
P6_TA(2007)0269
Papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildu pensijas tiesību pārvedamības 
uzlabošanu (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))
(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0507)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 42. un 94. pantu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0331/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A6-0080/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu 
vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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P6_TC1-COD(2005)0214

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 20. jūnija, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par papildu pensijas 
tiesību pārvedamības uzlabošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 42. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

apspriežoties ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru3,

tā kā:

(1) Personu brīva kustība ir viena no Kopienas pamatbrīvībām; Līguma 42. pantā 
paredzēts, ka Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru pieņem tādus 
pasākumus sociālās sociālās drošības jomā, kas vajadzīgi, lai īstenotu darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību.

(2) Darba ņēmēju sociālo aizsardzību pensiju jomā nodrošina likumos paredzētās sociālās 
drošības shēmas, ko papildina ar papildu sociālās drošības shēmām saistībā ar darba 
līgumu, kuru loma dalībvalstīs kļūst aizvien pieaug.

(3) Likumdevējam ir plaša diskrecionāra vara attiecībā uz vispiemērotāko pasākumu 
izvēli, lai sasniegtu Līguma 42. pantā noteikto mērķi; koordinācijas sistēma, kura 
paredzēta Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 nodarbinātām, 
pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas 
teritorijā4, kā arī Padomes 1972. gada 21. marta Regulā (EEK) Nr. 574/72, ar kuru 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/715, un, jo īpaši, noteikumi, kas 
attiecas uz summēšanu, neattiecas uz papildu pensijas shēmām, izņemot tās shēmas, 
uz kurām attiecas jēdziens „tiesību akti”, kā tas definēts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
1. panta j) punkta pirmajā daļā, vai par kurām saistībā ar minēto pantu dalībvalsts 
sniegusi deklarāciju. Tādēļ papildu pensijas shēmām jāpiemēro īpaši pasākumi, lai 
ņemtu vērā to raksturu un specifiskās īpašības, kā arī šo shēmu dažādību dalībvalstīs 
un starp dalībvalstīm un jo īpaši sociālo partneru lomu to īstenošanā. 

(4) Padomes 1998. gada 29. jūnija Direktīva 98/49/EK par papildu pensijas tiesību 

                                               
2 OV C 185, 8.8.2006., 37. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2007. gada 20. jūnija Nostāja.
4 OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1992/2006 (OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.).
5 OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 

Nr. 311/2007 (OV L 82, 23.3.2007., 6. lpp.).
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saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienā6, ir 
sākotnējs konkrēts pasākums ar nolūku uzlabot darba ņēmēju brīvas pārvietošanās 
tiesību izmantošanu saistībā ar papildu pensijas shēmām.

(5) Tāpat jāatsaucas arī uz Līguma 94. pantu, ņemot vērā to, ka atšķirības valstu tiesību 
aktos, kas regulē papildu pensijas shēmas, ir tādas, kas var kavēt gan darba ņēmēju 
brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu, gan kopējā tirgus darbību. Tādēļ, lai 
uzlabotu darbinieku tiesības, kas pārvietojas Kopienā vai kādā vienā dalībvalstī, 
jāparedz daži obligāti nosacījumi darba attiecības pārtraucošu darbinieku
kvalificētu pensiju tiesību pamatošanai un iegūšanai papildu pensijas shēmā, kas ir 
piesaistīta darba attiecībām.

(6) Turklāt jāņem vērā papildu pensiju shēmu būtība un īpašais raksturs un to 
dažādība  atsevišķās dalībvalstīs un to starpā.  Jaunu shēmu ieviešana, esošo 
shēmu kapacitāte un shēmu pašreizējo dalībnieku cerības un tiesības jāaizsargā 
pietiekamā mērā. Turklāt jo īpaši šajā direktīvā jāņem vērā sociālo partneru loma 
papildu pensiju shēmu veidošanā un piemērošanā.

(7) Šī direktīva dalībvalstīm, kurās nav papildu pensiju shēmas, neuzliek par 
pienākumu pieņemt tiesību aktus, lai šādas shēmas ieviestu.

(8) Šo direktīvu piemēro tikai attiecībā uz tādām papildu pensijām, kas atbilstoši 
attiecīgās pensiju shēmas noteikumiem  vai atsevišķu valstu tiesību aktiem 
pamatojas uz pensijas vecuma sasniegšanu vai atbilstību citiem nosacījumiem. Tā 
neattiecas ne uz individuāliem nodrošinājuma režīmiem, kurā nav iesaistīti darba 
devēji, ne uz invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pabalstiem.

(9) Šī direktīva attiecas uz visām papildu pensijas shēmām, kas izveidotas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi un kas nodrošina darbiniekiem papildu pensijas 
maksājumus, piemēram, kolektīvie apdrošināšanas līgumi vai arī paaudžu 
solidaritātes sistēma, par ko vienojušās viena vai vairākas nozares vai sektori, 
fondētās pensiju sistēmas vai no uzņēmuma līdzekļiem garantētas pensijas, vai 
jebkuri koplīgumi vai citi salīdzināmi pasākumi.

(10) Ja jau pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā ir pieņemts lēmums par papildu pensijas 
shēmas slēgšanu, un tādējādi jaunu dalībnieku uzņemšana  vairs nav iespējama, 
jaunu noteikumu ieviešana varētu nozīmēt nepamatotu apgrūtinājumu shēmai. 
Tādēļ direktīvu nevajadzētu piemērot attiecībā uz šādām shēmām.

(11) Šīs direktīvas mērķis nav harmonizēt vai ietekmēt atsevišķu valstu tiesību aktus 
attiecībā uz sanācijas pasākumiem un likvidācijas procedūru; turklāt nav nozīmes 
tam, vai procedūras uzsāk maksātnespējas vai citu iemeslu dēļ un vai tās uzsāk 
brīvprātīgi vai piespiedu kārtā. Turklāt tā neskar atsevišķu valstu tiesību normas 
attiecībā uz sanācijas pasākumiem, kas paredzēti  Direktīvā 2001/17/EK7. 
Direktīvas 2003/41/EK8 16. panta 2. punktā paredzētos pasākumus neuzskata par 
sanācijas pasākumiem.

                                               
6 OV L 209, 25.7.1998., 46. lpp.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīva 2001/17/EK par 

apdrošināšanas uzņēmumu sanāciju un likvidāciju (OV L 110, 20.4.2001., 28. lpp.).
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK par 

papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 
10. lpp.).
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(12) Šī direktīva neattiecas uz aizsardzības noteikumiem maksātnespējas gadījumā un 
kompensācijas noteikumiem, kas nepieder darba attiecībām piesaistītām papildu 
pensijas shēmām un kuru mērķis ir aizsargāt darbinieku tiesības uz pensiju 
uzņēmuma vai pensiju shēmas maksātnespējas gadījumā.  Līdzīgi šī direktīva 
neietekmē valsts pensiju rezerves fondus.

(13) Tā kā papildu pensijas pabalsti visās dalībvalstīs iegūst arvien lielāku nozīmi dzīves 
līmeņa nodrošināšanā vecumā, ir jāuzlabo nosacījumi tiesību iegūšanai, 
saglabāšanai, kā arī iegūto tiesību pārvedamībai.

(14) Ja ieguldījumu risku uzņemas pensiju shēma vai darba devējs (īpaši attiecībā uz 
noteiktu pabalstu plāniem), darbu pārtraucošam darbiniekam no shēmas 
jāatlīdzina viņa veiktās iemaksas, neņemot vērā no šīm iemaksām izveidojušos 
ieguldījumu vērtību. Ja darba attiecības pārtraucošais darbinieks uzņemas 
ieguldījuma risku (īpaši attiecībā uz shēmām ar iepriekš noteiktam iemaksām), no 
pensiju shēmas jāatlīdzina no iemaksām izveidojušos ieguldījumu vērtību. 
Ieguldījumu vērtība var būt gan lielāka, gan mazāka nekā darba attiecības 
pārtraucošā darbinieka izdarītās iemaksas. Ja izrādās, ka ieguldījumu vērtība ir 
negatīva, atmaksāšana nenotiek.

(15) Darba attiecības pārtraucošam darbiniekam jābūt tiesīgam atstāt negrozītas viņa 
kvalificētās tiesības uz pensijas saņemšanu neaktivizētu tiesību veidā papildu 
pensijas shēmā, kurā viņa tiesības ir nodibinājušās.

(16) Atbilstoši valstu tiesību aktiem un praksei jāgādā par to, lai nodrošinātu šo 
neaktivizēto tiesību vērtības taisnīgu pielāgojumu. Tiesību vērtība datumā, kad 
darbinieku izslēdz no pensijas shēmas, tiek aprēķināta saskaņā ar  vispāratzītiem 
aktuāro aprēķinu principiem. Aprēķinot vērtību, jāņem vērā shēmas īpatnības, 
darba attiecības pārtraucošā darbinieka un paliekošo shēmas dalībnieku intereses.

(17) Ja darba attiecības pārtraucoša darbinieka kvalificēto tiesību uz pensiju vērtība 
nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts noteikto robežsummu un lai izvairītos no 
pārmērīgām pārvaldības izmaksām saistībā ar liela apjoma neaktivizētām tiesībām 
uz pensiju, kurām ir neliela vērtība, pensiju shēmām var piešķirt iespēju nesaglabāt 
šīs kvalificētās tiesības uz pensiju, bet gan veikt  kapitāla izmaksas  atbilstoši 
kvalificētajam tiesībām uz pensiju. Kapitāla izmaksu apmēru jāaprēķina atbilstoši 
atzītiem aktuāro aprēķinu principiem un kvalificēto tiesību uz pensiju aktualizēto 
vērtību izmaksāšanas datumā.

(18) Šīs direktīvas mērķis nav darba attiecības pārtraucošu darbinieku kvalificētu 
tiesību uz pensiju pārvedamības ierobežošana. Lai veicinātu strādājošo brīvu 
pārvietošanos, dalībvalstīm jācenšas iespēju robežās un īpaši ieviešot jaunas 
papildu pensijas shēmas, pakāpeniski uzlabot kvalificētu pensijas saņemšanas 
tiesību pārvedamību.

(19) Neskarot Direktīvu 2003/41/EK, darba ņēmēji, kas izmanto vai gatavojas izmantot 
savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, papildu pensijas shēmu pārvaldītājiem pienācīgi 
jāinformē jo īpaši par sekām, ko uz viņu papildu pensijas tiesībām atstās darba 
attiecību pārtraukšana.

(20) Ņemot vērā papildu sociālās drošības shēmu dažādību, Kopienai jāaprobežojas ar to, 
ka tiek noteikti vispārējie sasniedzamie mērķi, un tādēļ direktīva ir vispiemērotākais 
juridiskais instruments. 
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(21) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt paredzētās rīcības mērķus, proti, 
šķēršļu samazināšanu darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanai no 
vienas puses un iekšējā tirgus darbībai  no otras puses, ierosinātās rīcības mēroga dēļ 
šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Atbilstīgi minētajā 
pantā noteiktajam proporcionalitātes principam šī direktīva, kas pamatojas jo īpaši uz 
ietekmes analīzi, kura veikta ar papildu pensiju komitejas palīdzību, nepārsniedz to, 
kas vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(22) Šajā direktīvā noteiktas obligātās prasības, kas dod dalībvalstīm iespēju pieņemt vai 
saglabāt vislabvēlīgākos noteikumus. Šīs direktīvas īstenošana nevar būt par pamatu 
tam, lai situācija pasliktinātos attiecībā pret iepriekšējo situāciju dalībvalstīs.

(23) Tā kā jāņem vērā šīs direktīvas ietekme jo īpaši uz papildu pensijas shēmu finanšu 
ilgtspējību, dalībvalstīm var dot vairāk laika, lai pakāpeniski īstenotu tos noteikumus, 
kam varētu būt šāda ietekme. 

(24) Saskaņā ar valstu noteikumiem, kas regulē papildu pensijas shēmu organizāciju, 
dalībvalstis pēc sociālo partneru kopīga lūguma var piešķirt tiem pilnvaras īstenot šo 
direktīvu saistībā ar tiem noteikumiem, kas attiecas uz koplīgumiem, ja tiek veikti visi 
vajadzīgie pasākumi, lai jebkurā laikā varētu nodrošināt šajā direktīvā noteikto 
rezultātu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Mērķis

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt personu tiesību izmantošanu brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā un profesionālo mobilitāti, kā arī savlaicīgu un visaptverošu papildu pensiju 
shēmu izveidošanu, novēršot šķēršļus, kas radušies attiecīgu noteikumu pieņemšanas 
rezultātā par papildu pensiju shēmām.

2. pants
Darbības joma

1. Šī direktīva attiecas uz papildu pensijas shēmām, izņemot shēmas, kas saskaņā ar 
Regulu (EEK) Nr. 1408/71 attiecas uz sociālās drošības koordinācijas shēmām.

2. Šo direktīvu nepiemēro:

a) papildu pensiju shēmām, kurās šīs direktīvas spēkā stāšanās datumā … ir pabeigta 
jaunu dalībnieku uzņemšana un kurās neuzņem jaunus dalībniekus;

b) papildu pensiju shēmām, kas ir pakļautas pasākumiem, kuri paredz saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ieceltas iestādes vai tiesas iesaistīšanos ar mērķi nodrošināt vai 
atjaunot šīs shēmas finansiālo stāvokli, tostarp likvidācijas procedūru; vai

c) aizsargājošu regulējumu maksātnespējas gadījumā, kompensācijas regulējumu un 
valsts pensiju rezerves fondiem.

3. pants
                                               
 Šīs direktīvas spēkā stāšanās datums.
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Izmantotie jēdzieni

Šīs direktīvas mērķiem ar šādu jēdzienu apzīmē:

a) „papildu pensija” saskaņā ar papildu pensijas shēmu, kas izveidota atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksi;

b) „papildu pensijas sistēma [shēma]” ir jebkura ar nodarbinātību saistīta drošības
sistēma, kas izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi un kurai jānodrošina 
papildu pensija darba ņēmējiem;

c) „aktīvi shēmas dalībnieki” ir darbinieki, kuriem, pamatojoties uz savu pašreizējo 
nodarbinātību saskaņā ar papildu pensijas shēmas noteikumiem, ir nodrošinātas 
tiesības uz papildu pensiju vai viņiem būs šādas tiesības, ja viņi atbildīs dalībniekiem 
izvirzītajiem nosacījumiem;

d) „iegūtās tiesības uz pensiju” ir visas tiesības uz papildu pensijām, kas iegūtas, 
panākot atbilstību dalībniekiem izvirzītajiem nosacījumiem saskaņā ar papildu 
pensijas sistēmu [shēmu] noteikumiem un vajadzības gadījumā arī saskaņā ar attiecīgās 
valsts tiesību aktiem;

e) „iegūšanas laiks” ir laika posms attiecībā uz dalību kādā shēmā, kas nepieciešams 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai noteikumiem par papildu pensiju shēmu, lai 
nodibinātu tiesības uz papildu pensiju;

f) „darba attiecības pārtraucošais darbinieks” ir aktīvs dalībnieks, kura pašreizējās
darba attiecības pārtraucas pirms papildu pensijas iegūšanas;

g) „neaktīvs shēmas dalībnieks” ir papildu pensijas shēmas bijušais dalībnieks, kuram ir 
iegūtas tiesības uz papildu pensiju saistībā ar šo shēmu, bet kurš vairs nav aktīvs šīs 
shēmas dalībnieks un vēl nesaņem papildu pensiju no šīs shēmas;

h) „neaktivizētas tiesības uz pensiju” ir iegūtās tiesības uz pensiju, kuras tiek saglabātas 
shēmā, kurā neaktīvs shēmas dalībnieks tās ieguvis;

i) „neaktivizētu tiesību vērtība” ir atbilstoši valsts praksei saskaņā ar aktuāro aprēķinu 
atzītiem principiem aprēķinātā tīrā pašreizējā vērtība.

4. pants
Iegūšanas nosacījumi

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka

a) gadījumos, kad darba attiecības pārtraucošais darbinieks nav vēl ieguvis kvalificētas 
tiesības uz pensiju, papildu pensijas shēma atmaksā iemaksas, kuras veicis darba 
attiecības pārtraucošais darbinieks vai darba devējs par darbinieku, saskaņā ar 
tiesību normām vai koplīgumu vai līgumu, vai, ja darbu pārtraucošais darbinieks 
uzņemas ieguldījuma risku, no iemaksām izveidojušos ieguldījumu vērtību;

b) ja papildu pensijas shēmā ir paredzēts iegūšanas periods, tas nevar būt ilgāks par 
pieciem gadiem. Jebkurā gadījumā nosacījumu par tiesību iegūšanu nepiemēro 
papildu pensijas shēmas dalībniekam, tiklīdz viņš sasniedzis 25 gadu vecumu;

c) darba ņēmējs var kļūt par papildu pensijas shēmas dalībnieku pēc nostrādāta 
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maksimālā laika perioda, kas ir viens gads, vai, attiecīgi, ne vēlāk kā tad, kad viņš ir 
sasniedzis noteikto minimālo vecumu;

d) objektīvi pamatotos gadījumos dalībvalstis var piešķirt sociālajiem partneriem 
iespēju koplīgumos iekļaut nediskriminējošus noteikumus, kas atšķiras no a) un b) 
apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem, ja šie noteikumi personām, uz kurām tie 
attiecas, nodrošina vismaz līdzvērtīgu aizsardzību.

5. pants
Neaktivizētu tiesību uz pensiju saņemšana

1. dalībvalstis pieņem pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, lai 
nodrošinātu, ka atbilstoši 2. un 3. punktam darba attiecības pārtraucošs darbinieks var 
saglabāt iegūtās tiesības uz pensiju papildu pensijas shēmā.

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, ko tās uzskata par nepieciešamiem, lai, ņemot vērā 
pensiju shēmas veidu, nodrošinātu taisnīgu neaktivizētu darba attiecības pārtraucoša 
darbinieka pensijas tiesību vērtības pielāgojumu un aizsargātu šīs tiesības uz pensijas 
saņemšanu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. Jo īpaši taisnīgs pielāgojums nozīmē to, 
ka

a) neaktivizētu tiesību vērtība plašā mērā pieaug tāpat kā aktīvo dalībnieku tiesību 
vērtība; vai

b) tiesības uz pensiju papildu pensiju shēmā ir noteiktas kā nomināla summa; vai

c) neaktīvais shēmas dalībnieks turpina saņemt procentus, kas rodas no pensiju 
shēmas; vai

d) neaktivizētu tiesību vērtība tiek pielāgota atbilstoši inflācijas līmenim, algu līmenim, 
aktuālajiem pensiju maksājumiem vai papildu pensijas shēmas aktīvu peļņas 
normai.

3. Dalībvalstis var ļaut papildu pensijas shēmās  nesaglabāt iegūtās tiesības, bet gan 
izmaksāt darba attiecības pārtraucošajam darbiniekam kapitālu, kas atbilst kvalificēto 
pensiju tiesību apmēram, ja kvalificēto pensiju tiesību vērtība nepārsniedz jebkuru attiecīgās 
dalībvalsts noteikto robežvērtību. Dalībvalsts par jebkuru piemēroto robežvērtību informē 
Komisiju.

4. Dalībvalstis var piešķirt sociālajiem partneriem iespēju koplīgumos iekļaut 
noteikumus, kas atšķiras no 2. un 3. punktā paredzētajiem noteikumiem, ja šie noteikumi 
personām, uz kurām tie attiecas, nodrošina vismaz līdzvērtīgu aizsardzību.

6. pants
Informācija

1. Neskarot papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju pienākumu sniegt informāciju 
dalībniekiem un saņēmējiem atbilstīgi Direktīvas 2003/41/EK 11. pantam, dalībvalstis, 
pieņemot pasākumus, ko tās uzskata par nepieciešamiem, nodrošina, ka aktīvie shēmas 
dalībnieki saskaņā ar 2. punktu, pārtraucot darba attiecības,  var pieprasīt informāciju par 
sekām, kādas darba attiecību pārtraukšanai ir attiecībā uz viņu papildu pensijas tiesībām.

2. Aktīvajiem shēmas dalībniekiem, kuri to pieprasa, savlaicīgi un rakstveidā sniedz  
pietiekamu informāciju. Šāda informācija attiecas  jo  īpaši par šādiem jautājumiem:
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a) nosacījumiem par papildu pensijas tiesību nodibināšanas un to piemērošanu pēc darba 
attiecību pārtraukšanas;

b) paredzamajiem pensijas maksājumiem darba attiecību pārtraukšanas gadījumā; un

c) neaktivizētu tiesību uz pensiju apmērs un saglabāšana.

3. Neaktīvs shēmas dalībnieks pēc lūguma saņem no papildu pensiju shēmas pārvaldītāja 
informāciju par savām neaktivizētajām tiesībām uz pensiju un par visām izmaiņām 
noteikumos, kas regulē attiecīgo papildu pensiju shēmu.

7. pants
Obligātās prasības — regresa nepieļaušana

1. Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt noteikumus, kas ir labvēlīgāki attiecībā uz darba 
attiecības pārtraucošo darbinieku dalības nodibināšanu un saglabāšanu papildu pensijas 
shēmā, nekā tie noteikumi, kas paredzēti šajā direktīvā.

2. Šīs direktīvas īstenošanu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kā iemeslu tam, lai 
dalībvalstīs esošais darba attiecības pārtraucošu darbinieku papildu pensijas tiesību 
nodibināšanas un saglabāšanas līmenis pasliktinātos.

8. pants
Īstenošana

1. Dalībvalstis pieņem tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne 
vēlāk kā līdz 2008. gada 1. jūlijam, vai arī nodrošina, ka sociālie partneri līdz šim datumam
ievieš vajadzīgos pasākumus ar vienošanos. Dalībvalstis veic visus pasākumus, lai jebkurā 
laikā varētu nodrošināt šajā direktīvā noteikto rezultātu sasniegšanu. Dalībvalstis par to tūlīt 
informē Komisiju.

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstīm, ja vajadzīgs, no 2008. gada 1. jūlija ir vēl papildus 60 
mēneši, lai īstenotu mērķi, kas noteikts 4. un 5. pantā. Dalībvalstis, kas vēlas izmantot šo 
papildu termiņu, par to informē Komisiju, norādot attiecīgos apstākļus, shēmas un konkrēto 
pamatojumu šā papildu termiņa izmantošanai.

3. Pirmajā punktā minētie nosacījumi ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci 
pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu 5. panta 
noteikumus. 

9. pants
Ziņošana

1. Reizi piecos gados pēc 2008. gada 1. jūlija Komisija, balstoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, izstrādā ziņojumu, ko iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Šajā ziņojumā iekļauj novērtējumu par darba 
devēju vēlmi piedāvāt papildu pensiju shēmas pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās brīža.

2. Ziņojums ietver priekšlikumu par to, kā un kad iegūtās pensijas tiesības var pārvest, 
kas ietver arī uzņēmuma atbildību par pārvestām pensijas tiesībām.
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3. Ne vēlāk kā ... , Komisija sagatavo ziņojumu, īpaši attiecībā uz tā kapitāla 
pārveduma nosacījumiem, kas saistīts ar darbinieku tiesībām uz papildu pensiju.  
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija iesniedz priekšlikumu, kurā ir iekļauti jebkādi šīs 
direktīvas grozījumi, vai ierosina citus instrumentus, kas nepieciešami turpmākai strādājošo 
mobilitātes šķēršļu samazināšanai, kurus radījuši atsevišķi noteikumi par papildu pensiju 
nodrošināšanu.

10. pants
Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants
Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

, …

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs

                                               
 Piecus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.


