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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter
berör de centrala frågorna vad gäller hinder för arbetstagares fria rörlighet inom en 
medlemsstat eller från en medlemsstat till en annan avseende denna typ av pensioner.

Man måste komma ihåg att detta direktiv är en följd av ett försök med syfte att få fram ett 
frivilligt avtal mellan intresserade parter. Kommissionen stödde detta försök.

Med tanke på att medlemsstaternas pensionssystem är olika betonar föredraganden för 
yttrandet hur viktigt det är att välja ett lämpligt lagstiftningsinstrument (direktiv) och 
respektera subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Även om förslaget innehåller 
åtgärder om tillnärmning av de nationella normativa bestämmelserna går dessa inte utöver vad 
som är nödvändigt för att låta arbetstagare bevara eller överföra sina rättigheter inom ramen 
för rörlighet.

Ändå skulle några ändringar behöva göras så att inte vissa reformer försvagas med tiden, för 
att åstadkomma ett mer genusneutralt språk och för att undvika att hinder kvarstår i vissa 
medlemsstater av tekniska skäl. 

Slutligen är det viktigt att garantera att anställda som av exempelvis familjeskäl avbryter eller 
upphör med sin yrkesverksamhet skall kunna behålla sina pensionsrättigheter och till och med 
fortsätta att betala avgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5

(5) Även artikel 94 i fördraget bör tillämpas, 
eftersom skillnaderna mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om de 
kompletterande pensionssystemen kan vara 
ett hinder för arbetstagarnas rätt till fri 
rörlighet och den inre marknadens funktion. 
För att stärka arbetstagarnas rätt att 
överföra kompletterande pensionsrättigheter 
när de flyttar inom gemenskapen eller inom 

(5) Även artikel 94 i fördraget bör tillämpas, 
eftersom skillnaderna mellan 
medlemsstaternas lagstiftning om de 
kompletterande pensionssystemen kan vara 
ett hinder för de anställdas rätt till fri 
rörlighet och den inre marknadens funktion. 
För att stärka de anställdas rätt att överföra 
kompletterande pensionsrättigheter när de 
flyttar inom gemenskapen eller inom en och 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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en och samma medlemsstat, bör vissa villkor 
för intjänande av pensionsrättigheter och 
bestämmelserna för bevarande av vilande 
rättigheter och överföring av intjänade 
rättigheter göras mer enhetliga.

samma medlemsstat, bör vissa villkor för 
intjänande av pensionsrättigheter och 
bestämmelserna för bevarande av vilande 
rättigheter och överföring av intjänade 
rättigheter göras mer enhetliga.

Ändringsförslag 2
Skäl 6a (nytt)

(6a) Direktiv 76/207/EEG, ändrat genom 
direktiv 2002/73/EG, direktiv 86/378/EEG, 
ändrat genom direktiv 96/97/EEG,
direktiv 92/85/EEG och direktiv 96/34/EG 
styr likabehandling av kvinnor och män 
framför allt i fråga om arbetsvillkor och 
social trygghet. Medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter bör därför sätta i 
kraft bestämmelserna i detta direktiv med 
beaktande av de ovan nämnda direktiven, i 
synnerhet de som gäller återgången till 
arbetsmarknaden för kvinnor efter ett 
avbrott inom ramen för möjligheten att 
förena familje- och yrkesliv.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) Av skäl som rör de kompletterande 
pensionssystemens finansiella stabilitet har 
medlemsstaterna i princip möjlighet att 
undanta system som inte är fonderade från 
kravet på att ge arbetstagarna möjlighet att 
överföra intjänade rättigheter. För att 
arbetstagare som omfattas av fonderade 
system skall behandlas på samma sätt som 
arbetstagare som omfattas av system som 
inte är fonderade bör medlemsstaterna 
sträva efter att successivt förbättra 
möjligheterna att överföra rättigheter som 
följer av system som inte är fonderade.

utgår

Ändringsförslag 4
Skäl 11
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(11) Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, bör de arbetstagare
som utövar eller avser att utöva sin rätt till 
fri rörlighet få relevant information av dem 
som ansvarar för förvaltningen av de 
kompletterande pensionssystemen, bl.a. om 
hur det påverkar rätten till kompletterande 
pension om anställningen upphör.

(11) Utan att det påverkar tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut, bör de anställda som 
utövar eller avser att utöva sin rätt till fri 
rörlighet få relevant information av dem som 
ansvarar för förvaltningen av de 
kompletterande pensionssystemen, bl.a. om 
hur det påverkar rätten till kompletterande 
pension om anställningen upphör.

Ändringsförslag 5
Skäl 15

(15) Eftersom det är nödvändigt att beakta 
detta direktivs eventuella effekter på de 
kompletterande pensionssystemens 
finansiella stabilitet, bör medlemsstaterna 
kunna begära en förlängd tidsfrist för att 
successivt genomföra de bestämmelser som 
kan ge sådana effekter.

utgår 

Ändringsförslag 6
Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att göra det 
lättare för arbetstagarna att utöva rätten till 
fri rörlighet och rätten till rörlighet i 
arbetslivet inom en och samma medlemsstat 
genom att minska de hinder som följer av 
vissa bestämmelser i medlemsstaternas 
kompletterande pensionssystem.

Syftet med detta direktiv är att göra det 
lättare för de anställda att utöva rätten till fri 
rörlighet och rätten till rörlighet i arbetslivet 
inom en och samma medlemsstat genom att 
minska de hinder som följer av vissa 
bestämmelser i medlemsstaternas 
kompletterande pensionssystem.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, led d

(d) pensionsrättigheter: alla förmåner som 
försäkringstagare och andra 
förmånsberättigade skulle kunna ha rätt till 
enligt bestämmelserna i ett kompletterande 
pensionssystem och, i förekommande fall, 
enligt nationell lagstiftning.

(d) pensionsrättigheter: alla förmåner som 
försäkrade personer och andra 
förmånsberättigade skulle kunna ha rätt till 
enligt bestämmelserna i ett kompletterande 
pensionssystem och, i förekommande fall, 
enligt nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 8
Artikel 3, led f

(f) avgående arbetstagare: en arbetstagare
som utan att ha rätt till pension lämnar en 
anställning, där han har intjänat eller skulle 
ha kunnat intjäna pensionsrättigheter om 
anställningen fortsatt.

(f) avgående arbetstagare: en anställd som 
utan att ha rätt till pension lämnar en 
anställning, där han har intjänat eller skulle 
ha kunnat intjäna pensionsrättigheter om 
anställningen fortsatt.

Ändringsförslag 9
Artikel 3, led g

(g) överföringsrätt: en arbetstagares
möjlighet att intjäna och bevara 
pensionsrättigheter då han utövar sin rätt till 
fri rörlighet eller till rörlighet i arbetslivet.

(g) överföringsrätt: en anställds möjlighet 
att intjäna och bevara pensionsrättigheter då 
han utövar sin rätt till fri rörlighet eller till 
rörlighet i arbetslivet.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, led h

(h) blivande pensionstagare: tidigare 
försäkringstagare som har vilande 
pensionsrättigheter i ett kompletterande 
pensionssystem tills villkoren för att uppbära 
en kompletterande pension uppfylls.

(h) blivande pensionstagare: tidigare 
försäkrade personer som har vilande 
pensionsrättigheter i ett kompletterande 
pensionssystem tills villkoren för att uppbära 
en kompletterande pension uppfylls.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, led a

(a) Om pensionsrättigheterna ännu inte har 
intjänats när anställningen upphör, skall 
samtliga avgifter som har betalats av den
avgående arbetstagaren, eller i dennes 
namn, återbetalas eller överföras.

(a) Om pensionsrättigheterna ännu inte har 
intjänats när anställningen upphör, skall 
samtliga avgifter som har betalats av den
avgående anställda personen, eller i dennes 
namn, återbetalas eller överföras.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, led b

(b) Om det krävs en minimiålder för att 
intjäna pensionsrättigheter skall denna vara 
högst 21 år.

(b) Om det krävs en minimiålder för att 
intjäna pensionsrättigheter skall denna vara 
högst 18 år.
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Ändringsförslag 13
Artikel 4, led c

(c) En arbetstagare kan ansluta sig till ett 
kompletterande pensionssystem efter högst 
ett års anställning eller, i förekommande fall, 
senast vid uppnådd minimiålder.

(c) En anställd kan ansluta sig till ett 
kompletterande pensionssystem efter högst 
ett års anställning eller, i förekommande fall, 
senast vid uppnådd minimiålder.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, led d

(d) En arbetstagare intjänar rätt till pension 
efter högst två års försäkringstillhörighet.

(d) En anställd intjänar rätt till pension efter 
högst två års försäkringstillhörighet.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
kompletterande pensionssystemen inte 
behåller de intjänade rättigheterna, utan 
överför eller utbetalar ett belopp som 
motsvarar de intjänade rättigheterna när 
dessa inte överskrider ett tröskelvärde som 
medlemsstaten har fastställt. Medlemsstaten 
skall underrätta kommissionen om det 
tröskelvärde som tillämpas.

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
kompletterande pensionssystemen:

(a) inte behåller de intjänade rättigheterna, 
utan överför eller utbetalar ett belopp som 
motsvarar de intjänade rättigheterna när 
dessa inte överskrider ett tröskelvärde som 
medlemsstaten har fastställt. Medlemsstaten 
skall underrätta kommissionen om det 
tröskelvärde som tillämpas.

(b) låter den avgående arbetstagaren 
fortsätta att betala till samma 
kompletterande pensionssystem efter att 
anställningen har upphört. 
Medlemsstaterna skall informera 
kommissionen om hur denna bestämmelse 
tillämpas.

Ändringsförslag 16
Artikel 7, punkt 1
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1. Utan att det påverkar 
tjänstepensionsinstitutens skyldigheter enligt 
artikel 11 i direktiv 2003/41/EG om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut skall medlemsstaterna 
anta de åtgärder som krävs för att garantera 
att arbetstagarna informeras av den som 
ansvarar för förvaltningen av det 
kompletterande pensionssystemet om hur 
anställningens upphörande påverkar de 
kompletterande pensionsrättigheterna.

1. Utan att det påverkar 
tjänstepensionsinstitutens skyldigheter enligt 
artikel 11 i direktiv 2003/41/EG om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut skall medlemsstaterna 
anta de åtgärder som krävs för att garantera 
att de anställda informeras av den som 
ansvarar för förvaltningen av det 
kompletterande pensionssystemet om hur 
anställningens upphörande påverkar de 
kompletterande pensionsrättigheterna.

Ändringsförslag 17
Artikel 7, punkt 2, inledningen

2. De arbetstagare som begärt sådan 
information skall inom rimlig tid få 
tillräcklig information om

2. De anställda som begärt sådan 
information skall inom rimlig tid få 
tillräcklig information om

Ändringsförslag 18
Artikel 7, punkt 3

3. En blivande pensionstagare skall på 
begäran informeras av den som ansvarar för 
förvaltningen av det kompletterande 
pensionssystemet om sina vilande 
pensionsrättigheter och om alla ändringar av 
reglerna för det kompletterande 
pensionssystem som rättigheterna berörs av.

3. En blivande pensionstagare skall på 
begäran informeras av den person som 
ansvarar för förvaltningen av det 
kompletterande pensionssystemet om sina 
vilande pensionsrättigheter och om alla 
ändringar av reglerna för det kompletterande 
pensionssystem som rättigheterna berörs av.

Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 4

4. Den information som avses i denna artikel 
skall lämnas skriftligt och vara begriplig.

4. Den information som avses i denna artikel 
skall lämnas skriftligt och vara begriplig för 
den berörda personen.

Ändringsförslag 20
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna får, utan hinder av 
punkt 1, om nödvändigt föreskriva en 

utgår
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ytterligare tidsfrist på 60 månader från och 
med den 1 juli 2008 för att uppnå det mål 
som anges i artikel 4 d. De medlemsstater 
som vill utnyttja denna extra tidsfrist skall 
underrätta kommissionen om detta och 
ange de bestämmelser och system som 
berörs och de särskilda skäl som motiverar 
den längre tidsfristen.

Ändringsförslag 21
Artikel 9, punkt 3

3. Medlemsstaterna får, utan hinder av 
punkt 1, och för att beakta väl motiverade 
särskilda förhållanden som är knutna till 
de kompletterande pensionssystemens 
finansiella stabilitet, undanta 
fördelningssystem, understödskassor 
(Unterstützungskassen) och företag som 
avsätter reserver i sin bokföring för 
pensionsutbetalningar till sina anställda 
från tillämpningen av artikel 6.1. De 
medlemsstater som vill utnyttja denna 
möjlighet skall genast underrätta 
kommissionen om detta och ange de system 
som berörs och de särskilda skäl som 
motiverar detta undantag samt de åtgärder 
som vidtagits eller planeras för att öka 
möjligheterna att överföra rättigheter som 
följer av sådana system.

utgår


