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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums direktīvai par papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu skar 
principiālus jautājumus, kas saistīti ar šķēršļiem darba ņēmēju brīvai kustībai gan vienā 
dalībvalstī, gan starp dalībvalstīm papildu pensiju jomā.

Jāpiebilst, ka šo direktīvu pieņem pēc Eiropas Komisijas atbalstīta mēģinājuma, lai sekmētu 
brīvprātīgas vienošanās noslēgšanu starp ieinteresētajām pusēm.

Ņemot vērā dažādo dalībvalstu pensiju shēmu neviendabīgumu, referente uzsver to, ka ir 
izdarīta pareiza normatīvā instrumenta izvēle (direktīva), kā arī to, ka ir ievērots 
subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Lai gan priekšlikums paredz valstu normatīvo 
noteikumu tuvināšanas pasākumus, tie nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai darba ņēmējiem 
ļautu saglabāt vai pārvest savas tiesības saistībā ar mobilitāti.

Tomēr ir vēlami daži grozījumi, lai dažas reformas pārāk neizkliedētu laikā, lai izmantotu 
tādu valodu, kas būtu neitrālāka no dzimumu viedokļa, un lai dažās dalībvalstīs nepieļautu 
šķēršļus tehnisku iemeslu dēļ.

Visbeidzot, ir jānodrošina, lai algotas personas, kas pārtrauc vai izbeidz profesionālo darbību, 
tostarp arī ģimenes iemeslu dēļ, varētu saglabāt savas pensijas tiesības un pat turpināt veikt 
iemaksas.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

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 papildu pensiju tiesību 
pārvedamību darba ņēmējiem, kas 

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 algotu personu 
brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu, 
gan kopējā tirgus darbību. Tādēļ, lai 
uzlabotu papildu pensiju tiesību 
pārvedamību algotu personu, kas 

  
1 Vēl nav publicēts OV.



PA\600608LV.doc PE 369.854v01-004/9PA\600608LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

pārvietojas Kopienā vai kādā vienā 
dalībvalstī, jāsaskaņo daži nosacījumi par 
papildu pensiju tiesību iegūšanu un jātuvina 
noteikumi attiecībā uz neaktivizētu tiesību 
saglabāšanu un iegūto tiesību pārvešanu.

pārvietojas Kopienā vai kādā vienā 
dalībvalstī, jāsaskaņo daži nosacījumi par 
papildu pensiju tiesību iegūšanu un jātuvina 
noteikumi attiecībā uz neaktivizētu tiesību 
saglabāšanu un iegūto tiesību pārvešanu.

Grozījums Nr. 2
6.a apsvērums (jauns)

6.a) Direktīva 76/207/EEK ar grozījumiem, 
kas veikti ar Direktīvu 2002/73/CE, 
Direktīva 86/378/EEK ar grozījumiem, kas 
veikti ar Direktīvu 96/97/CE, Direktīva 
92/85/EEK, kā arī Direktīva 96/34/EK 
reglamentē vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem jo īpaši darba 
nosacījumu un sociālās drošības jomā. 
Tāpēc dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem ir jāīsteno šīs direktīvas 
noteikumi, ievērojot iepriekš minētās 
direktīvas, jo īpaši attiecībā uz sieviešu 
atgriešanos darba tirgū pēc pārtraukuma 
saistībā ar profesionālās dzīves un ģimenes 
dzīves saskaņošanu.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

10) Finanšu ilgtspējības iemeslu dēļ 
dalībvalstīm ir iespēja principā atbrīvot 
nefondētās pensiju sistēmas no pienākuma 
ļaut darba ņēmējiem pārvest iegūtās 
tiesības. Tomēr, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret darba ņēmējiem, uz kuriem 
attiecas fondētās sistēmas, un darba 
ņēmējiem, uz kuriem attiecas nefondētās 
sistēmas, dalībvalstīm jācenšas pakāpeniski 
uzlabot tiesību pārvedamību no nefondētām 
sistēmām. 

Svītrots

Grozījums Nr. 4
11. apsvērums

11) Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvu 

11) Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvu 
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2003/41 par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību1, 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.

2003/41 par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību2, algotas personas, 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.

Grozījums Nr. 5
15. apsvērums

15) 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.

Svītrots

Grozījums Nr. 6
1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt to, ka darba 
ņēmēji izmanto tiesības brīvi pārvietoties 
Eiropas Savienībā un tiesības uz 
profesionālo mobilitāti vienas dalībvalsts 
iekšienē, samazinot šķēršļus, kurus rada daži 
noteikumi, kas dalībvalstīs regulē papildu 
pensijas shēmas.

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt to, ka algotas 
personas izmanto tiesības brīvi pārvietoties 
Eiropas Savienībā un tiesības uz 
profesionālo mobilitāti vienas dalībvalsts 
iekšienē, samazinot šķēršļus, kurus rada daži 
noteikumi, kas dalībvalstīs regulē papildu 
pensijas shēmas.

Grozījums Nr. 7 
3. panta d) punkts

d) „tiesības uz pensiju” ir visi pabalsti, ko 
sistēmas [shēmas] dalībnieki un citi, kas var 
uz to pretendēt, ir tiesīgi saņemt saskaņā ar 
papildu pensijas sistēmu [shēmu] 
noteikumiem un vajadzības gadījumā arī 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d) „tiesības uz pensiju” ir visi pabalsti, ko 
personas, kuras piedalās sistēmā [shēmā],
un citi, kas var uz to pretendēt, ir tiesīgi 
saņemt saskaņā ar papildu pensijas sistēmu 
[shēmu] noteikumiem un vajadzības 
gadījumā arī saskaņā ar attiecīgās valsts 
tiesību aktiem;

  
1 OV L 235, 23.09.2003., 10. lpp.
2 OV L 235, 23.09.2003., 10. lpp.
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Grozījums Nr. 8 
3. panta f) punkts

f) „pārtraucošais darba ņēmējs” ir darba 
ņēmējs, kas pirms kļūšanas tiesīgs saņemt 
pensiju pārtrauc tādas darba attiecības, kurās 
viņš ir uzkrājis tiesības uz pensiju vai būtu 
varējis tās iegūt, paliekot šajās darba 
attiecībās;

f) „pārtraucošais darba ņēmējs” ir algota 
persona, kas pirms kļūšanas tiesīga saņemt 
pensiju pārtrauc tādas darba attiecības, kurās 
tā ir uzkrājusi tiesības uz pensiju vai būtu 
varējusi tās iegūt, paliekot šajās darba 
attiecībās;

Grozījums Nr. 9
3. panta g) punkts

g) „pārvedamība” ir iespēja darba ņēmējam 
iegūt un saglabāt tiesības uz pensiju, 
izmantojot savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos vai profesionālo mobilitāti;

g) „pārvedamība” ir iespēja algotai personai 
iegūt un saglabāt tiesības uz pensiju, 
izmantojot savas tiesības uz brīvu 
pārvietošanos vai profesionālo mobilitāti;

Grozījums Nr. 10
3. panta h) punkts

h) „vēlāks saņēmējs” ir bijušais dalībnieks 
ar tiesībām uz pensiju, kas papildu pensijas 
shēmā saglabājas neaktivizētas, kamēr 
netiek izpildīti atbilstības nosacījumi papildu 
pensijas saņemšanai;

h) „vēlāks saņēmējs” ir persona, kura 
piedalījusies sistēmā [shēmā], ar tiesībām 
uz pensiju, kas papildu pensijas shēmā 
saglabājas neaktivizētas, kamēr netiek 
izpildīti atbilstības nosacījumi papildu 
pensijas saņemšanai;

Grozījums Nr. 11
4. panta a) punkts

a) gadījumos, kad darba attiecību 
pārtraukšanas brīdī tiesības uz pensiju vēl 
nav iegūtas, visas pārtraucošā darba 
ņēmēja vai tā vārdā veiktās iemaksas tiktu 
atlīdzinātas vai pārvestas;

a) gadījumos, kad darba attiecību 
pārtraukšanas brīdī tiesības uz pensiju vēl 
nav iegūtas, visas pārtraucošās algotās 
personas vai tās vārdā veiktās iemaksas 
tiktu atlīdzinātas vai pārvestas;

Grozījums Nr. 12
4. panta b) punkts

b) gadījumos, kad tiesību uz pensiju 
iegūšanai ir noteikts minimālais vecums, tas 
nepārsniedz 21 gadu;

b) gadījumos, kad tiesību uz pensiju 
iegūšanai ir noteikts minimālais vecums, tas 
nepārsniedz 18 gadus;

Grozījums Nr. 13
4. panta c) punkts
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c) darba ņēmējs var kļūt par papildu 
pensijas shēmas dalībnieku pēc nostrādāta 
maksimālā laika perioda, kas ir viens gads, 
vai, attiecīgi, ne vēlāk kā tad, kad viņš ir 
sasniedzis noteikto minimālo vecumu;

c) algota persona var kļūt par papildu 
pensijas shēmas dalībnieku pēc nostrādāta 
maksimālā laika perioda, kas ir viens gads, 
vai, attiecīgi, ne vēlāk kā tad, kad tā ir 
sasniegusi noteikto minimālo vecumu;

Grozījums Nr. 14
4. panta d) punkts

d) darba ņēmējs iegūst tiesības uz pensiju 
pēc dalības ilguma, kas nepārsniedz divus 
gadus. 

d) algota persona iegūst tiesības uz pensiju 
pēc dalības ilguma, kas nepārsniedz divus 
gadus. 

Grozījums Nr. 15
5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var ļaut papildu pensijas 
shēmās nesaglabāt iegūtās tiesības, bet 
izmantot kapitāla pārveduma vai izmaksas 
iespēju atbilstīgi iegūtajām tiesībām, ja tās 
nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts noteikto 
slieksni. Tās par noteikto slieksni informē 
Komisiju.

2. Dalībvalstis var ļaut papildu pensijas 
shēmās:

a) nesaglabāt iegūtās tiesības, bet izmantot 
kapitāla pārveduma vai izmaksas iespēju 
atbilstīgi iegūtajām tiesībām, ja tās 
nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts noteikto 
slieksni. Tās par noteikto slieksni informē 
Komisiju.

b) ļaut pārtraucošam darba ņēmējam pēc 
aiziešanas no darba turpināt veikt iemaksas 
tajā pašā papildu pensijas shēmā. 
Dalībvalstis par šī noteikuma piemērošanas 
kārtību informē Komisiju.

Grozījums Nr. 16
7. panta 1. punkts

1. Neskarot papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju pienākumus atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 11. pantam saistībā 
ar dalībniekiem un saņēmējiem sniedzamo 
informāciju, dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka papildu 
pensijas shēmas pārvaldītājs informē darba 
ņēmējus par sekām, kādas darba attiecību 

1. Neskarot papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju pienākumus atbilstīgi 
Direktīvas 2003/41/EK 11. pantam saistībā 
ar dalībniekiem un saņēmējiem sniedzamo 
informāciju, dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka papildu 
pensijas shēmas pārvaldītājs informē algotas 
personas par sekām, kādas darba attiecību 
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pārtraukšanai ir attiecībā uz viņu papildu 
pensijas tiesībām. 

pārtraukšanai ir attiecībā uz viņu papildu 
pensijas tiesībām. 

Grozījums Nr. 17
7. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Darba ņēmējiem, kas to pieprasa, 
savlaicīgi nosūta pietiekamu informāciju jo 
īpaši par: 

2. Algotām personām, kas to pieprasa, 
savlaicīgi nosūta pietiekamu informāciju jo 
īpaši par: 

Grozījums Nr. 18
7. panta 3. punkts

3. Vēlāks saņēmējs 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.

3. Vēlāks saņēmējs pēc lūguma saņem no 
personas, kas pārvalda papildu pensiju 
shēmu, informāciju par savām 
neaktivizētajām tiesībām uz pensiju un par 
visām izmaiņām noteikumos, kas regulē 
attiecīgo papildu pensiju shēmu.

Grozījums Nr. 19
7. panta 4. punkts

4. Šajā pantā minēto informāciju nosūta 
rakstiski un saprotamā veidā.

4. Šajā pantā minēto informāciju nosūta 
rakstiski un attiecīgajai personai saprotamā 
veidā.

Grozījums Nr. 20
9. panta 2. punkts

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

Svītrots

Grozījums Nr. 21
9. panta 3. punkts

3. Neskarot 1. punktu un lai ņemtu vērā Svītrots



PA\600608LV.doc PE 369.854v01-009/9PA\600608LV.doc

Ārējais tulkojums LV

īpašus pienācīgi pamatotus apstākļus saistībā 
ar papildu pensijas shēmu finanšu 
ilgtspējību, dalībvalstis var atbrīvot paaudžu 
solidaritātes sistēmas, 
„Unterstützungskassen” un uzņēmumus, kas 
uzkrāj no uzņēmuma līdzekļiem garantētas 
pensijas, lai izmaksātu pensijas saviem darba 
ņēmējiem, no 6. panta 1. punkta 
piemērošanas. Dalībvalstis, kas vēlas 
izmantot šo atbrīvojumu, par to nekavējoties 
informē Komisiju, norādot attiecīgās shēmas 
un konkrēto pamatojumu šā atbrīvojuma 
piešķiršanai, kā arī veiktos vai paredzētos 
pasākumus, lai uzlabotu no attiecīgajām 
shēmām izrietošo tiesību pārvedamību. 


