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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Direktive o izboljšanju prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja 
je začel obravnavati glavna vprašanja v zvezi z ovirami pri prostem pretoku delavcev znotraj 
posamezne države članice ali med državami članicami na področju pokojnin.

Opozoriti je treba, da ta direktiva dopolnjuje poskus podpore Evropske komisije, ki podpira 
sklenitev prostovoljnega sporazuma med zainteresiranimi stranmi.

Glede na raznolikost obstoječih sistemov v različnih državah članicah poudarja pripravljavka
mnenja smiselnost izbire pravnega instrumenta (direktive) in spoštovanje načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti.
Čeprav predlog vključuje ukrepe za približevanje nacionalnim normativnim določbam, so ti 
omejeni na tisto, kar je potrebno za ohranitev ali prenos pravic delavcev v okviru mobilnosti.

Vendar bi nekatere spremembe preprečile, da reforme čez nekaj časa oslabijo, ter omogočile 
sprejetje bolj nevtralnega jezika v smislu spola in izognitev oviram v nekaterih državah 
članicah zaradi tehničnih razlogov.

Končno je zaposlenim osebam, ki prekinejo poklicno življenje ali prenehajo z njim, med 
drugim zaradi družinskih razlogov, pomembno zagotoviti možnost, da obdržijo pravico do 
pokojnine in celo ostanejo vključene v isti sistem zavarovanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
ki je edini pristojen, da vključi v svoje poročilo naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Treba je tudi uporabiti člen 94 Pogodbe, 
ker so neskladja med nacionalnimi 
zakonodajami, ki urejajo dodatno 

(5) Uporabiti je treba tudi člen 94 Pogodbe, 
ker so neskladja med nacionalnimi 
zakonodajami, ki urejajo dodatno 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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pokojninsko zavarovanje, takšne narave, da 
bi lahko ovirala uresničevanje pravic do 
prostega gibanja delavcev kakor tudi 
delovanje skupnega trga. Zato je treba za 
izboljšanje prenosljivosti pravic do 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
delavcev, ki se gibljejo v Skupnosti in 
znotraj iste države članice, uskladiti nekatere 
pogoje za pridobitev pravic do pokojnine in 
zbližati pravila o ohranitvi mirujočih pravic 
in prenosa pridobljenih pravic.

pokojninsko zavarovanje, takšne narave, da 
bi lahko ovirala uresničevanje pravic do 
prostega gibanja zaposlenih oseb kakor tudi 
delovanje skupnega trga. Zato je treba za 
izboljšanje prenosljivosti pravic do 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti 
in znotraj iste države članice, uskladiti 
nekatere pogoje za pridobitev pravic do 
pokojnine in zbližati pravila o ohranitvi 
mirujočih pravic in prenosa pridobljenih 
pravic.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Direktiva 76/207/EGS, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2002/73/ES, 
Direktiva 86/378/EGS, kakor je bila
spremenjena z Direktivo 96/97/ES, 
Direktiva 92/85/EGS in Direktiva 96/34/ES 
urejajo načela enakega obravnavanja žensk 
in moških zlasti na področju delovnih 
pogojev in socialne varnosti. Države članice 
in socialni partnerji morajo izvajati določbe 
te direktive, ob upoštevanju zgoraj 
navedenih direktiv, zlasti v zvezi z vrnitvijo 
žensk na trg dela po prekinitvi v okviru 
usklajevanja njihovega poklicnega in 
družinskega življenja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Zaradi finančne vzdržnosti sistemov 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
imajo države članice možnost, da sheme 
brez skladov načeloma oprostijo obveznosti, 
da delavcem omogočijo prenos pridobljenih 
pravic. Vendar je treba za zagotovitev 
enakega obravnavanja delavcev, zajetih v 
sistemih s skladi, in delavcev v sistemih 
brez skladov, da si države članice 
prizadevajo za postopno izboljšanje 
prenosljivosti pravic iz sistemov brez 
skladov. 

Črtano
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Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11

(11) Brez poseganja v Direktivo 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje, morajo 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.

(11) Brez poseganja v Direktivo 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. 
junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje1, morajo odgovorni za 
upravljanje sistemov dodatnih pokojninskih 
zavarovanj zaposlene osebe, 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.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 15

(15)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. 

Črtano

Predlog spremembe 6
Člen 1

Namen te direktive je olajšati uresničevanje 
pravice do prostega gibanja delavcev in 
pravice do poklicne mobilnosti znotraj iste 
države članice z zmanjšanjem ovir, ki so jih 
ustvarila posebna pravila o sistemih 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v 
državah članicah.

Namen te direktive je olajšati uresničevanje 
pravice do prostega gibanja zaposlenih oseb
in pravice do poklicne mobilnosti znotraj 
iste države članice z zmanjšanjem ovir, ki so 
jih ustvarila posebna pravila o sistemih 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v 
državah članicah.

Predlog spremembe 7 
Člen 3, točka (d)

  
1 UL L 235, 23.9.2003, str. 10.



PE 369.854v01-00 6/9 PA\600608SL.doc

SL

(d) „pravice do pokojnine“: pomeni kakršne 
koli prejemke, do katerih je zavarovanec ali 
drug upravičenec sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja upravičen v 
skladu s pravili sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in, kjer je to 
primerno, v skladu z nacionalno zakonodajo;

(d) „pravice do pokojnine“: pomeni kakršne 
koli prejemke, do katerih je zavarovana 
oseba ali drug upravičenec sistema 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
upravičen v skladu s pravili sistema 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in, 
kjer je to primerno, v skladu z nacionalno 
zakonodajo;

Predlog spremembe 8 
Člen 3, točka (f)

(f) „odhajajoči delavec“: pomeni delavca, ki 
preden postane upravičen do pokojnine, 
zapusti delovno razmerje, v katerem si je ali 
bi si lahko pridobil pravice do pokojnine, če 
bi ostal v delovnem razmerju;

(f) „odhajajoči delavec“: pomeni zaposleno 
osebo, ki preden postane upravičen do 
pokojnine, zapusti delovno razmerje, v 
katerem si je ali bi si lahko pridobil pravice 
do pokojnine, če bi ostal v delovnem 
razmerju;

Predlog spremembe 9
Člen 3, točka (g)

(g) „prenosljivost“: pomeni, da delavec 
pridobi in ohrani pokojninske pravice ob 
uresničevanju svoje pravice do prostega 
gibanja ali poklicne mobilnosti;

(g) „prenosljivost“: pomeni, da zaposlena 
oseba pridobi in ohrani pokojninske pravice 
ob uresničevanju svoje pravice do prostega 
gibanja ali poklicne mobilnosti;

Predlog spremembe 10
Člen 3, točka (h)

(h) „upravičenec z odloženo uveljavitvijo 
pravice“: pomeni vsakega nekdanjega 
zavarovanca s pravicami do pokojnine, ki 
mirujejo v sistemu dodatnega pokojninskega 
zavarovanja do takrat, kadar so izpolnjeni 
pogoji za prejemanje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja;

(h) „upravičenec z odloženo uveljavitvijo 
pravice“: pomeni vsako nekdanjo 
zavarovano osebo s pravicami do pokojnine, 
ki mirujejo v sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja do takrat, kadar 
so izpolnjeni pogoji za prejemanje 
dodatnega pokojninskega zavarovanja;

Predlog spremembe 11
Člen 4, točka (a)

(a) kadar ob prenehanju delovnega razmerja 
pravice do pokojnine še niso pridobljene, se 
vsi prispevki, ki jih je odhajajoči delavec
plačal ali so bili plačani v njegovem imenu, 
povrnejo ali prenesejo;

(a) kadar ob prenehanju delovnega razmerja 
pravice do pokojnine še niso pridobljene, se 
vsi prispevki, ki jih je odhajajoča zaposlena 
oseba plačala ali so bili plačani v njenem
imenu, povrnejo ali prenesejo;
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Predlog spremembe 12
Člen 4, točka (b)

(b) kadar je zahtevana najnižja starost za 
pridobitev pokojninskih pravic, ta ne presega 
21 let;

(b) kadar je zahtevana najnižja starost za 
pridobitev pokojninskih pravic, ta ne presega 
18 let;

Predlog spremembe 13
Člen 4, točka (c)

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

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

Predlog spremembe 14
Člen 4, točka (d)

(d) delavec pridobi pokojninske pravice po 
največ dveh letih po vstopu v sistem. 

(d) zaposlena oseba pridobi pokojninske 
pravice po največ dveh letih po vstopu v 
sistem. 

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice lahko dovolijo, da sistemi 
dodatnega pokojninskega zavarovanja ne 
ohranijo pridobljenih pravic, ampak 
uporabijo prenos ali plačilo sredstev, ki 
predstavljajo pridobljene pravice, kadar te ne 
presegajo mejne vrednosti, ki jo je določila 
zadevna država članica. Ta Komisijo obvesti 
o veljavni mejni vrednosti.

2. Države članice lahko dovolijo, da sistemi 
dodatnega pokojninskega zavarovanja:

(a) ne ohranijo pridobljenih pravic, ampak 
uporabijo prenos ali plačilo sredstev, ki 
predstavljajo pridobljene pravice, kadar te ne 
presegajo mejne vrednosti, ki jo je določila 
zadevna država članica. Ta Komisijo obvesti 
o veljavni mejni vrednosti;

(b) dovolijo odhajajočemu delavcu, da po 
prenehanju delovnega razmerja ostane 
vključen v isti sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Države članice 
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obvestijo Komisijo o določitvi postopka za 
izvajanje te določbe.

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 1

1. Brez poseganja v obveznosti institucij za 
poklicno upokojitev iz člena 11 Direktive 
2003/41/ES v zvezi z informacijami, ki jih je 
treba zagotoviti zavarovancem in 
upravičencem, države članice sprejmejo 
ukrepe, potrebne za zagotovitev, da 
odgovorni za upravljanje sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja obvesti delavce o 
tem, kako prekinitev delovnega razmerja 
vpliva na njihove pravice do dodatne 
pokojnine. 

1. Brez poseganja v obveznosti institucij za 
poklicno upokojitev iz člena 11 Direktive 
2003/41/ES v zvezi z informacijami, ki jih je 
treba zagotoviti zavarovancem in 
upravičencem, sprejmejo države članice 
ukrepe, potrebne za zagotovitev, da 
odgovorni za upravljanje sistema dodatnega 
pokojninskega zavarovanja obvesti
zaposlene osebe, kako prekinitev delovnega 
razmerja vpliva na njihove pravice do 
dodatne pokojnine. 

Predlog spremembe 17
Člen 7, odstavek 2, uvodni del

2. Zadostne informacije se v razumnem roku 
sporočijo delavcem, ki za to zaprosijo, zlasti 
glede: 

2. Zadostne informacije se v razumnem roku 
sporočijo zaposlenim osebam, ki za to 
zaprosijo, zlasti glede: 

Predlog spremembe 18
Člen 7, odstavek 3

3. Odgovorni za upravljanje sistema za 
dodatno pokojninsko zavarovanje 
upravičencu z odloženo uveljavitvijo pravice 
na njegovo zahtevo sporoči informacije o 
mirujočih pravicah do pokojnine in o vsaki 
spremembi pravil, ki urejajo sistem 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
veljavnega za upravičenca.

3. Oseba, odgovorna za upravljanje sistema 
za dodatno pokojninsko zavarovanje,
upravičencu z odloženo uveljavitvijo pravice 
na njegovo zahtevo sporoči informacije o 
mirujočih pravicah do pokojnine in o vsaki 
spremembi pravil, ki urejajo sistem 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
veljavnega za upravičenca.

Predlog spremembe 19
Člen 7, odstavek 4

4. Informacije iz tega člena se sporočijo v 
pisni in razumljivi obliki.

4. Informacije iz tega člena se sporočijo v 
pisni obliki, ki je razumljiva zadevni osebi.



PA\600608SL.doc 9/9 PE 369.854v01-00

SL

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek 2

2. Ne glede na prvi odstavek imajo države 
članice po potrebi na voljo dodaten 60-
mesečni rok, ki se šteje od 1. julija 2008, za 
izvedbo cilja iz člena 4(d). Vsaka država 
članica, ki želi uporabiti dodatni rok, o tem 
obvesti Komisijo in pri tem navede zadevne 
določbe in sisteme ter posebne razloge, s 
katerimi utemeljuje podaljšanje roka.

Črtano

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 3

3. Ne glede na prvi odstavek in, da bi bili 
upoštevani posebni pogoji, ki so ustrezno 
utemeljeni in povezani s finančno 
vzdržnostjo sistemov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, lahko države 
članice oprostijo dokladne sisteme in 
podjetja, ki so oblikovala knjigovodske 
rezervacije z namenom izplačati pokojnino 
svojim zaposlenim, uporabe člena 6(1). 
Vsaka država članica, ki želi izkoristiti to 
možnost, o tem nemudoma obvesti Komisijo 
in navede zadevne sisteme in posebne 
razloge, ki utemeljujejo to oprostitev, kakor 
tudi sprejete ali predvidene ukrepe za 
izboljšanje prenosljivosti pravic, ki izhajajo 
iz zadevnega sistema. 

Črtano


