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P6_TA(2007)0269
Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja
***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. junija 2007 o predlogu 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju prenosljivosti pravic do 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (KOM(2005)0507 – C6-0331/2005 –
2005/0214(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0507)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 42 in 94 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0331/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-
0080/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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P6_TC1-COD(2005)0214

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 20. junija 2007 z 
namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju 
prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 42 in 94 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

po posvetovanju z Odborom regij,
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe2,

ob upoštevanju naslednjega:
(1) Prosto gibanje oseb je ena od temeljnih svoboščin Skupnosti; Pogodba v členu 42 

določa, da Svet v skladu s postopkom iz člena 251, na področju socialne varnosti 
sprejme takšne ukrepe, potrebne za vzpostavitev prostega gibanja delavcev.

                                               
1 UL C 185, 8.8.2006, str. 37.
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne 20. junija 2007.
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(2) Socialna varnost delavcev glede pokojnine je zagotovljena z zakonsko predpisanimi 
sistemi socialne varnosti, dopolnjenimi z dodatnimi sistemi socialne varnosti, 
povezanimi s pogodbo o zaposlitvi, katerih pomen je v državah članicah vedno večji.

(3) Zakonodajalec ima široka diskrecijska pooblastila za izbiro najbolj primernih ukrepov 
za dosego cilja člena 42 Pogodbe. Sistem usklajevanja, predviden v Uredbi Sveta (EGS) 
št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene 
osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti1 in v Uredbi Sveta 
(EGS) št. 574/722 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 
št. 1408/71 in zlasti pravila za seštevanje, se ne nanašajo na dodatno pokojninsko 
zavarovanje, razen na sisteme, zajete v pojmu "zakonodaja", kakor je opredeljen v 
prvem pododstavku člena 1(j) Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne 
varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ali o 
katerih država članica da izjavo skladno s to določbo. Za sisteme dodatnega 
pokojninskega zavarovanja bi bilo zato treba sprejeti posebne ukrepe, da bi se 
upoštevala njihova posebna narava in značilnosti, kakor tudi raznovrstnosti teh sistemov 
znotraj držav članic in med posameznimi državami članicami ter zlasti vloge socialnih 
partnerjev pri njihovem izvajanju. 

(4) Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v 
Skupnosti3, predstavlja prvi poseben ukrep za izboljšanje uresničevanja pravice do 
prostega gibanja zaposlenih in samozaposlenih oseb na področju sistemov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

(5) Treba bi bilo tudi uporabiti člen 94 Pogodbe, ker so neskladja med nacionalnimi 
zakonodajami, ki urejajo dodatno pokojninsko zavarovanje, takšne narave, da bi lahko 
ovirala uresničevanje pravic do prostega gibanja delavcev kakor tudi delovanje 
skupnega trga. Zato bi bilo treba za izboljšanje pravic delavcev, ki se gibljejo v 
Skupnosti in znotraj iste države članice, določiti nekatere minimalne zahteve za
pridobitev in ohranitev pridobljenih pravic do pokojnine odhajajočih delavcev v 
sistemih dodatnega pokojninskega zavarovanja, povezanih z delovnim razmerjem.

                                               
1 UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 

št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 392, 30.12.2006, str. 1).
2 UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 

Komisije (ES) št. 311/2007 (UL L 82, 23.3.2007, str. 6).
3 UL L 209, 25.7.1998, str. 46.
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(6) Poleg tega bi bilo treba upoštevati značilnosti in posebnosti sistemov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, pa tudi razlike med njimi, tako znotraj držav članic kot 
med njimi. Uvajanje novih sistemov, trajnost delujočih sistemov ter pričakovanja in 
pravice sedanjih upravičencev bi bilo treba zadostno zaščititi. Pri oblikovanju in 
izvajanju sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja po tej direktivi bi bilo treba 
upoštevati zlasti vlogo socialnih partnerjev.

(7) Ta direktiva držav članic, ki nimajo sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
ne bi smela zavezovati k sprejetju predpisov za uvedbo takšnih sistemov.

(8) Ta direktiva bi se morala uporabljati le za dodatno pokojnino, ki glede na predpise v 
posameznih pokojninskih sistemih ali nacionalnem pravu temeljijo na dopolnitvi 
pokojninske starosti ali izpolnitvi drugih pogojev. Ne bi se smela uporabljati za 
osebne pokojninske načrte brez udeležbe delodajalca, za invalidsko pokojnino in 
družinsko pokojnino.

(9) Ta direktiva bi se morala uporabljati za vse sisteme dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, oblikovane v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, ki zaposlenim 
nudijo dodatno pokojnino, na primer pogodbe skupinskega zavarovanja, dokladne 
sisteme, sklenjene v eni ali več panogah ali sektorjih, sisteme s skladi ali pokojninske 
obljube, zajamčene s knjigovodskimi rezervacijami, ali kolektivne in druge primerljive 
pogodbe.

(10) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za sisteme dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki se zaključijo tako, da ni več možno vključevanje novih aktivnih 
zavarovancev, saj bi uvedba novih predpisov lahko pomenila neupravičeno 
obremenitev za te sisteme.

(11) Cilj te direktive ni, da bi usklajevala nacionalno zakonodajo v zvezi z 
reorganizacijskimi ukrepi in stečajnim postopkom ali da bi vplivala nanjo; zato ni 
pomembno, ali tak postopek zaradi plačilne nezmožnosti teče ali ne oziroma ali je 
uveden prostovoljno ali prisilno. Ravno tako direktiva ne vpliva na nacionalno 
zakonodajo o reorganizacijskih ukrepih na podlagi Direktive 2001/17/ES1. Ukrepi, 
sprejeti na podlagi člena 16(2) Direktive 2003/41/ES2 ne predstavljajo 
reorganizacijskih ukrepov.

                                               
1 Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o 

reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L 110, 20.4.2001, str. 28).
2 Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o 

dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 
23.9.2003, str. 10).
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(12) Ta direktiva ne bi smela vplivati na predpise o zavarovanju za primer plačilne 
nezmožnosti ali izravnalnih predpisov, ki ne spadajo k sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, povezanim s pogodbo o zaposlitvi, in katerih namen je, 
da ščitijo pravice zaposlenih do pokojnine v primeru plačilne nezmožnosti podjetja ali 
sistema pokojninskega zavarovanja. Ta direktiva tudi ne bi smela vplivati na 
nacionalne pokojninske rezervne sklade.

(13) Zaradi vedno večjega pomena dodatnega pokojninskega zavarovanja za zagotovitev 
življenjskega standarda v starosti v vseh državah članicah bi bilo treba izboljšati 
pogoje za pridobitev, ohranitev in prenos pridobljenih pokojninskih pravic.

(14) Če naložbeno tveganje nosi sistem pokojninskega zavarovanja ali delodajalec (zlasti 
pri sistemih z vnaprej določenimi pravicami), bi moral sistem izplačati prispevke 
odhajajočih delavcev ne glede na to, kolikšna je vrednost naložbe prispevkov. Če 
tveganje nosi delavec (zlasti pri sistemih z vnaprej določenimi prispevki), bi moral 
sistem pokojninskega zavarovanja izplačati vrednost naložbe, ki je nastala iz teh 
prispevkov. Vrednost naložbe je lahko višja ali nižja kot prispevki, ki jih je vplačal 
odhajajoči delavec. Če je vrednost naložbe negativna, se izplačilo ne bi smelo izvesti.

(15) Odhajajoči delavci bi morali imeti pravico, da pridobljene pokojninske pravice pustijo 
mirovati v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerem jih je pridobil.

(16) V skladu z nacionalnimi predpisi in prakso bi bilo treba zagotoviti, da se vrednost 
mirujočih pokojninskih pravic obravnava pošteno. Vrednost pokojninskih pravic v 
času izstopa zavarovanca iz sistema pokojninskega zavarovanja se lahko ugotovi po 
splošno priznanih načelih zavarovalniške matematike. Pri izračunavanju vrednosti bi 
bilo treba upoštevati posebnosti sistema ter interese odhajajočega delavca in 
zavarovancev, ki ostajajo vključeni v sistem pokojninskega zavarovanja.
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(17) Če vrednost pridobljenih pokojninskih pravic odhajajočega delavca ne presega mejne 
vrednosti, določene v zadevni državi članici, in da ne bi prišlo do prevelikih stroškov
zaradi upravljanja z velikim številom mirujočih pokojninskih pravic, je treba 
sistemom pokojninskega zavarovanja omogočiti, da teh pridobljenih pokojninskih 
pravic ne ohranijo, temveč izplačajo znesek, ki je sorazmeren s pridobljenimi 
pravicami. Višina izplačanih sredstev bi se morala vedno izračunati po uveljavljenih 
načelih zavarovalniške matematike in aktualni vrednosti pridobljenih pokojninskih 
pravic v času izplačila.

(18) Cilj te direktive ni, da bi odhajajočim delavcem omejevali možnosti za prenos 
pridobljenih pokojninskih pravic. Za spodbujanje prostega gibanja delavcev bi si 
morale države članice čim bolj prizadevati, zlasti pri uvajanju novih sistemov 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, da postopoma izboljšajo prenosljivost 
pridobljenih pokojninskih pravic.

(19) Brez poseganja v Direktivo 2003/41/ES bi morali odgovorni za upravljanje sistemov 
dodatnih pokojninskih zavarovanj delavce, ki uresničujejo ali imajo namen uresničevati 
svojo pravico do prostega gibanja, ustrezno obvestiti, zlasti o vplivu prenehanja 
zaposlitve na njihove pravice do dodatnega pokojninskega zavarovanja.

(20) Zaradi raznolikosti dodatnih sistemov socialne varnosti se mora Skupnost omejiti le na 
določitev splošnega okvira ciljev za dosego in zato je Direktiva ustrezen pravni 
instrument. 

(21) Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te direktive, in sicer zmanjšanja 
ovir pri prostem gibanju delavcev in pri delovanju notranjega trga, in bi jih bilo torej 
zaradi obsega predlaganega ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. 
V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva, ki temelji zlasti na 
analizi učinka, opravljeni s pomočjo odbora na področju dodatnih pokojninskih 
zavarovanj, ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.
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(22) Ta direktiva določa minimalne zahteve, kar državam članicam omogoča, da sprejemajo 
ali ohranjajo najbolj ugodne določbe. Izvajanje te direktive ne more upravičevati 
nazadovanja glede na obstoječe stanje v vsaki državi članici.

(23) Zaradi potrebe po upoštevanju posledic te direktive, zlasti glede finančne vzdržnosti 
sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja, so države članice lahko upravičene do 
dodatnega roka za postopno izvedbo določb, ki bi lahko imele tovrstne posledice. 

(24) V skladu z nacionalnimi določbami, ki urejajo organizacijo sistemov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, lahko države članice socialnim partnerjem, na njihovo 
skupno zahtevo, zaupajo izvajanje te direktive v zvezi z določbami, ki se nanašajo na 
kolektivne pogodbe, pod pogojem, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za to, da lahko v 
vsakem trenutku zagotovijo rezultate, ki jih zahteva ta direktiva –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
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Člen 1
Cilj

Cilj te direktive je osebam olajšati uresničevanje pravice do prostega gibanja in poklicno 
mobilnost ter pravočasno in celovito zagotovitev dodatne pokojnine z odstranitvijo ovir, ki 
so nastale zaradi nekaterih predpisov o sistemih dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Člen 2
Področje uporabe

1. Ta direktiva se uporablja za sisteme dodatnega pokojninskega zavarovanja, razen za 
sisteme za usklajevanje sistemov socialne varnosti, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 1408/71.

2. Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) sisteme dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ... ne sprejemajo več novih 
aktivnih zavarovancev in so zaprti za njih;

(b) sisteme dodatnega pokojninskega zavarovanja, za katere veljajo ukrepi, ki 
predvidevajo intervencijo nacionalnega organa ali sodišča, zato da bi zavarovali ali 
obnovili njihov finančni položaj, vključno s stečajnim postopkom; ali

(c) garancijske načrte v primeru nesolventnosti, odškodninske načrte in nacionalne 
pokojninske rezervne sklade.

                                               
 Dan začetka veljavnosti te direktive.



- 9 -

Člen 3
Opredelitev pojmov

V tej direktivi:
(a) "dodatna pokojnina" pomeni predvideno dodatno pokojninsko zavarovanje po pravilih

sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja, uvedenega v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso;

(b) "sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja" pomeni sistem pokojninskega
zavarovanja, oblikovan v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso ter povezan z 
delovnim razmerjem, ki zaposlenim osebam zagotavlja dodatno pokojnino;

(c) "aktivni zavarovanci" pomeni delavca, ki mu sedanje delovno razmerje v skladu z 
določbami sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja daje pravico do dodatne 
pokojnine oziroma jo bo imel, ko bo izpolnil pogoje za upokojitev;

(d) "pridobljene pokojninske pravice" pomeni pravice do dodatne pokojnine, ki se 
pridobijo po izpolnitvi pogojev za upokojitev v skladu s pravili sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in, kjer je to primerno, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(e) "obdobje za pridobitev pravic" pomeni čas aktivne vključenosti v sistem, ki je po 
zakonodaji države članice ali po pravilih sistema za dodatno pokojninsko zavarovanje 
potreben za pridobitev pravice do dodatne pokojnine;

(f) "odhajajoči delavec" pomeni aktivnega zavarovanca, katerega delovno razmerje 
preneha pred pridobitvijo dodatne pokojnine;
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(g) "neaktivni zavarovanec" pomeni vsakega nekdanjega zavarovanca v sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki je pridobil pravice do pokojnine v okviru tega sistema, 
vendar vanj ni več aktivno vključen in iz njega še ne prejema dodatne pokojnine;

(h) "mirujoče pokojninske pravice" pomeni pridobljene pokojninske pravice, ki so 
neaktivnemu zavarovancu v sistemu, v katerem jih je pridobil, še naprej zagotovljene;

(i) "vrednost mirujočih pravic" pomeni kapitalsko vrednost pokojninskih pravic, 
preračunano po aktuarskih načelih v skladu z nacionalno prakso.

Člen 4
Pogoji za pridobitev

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da:
(a) kadar odhajajoči delavec še ni pridobil pravice do pokojnine ob prenehanju delovnega 

razmerja, se iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja povrnejo prispevki, ki 
jih je plačal odhajajoči delavec ali jih je v njegovem imenu plačal delodajalec v skladu 
z ustreznimi zakonskimi določbami oziroma kolektivnimi pogodbami ali, če 
odhajajoči delavec nosi naložbeno tveganje, vrednost naložbe, ki izhaja iz teh 
prispevkov;

(b) kadar je v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja določeno obdobje za 
pridobitev pravic, to ne presega petih let. V nobenem primeru pogoji za pridobitev 
pravic ne veljajo za zavarovanca sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je 
dopolnil 25 let;

(c) delavec lahko vstopi v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja po največ enem 
letu zaposlitve ali po potrebi najpozneje, kadar doseže minimalno zahtevano starost;

(d) v objektivno utemeljenih primerih lahko države članice socialnim partnerjem 
omogočijo, da v kolektivno pogodbo vključijo določbe, ki odstopajo od točk (a) in (b), 
če te določbe niso diskriminatorne in zadevnim osebam zagotavljajo vsaj enakovredno 
zaščito.
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Člen 5
Ohranitev mirujočih pokojninskih pravic

1. Države članice sprejmejo ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za zagotovitev, da lahko 
odhajajoči delavci v skladu z odstavkoma 2 in 3 zadržijo pridobljene pravice iz sistema 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerem so te pravice pridobili.
2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo pravično ravnanje z 
vrednostjo mirujočih pokojninskih pravic, da bi se izognili kaznovanju odhajajočih delavcev, 
upoštevajoč način sistema pokojninskega zavarovanja, in s katerimi te pravice do pokojnine 
zaščitijo v primeru nevarnosti plačilne nezmožnosti podjetja. Za pravično ravnanje gre, 
kadar:
(a) se vrednost mirujočih pravic nadalje razvija enako kot vrednost pravic aktivnih 

zavarovancev;
(b) so pokojninske pravice v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja določene kot 

nominalna vsota;
(c) ima neaktivni zavarovanec še naprej korist od obrestne mere, določene v sistemu 

pokojninskega zavarovanja; ali
(d) se vrednost mirujočih pokojninskih pravic prilagodi glede na stopnjo inflacije, raven 

plač, še neplačanih pokojninskih prejemkov ali stopnjo donosa v sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.

3. Države članice lahko dovolijo, da sistemi dodatnega pokojninskega zavarovanja ne 
ohranijo pridobljenih pravic, ampak izplačajo vrednost, ki predstavlja pridobljene pravice
odhajajočega delavca, kadar ta vrednost ne presega mejne vrednosti, ki jo je določila 
zadevna država članica. Država članica Komisijo obvesti o vsaki določeni mejni vrednosti.
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4. Države članice lahko socialnim partnerjem omogočijo sprejetje ureditve v kolektivnih 
pogodbah, ki ni zajeta v odstavkih 2 in 3, če zadevnim osebam nudi vsaj enakovredno 
zaščito.

Člen 6
Informacije

1. Brez poseganja v obveznosti institucij za poklicno upokojitev iz člena 11 Direktive 
2003/41/ES do obveščanja zavarovancev in upravičencev, države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev, da lahko aktivni zavarovanci v skladu z odstavkom 2 pri prekinitvi
delovnega razmerja zahtevajo informacije o tem, kako to vpliva na njihove pravice do 
dodatne pokojnine.
2. Zadostne informacije se v razumnem roku pisno sporočijo aktivnim zavarovancem, ki
za to zaprosijo Te informacije se nanašajo zlasti na: 
(a) pogoje za pridobitev pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja in glede posledic 

uporabe teh pogojev ob prekinitvi delovnega razmerja;
(b) pokojninskih prejemkov v primeru prekinitve delovnega razmerja; in
(c) višine in pogojev za ohranitev mirujočih pokojninskih pravic.
3. Odgovorni za upravljanje sistema za dodatno pokojninsko zavarovanje neaktivnemu
zavarovancu na njegovo zahtevo sporoči informacije o mirujočih pokojninskih pravicah in o 
vsaki spremembi pravil, ki urejajo sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se 
nanašajo nanj.
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Člen 7
Minimalne zahteve – za preprečitev nazadovanja

1. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo določbe o pridobitvi in ohranitvi dodatnih 
pokojninskih pravic odhajajočih delavcev, ki so bolj ugodne od tistih, ki jih predvideva ta 
direktiva.

2. Izvajanje te direktive v nobenem primeru ne sme biti razlog za zmanjšanje predpisov za 
pridobitev in ohranitev dodatnih pravic odhajajočih delavcev do pokojnine, ki veljajo v 
državah članicah.

Člen 8
Izvajanje

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 1. julija 2008, ali zagotovijo, da socialni partnerji do tega datuma 
sporazumno uvedejo zahtevane določbe. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki 
jim lahko vedno omogočajo zagotovitev rezultatov, določenih v tej direktivi. O tem takoj 
obvestijo Komisijo.

2. Ne glede na odstavek 1 se lahko državam članicam po potrebi odobri 60-mesečno
podaljšanje, ki se šteje od 1. julija 2008, za izvedbo cilja iz členov 4 in 5. Vsaka država 
članica, ki želi to podaljšanje, o tem obvesti Komisijo in pri tem navede zadevne določbe in 
sisteme ter posebne razloge, s katerimi utemeljuje podaljšanje.
3. Ko države članice sprejmejo te ukrepe, se ti sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

4. Države članice Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za zagotavljanje izvajanja določb 
iz člena 5. 
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Člen 9
Poročilo

1. Vsakih pet let po 1. juliju 2008 Komisija pripravi poročilo, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko –socialnemu odboru in Odboru regij, na podlagi 
informacij, ki jih zagotovijo države članice. To poročilo vsebuje tudi oceno pripravljenosti 
delodajalcev, da po začetku veljavnosti te direktive ponudijo sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja.
2. Poročilo vsebuje predlog o tem, kako se lahko, ko se pridobljene pokojninske pravice 
prenašajo, izključi odgovornost podjetij za te pravice.
3. Komisija najpozneje ...* pripravi poročilo, zlasti o pogojih prenosa sredstev, ki 
ustrezajo pravicam delavca do dodatnega pokojninskega zavarovanja. Komisija na podlagi 
tega poročila predloži predlog z vsemi spremembami te direktive ali drugih instrumentov, ki 
se izkažejo za nujne za nadaljnjo odpravo ovir za mobilnost delavcev, ki izhajajo iz 
posameznih določb o dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Člen 10
Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

                                               
* Pet let po začetku veljavnosti te direktive.
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Člen 11
Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V                       ,

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik


