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KORT BEGRUNDELSE

I forslaget til direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder 
tages der fat på de principielle spørgsmål vedrørende hindringer for arbejdskraftens frie 
bevægelighed i de enkelte medlemsstater eller mellem medlemsstaterne, hvad angår disse 
pensionsrettigheder.

Det skal bemærkes, at dette initiativ først er blevet fremlagt efter Kommissionens 
vedholdende forsøg på at få de berørte parter til at indgå en frivillig aftale.

I lyset af de mange forskelle mellem de systemer, der findes i de enkelte medlemsstater, 
understreger ordføreren betydningen af valget af lovgivningsinstrument (direktiv) samt 
overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincippet.
Selv om forslaget indeholder foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
nationale lovbestemmelser, rækker foranstaltningerne ikke ud over, hvad der er nødvendigt 
for at sikre arbejdstagernes ret til at bevare eller overføre deres rettigheder af mobilitetshensyn.

Det er dog ønskeligt at indføre nogle ændringer for at sikre, at visse reformer ikke udvandes 
med tiden, at anvende et mere neutralt sprogbrug med hensyn til køn og at undgå, at visse 
medlemsstater opretholder hindringer af tekniske årsager.

Endelig skal det sikres, at lønmodtagere, der afbryder eller indstiller en erhvervsmæssig 
aktivitet, blandt andet af hensyn til familielivet, kan fastholde deres pensionsrettigheder eller 
endog fortsætte deres indbetalinger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

Traktatens artikel 94 bør ligeledes anvendes, 
da forskellene mellem de nationale 
lovgivninger om supplerende 
pensionsordninger er af en sådan art, at de 
både kan hindre udøvelsen af 
arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og 

Traktatens artikel 94 bør ligeledes anvendes, 
da forskellene mellem de nationale 
lovgivninger om supplerende 
pensionsordninger er af en sådan art, at de 
både kan hindre udøvelsen af 
lønmodtagernes ret til fri bevægelighed og 

  
1 .
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det indre markeds funktion. For at styrke 
retten til at overføre supplerende 
pensionsrettigheder for arbejdstagere, der 
flytter inden for Fællesskabet og inden for 
samme medlemsstat, bør visse betingelser 
for optjening af pensionsrettigheder derfor 
harmoniseres, og der bør foretages en 
indbyrdes tilnærmelse af reglerne for 
bevarelse af hvilende rettigheder og 
overførsel af optjente rettigheder.

det indre markeds funktion. For at styrke 
retten til at overføre supplerende 
pensionsrettigheder for lønmodtagere, der 
flytter inden for Fællesskabet og inden for 
samme medlemsstat, bør visse betingelser 
for optjening af pensionsrettigheder derfor 
harmoniseres, og der bør foretages en 
indbyrdes tilnærmelse af reglerne for 
bevarelse af hvilende rettigheder og 
overførsel af optjente rettigheder.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Direktiv 76/207/EØF, som ændret ved 
direktiv 2002/73/EF, direktiv 86/378/ØEF, 
som ændret ved direktiv 96/97/EF, direktiv 
92/85/EØF og direktiv 96/34/EF 
omhandler lige behandling af kvinder og 
mænd især med hensyn til arbejdsvilkår og 
social sikring. Medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter skal derfor 
overholde bestemmelserne i ovennævnte 
direktiver i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv, især med 
hensyn til kvindernes tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet efter en midlertidig 
afbrydelse som følge af arbejdslivets 
forening med familielivet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 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 

udgår
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bestræbe sig på gradvist at forbedre 
muligheden for at overføre rettigheder, der 
stammer fra ikke-kapitaliserede ordninger.

Ændringsforslag 4
Betragtning 11

Med forbehold af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed1 bør arbejdstagere, der gør eller 
påtænker at gøre brug af deres ret til fri 
bevægelighed, informeres i tilstrækkeligt 
omfang af de personer, der har ansvaret for 
at administrere de supplerende 
pensionsordninger, særlig om hvilke 
konsekvenser det har for deres supplerende 
pensionsrettigheder, at en ansættelse 
ophører.

Med forbehold af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed2 bør lønmodtagere, der gør eller 
påtænker at gøre brug af deres ret til fri 
bevægelighed, informeres i tilstrækkeligt 
omfang af de personer, der har ansvaret for 
at administrere de supplerende 
pensionsordninger, særlig om hvilke 
konsekvenser det har for deres supplerende 
pensionsrettigheder, at en ansættelse 
ophører.

Ændringsforslag 5
Betragtning 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, der kan have sådanne 
virkninger.

udgår

Ændringsforslag 6
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 

Dette direktiv skal lette udøvelsen af 
lønmodtagernes ret til fri bevægelighed og 
retten til faglig mobilitet inden for den 
enkelte medlemsstat ved at mindske de 

  
1 EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.
2 EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.
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hindringer, der skabes af visse 
bestemmelser, der gælder for supplerende 
pensionsordninger i medlemsstaterne.

hindringer, der skabes af visse 
bestemmelser, der gælder for supplerende 
pensionsordninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7
Artikel 3, litra d

(d) "pensionsrettigheder": enhver form for 
ydelse, som medlemmer af ordningen og 
andre ydelsesberettigede kan være berettiget 
til i henhold til bestemmelserne i en 
supplerende pensionsordning og, hvor det er 
relevant, i henhold til national lovgivning

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 8
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 
lønmodtager, der, før denne bliver 
pensionsberettiget, forlader et 
ansættelsesforhold, hvor denne har opsparet 
pensionsrettigheder eller kunne have optjent 
sådanne rettigheder, hvis denne var blevet i 
ansættelsesforholdet

Ændringsforslag 9
Artikel 3, litra g

g) "overførselsret": en arbejdstagers
mulighed for at optjene og bevare 
pensionsrettigheder, når han gør brug af sin 
ret til fri bevægelighed eller faglig mobilitet

g) °"overførselsret": en lønmodtagers
mulighed for at optjene og bevare 
pensionsrettigheder, når denne gør brug af 
sin ret til fri bevægelighed eller faglig 
mobilitet

Ændringsforslag 10
Artikel 3, litra h

(h) "pensionsmodtager med opsat pension":
ethvert tidligere medlem, der har hvilende 
pensionsrettigheder stående i den 
supplerende pensionsordning, indtil 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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betingelserne for at modtage en supplerende 
pension er opfyldt

Ændringsforslag 11
Artikel 4, litra a

(a) his 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 lønmodtager har indbetalt, eller 
som der er indbetalt på dennes vegne

Ændringsforslag 12
Artikel 4, litra b

b) hvis der kræves en minimumsalder for at 
optjene pensionsrettigheder, er den på højst 
21 år

b) hvis der kræves en minimumsalder for at 
optjene pensionsrettigheder, er den på højst 
18 år

Ændringsforslag 13
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 lønmodtager kan blive medlem af den 
supplerende pensionsordning efter højst et 
års ansættelse eller i givet fald senest, når 
denne har nået den fastsatte minimumsalder

Ændringsforslag 14
Artikel 4, litra d

d) en arbejdstager optjener 
pensionsrettigheder efter højst to års 
medlemskab.

d) en lønmodtager optjener 
pensionsrettigheder efter højst to års 
medlemskab.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan tillade, at 
supplerende pensionsordninger ikke lader 

2. Medlemsstaterne kan tillade, at 
supplerende pensionsordninger
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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.

a) 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.
b) tillader den fratrædende lønmodtager at 
fortsætte sine indbetalinger til den samme 
supplerende pensionsordning efter 
ansættelsesophøret. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om 
gennemførelsesbestemmelserne for denne 
bestemmelse.

Ændringsforslag 16
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 
lønmodtagerne om, hvilke konsekvenser et 
ansættelsesophør har for deres supplerende 
pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 17
Artikel 7, stk. 2, indledning

Arbejdstagere modtager efter anmodning og 
inden for en rimelig frist fyldestgørende 

Lønmodtagere modtager efter anmodning 
og inden for en rimelig frist fyldestgørende 
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information, bl.a. om: information, bl.a. om:

Ændringsforslag 18
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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 4

4. Den information, der er omhandlet i 
denne artikel, gives skriftligt og på en 
forståelig måde.

4. Den information, der er omhandlet i 
denne artikel, gives skriftligt og på en for 
den berørte person forståelig måde.

Ændringsforslag 20
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 
fristen.

udgår

Ændringsforslag 21
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 

udgår
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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.


