældende ordninger.

udgår

Ændringsforslag 29
Artikel 10, stk. 1

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 
udarbejder Kommissionen på grundlag af 
medlemsstaternes oplysninger en rapport, 
som forelægges for Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 
udarbejder Kommissionen på grundlag af 
medlemsstaternes oplysninger en rapport, 
som forelægges for Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Denne rapport skal også indeholde en 
vurdering af, om arbejdsgiverne er klar til 
at tilbyde en supplerende pensionsordning 
fra direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag 30
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Artikel 10, stk. 2

2. Senest ti år efter den 1. juli 2008 
udarbejder Kommissionen en særskilt 
rapport om anvendelsen af artikel 9, stk. 3. 
På grundlag heraf forelægger 
Kommissionen i givet fald et forslag med 
alle de ændringer af dette direktiv, som er 
nødvendige for at sikre, at arbejdstagere, 
der er omfattet af kapitaliserede 
ordninger, og arbejdstagere, der er 
omfattet af de i artikel 9, stk. 3, 
omhandlede ordninger, behandles ens 
med hensyn til overførslen af optjente 
rettigheder.

2. Senest ti år efter den 1. juli 2008 
udarbejder Kommissionen en særskilt 
rapport om anvendelsen af dette direktiv 
med henblik på om nødvendigt at stille 
forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
om nødvendige ændringer.
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BEGRUNDELSE

Dette forslag om styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionskrav bliver fremlagt på 
et afgørende tidspunkt. Befolkningen i EU ældes, og økonomien bliver globaliseret. EU's 
evne til at imødegå disse uafvendelige økonomiske og sociale ændringer og vende dem til 
egen fordel bør styrkes væsentligt. I de forløbne år har medlemsstaterne derfor indledt 
reformen af deres arbejdsmarkeder og sociale sikringssystemer, herunder også 
pensionssystemerne. En af udfordringerne i denne forbindelse består i at kombinere større 
fleksibilitet på arbejdsmarkedet med aktiverende og betalelige former for social sikkerhed. 
Såvel arbejdstagere som arbejdsgivere bør uden begrænsninger kunne udnytte fordelene ved 
et fleksibelt arbejdsmarked, hvor begrebet arbejdspladssikkerhed erstattes af begrebet 
beskæftigelsessikkerhed.

På grund af ældningen er det endnu vigtigere for unge mennesker at spare op til deres pension 
i rette tid via arbejdsgiveren. I denne forbindelse er der i nogle medlemsstater en tendens til, 
at virksomhedspensionsordninger (anden søjle) ikke længere blot er et supplement til de 
lovmæssige pensionsordninger (første søjle), men erstatter disse helt. Dermed bliver det 
endnu vigtigere for arbejdstagerne at melde sig ind i en supplerende pensionsordning i rette 
tid og at kunne overføre de optjente rettigheder til deres næste arbejdsgiver. Desuden kan der 
konstateres en tendens til, at pensionsordninger i stigende grad udformes efter princippet om 
defineret bidrag. I forhold til ordninger med defineret ydelse giver ordninger med defineret 
bidrag langt mindre sikkerhed for en rimelig pension. Følgerne af dette, nemlig fattigdom 
blandt pensionister, kan ses i nogle medlemsstater. 

I dag er det nødvendigt, at arbejdstagerne har en fleksibel og mobil indstilling. Mobilitet bør 
derfor belønnes, ikke straffes. Virkeligheden ser desværre stadig anderledes ud. I nogle 
supplerende pensionssystemer har f.eks. en 30-årig arbejdstager, som i otte år har samlet 
erfaring hos tre forskellige arbejdsgivere, endnu ikke optjent nogen rettighed til supplerende 
pension. 

Deres ordfører støtter på de væsentlige punkter Kommissionens forslag uden forbehold. Deres 
ordfører er enig i Kommissionens opfattelse, nemlig at det ikke er tilstrækkeligt på europæisk 
plan kun at aftale beregningsregler for overførsel af pensionsrettigheder fra en arbejdsgiver til 
en anden, som kan have hjemsted i samme medlemsstat eller en anden. For at fleksibilitet og 
faglig mobilitet skal kunne betale sig, og for at sørge for, at arbejdstagerne sparer 
tilstrækkeligt op til deres pension, bør der fastsættes bestemmelser for optjening, bevarelse og 
overførsel af pensionskrav. Forslagets artikel 4 indeholder en egnet ramme for dette. Det står 
arbejdsmarkedets parter frit for at indgå bedre aftaler.

Der er dog tre vigtige punkter, hvor Deres ordfører gerne vil tilpasse Kommissionens forslag.

1. Direktivets gyldighedsområde og pligt til overførsel (artikel 2, artikel 6, stk. 1, og 
artikel 9, stk. 3)

Der er meget store forskelle på de supplerende pensionssystemer i medlemsstaterne. Ud over 
stærkt divergerende forudsætninger for at optjene, bevare og overføre pensionsrettigheder, er 
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finansieringsmåderne også forskellige. For de ordninger, som er baseret på kapitalisering, og 
hvor pensionskapitalen investeres uden for virksomheden, er det enklere at overføre 
pensionsrettigheder fra en ordning til en anden, end det er for f.eks. ordninger med 
finansiering ved udbetaling, Unterstützungskassen og ordninger baseret på bogførte reserver i 
virksomheden. For at tage højde for problemerne i forbindelse med sidstnævnte ordningers 
finansielle bæredygtighed foreslår Kommissionen, at disse midlertidigt kan blive fritaget fra 
pligten til at overføre pensionsrettigheder.

Kommissionens fritagelsesmulighed vil i praksis føre til, at pligten til at overføre vil blive 
anvendt meget selektivt. Deres ordfører ønsker, at dette direktiv skal have et så omfattende 
gyldighedsområde som muligt. Samtidig er det meget vanskeligt at gribe ind i eksisterende 
ordninger. Derfor foreslår Deres ordfører følgende løsning:

• direktivet gælder udelukkende for nytildelte pensionsrettigheder,
• fritagelsesmuligheden i henhold til artikel 9, stk. 3, slettes, og der er med andre ord 

ingen undtagelsesordninger med hensyn til pligten til at overføre.

2. Behandling af hvilende pensionsrettigheder (artikel 5)

Arbejdstagere, som lader deres optjente pensionsrettigheder blive hos deres gamle 
arbejdsgiver ("lader dem hvile"), må ikke forfordeles. Det fremgår imidlertid ikke klart af 
Kommissionens forslag, hvordan dette mål nås. Derfor må det præciseres, hvilken gruppe af 
indehavere af hvilende pensionsrettigheder, der ikke må forfordeles, og hvor vidt denne pligt 
til ligebehandling går. Det bør være helt klart, at der ikke kan være tale om en forpligtelse til 
indeksering for aktive medlemmer af ordningen. Derfor foreslår Deres ordfører, at 
medlemsstaterne bør garantere ligebehandling af medlemmer med hvilende 
pensionsrettigheder og pensionerede medlemmer.

3. Situationen for arbejdstagere med tidsbegrænsede ansættelsesforhold og folk, som 
vender tilbage til arbejdsmarkedet (artikel 6)

Kommissionen foreslår, at arbejdstagere senest 18 måneder efter det (tidligere) 
ansættelsesforholds ophør skal anmode om overførsel af deres pensionsrettigheder. Dette kan 
have uheldige følger for mennesker, som ufrivilligt mister deres arbejdsplads eller 
midlertidigt afbryder deres erhvervsarbejde for at tage sig af børn eller andre nærtstående 
personer. Hvis disse grupper af arbejdstagere genoptager deres erhvervsarbejde på et senere 
tidspunkt (senere end 18 måneder), ville de ikke længere kunne gøre brug af deres ret til 
overførsel. Derfor foreslår Deres ordfører, at arbejdstagere i op til seks måneder efter 
påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold skal have mulighed for at indsende en anmodning 
om overførsel af deres pensionsrettigheder.


