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Ο∆ΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 29ηr Ιουν�ου 1998

σχετικ� µε την προστασ�α των δικαιωµ�των συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr των
µισθωτ�ν και των µη µισθωτ�ν που µετακινο�νται εντ�r τηr Κοιν�τηταr

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr τα �ρθρα 51 και 235,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (2),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι µια απ� τιr θεµελι�δειr ελευθερ�εr τηr Κοιν�τη-
ταr ε�ναι η ελε�θερη κυκλοφορ�α των προσ�πων· �τι
η συνθ�κη προβλ�πει �τι το Συµβο�λιο λαµβ�νει
οµοφ�νωr, στον τοµ�α τηr κοινωνικ�r ασφ�λισηr, τα
αναγκα�α µ�τρα για την εγκαθ�δρυση τηr ελε�θερηr
κυκλοφορ�αr των εργαζοµ�νων·

(2) �τι η κοινωνικ� προστασ�α των εργαζοµ�νων εξα-
σφαλ�ζεται απ� συστ�µατα κοινωνικ�r ασφ�λισηr εκ
του ν�µου συµπληρο�µενα δε απ� συστ�µατα
συµπληρωµατικ�r κοινωνικ�r ασφ�λισηr·

(3) �τι η νοµοθεσ�α που �χει �δη θεσπιστε� απ� το
Συµβο�λιο µε σκοπ� την προστασ�α των δικαιω-
µ�των κοινωνικ�r ασφ�λισηr των εργαζοµ�νων στην
Κοιν�τητα καθ�r και των µελ�ν των οικογενει�ν
τουr, και συγκεκριµ�να οι κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 του Συµβουλ�ου, τηr 14ηr Ιουν�ου 1971, περ�
εφαρµογ�r των συστηµ�των κοινωνικ�r ασφαλ�σεωr
στουr µισθωτο�r και τιr οικογ�νει�r τουr που διακι-
νο�νται εντ�r τηr Κοιν�τηταr (4) και (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 του Συµβουλ�ου, τηr 21ηr Μαρτ�ου 1972, περ�
του τρ�που εφαρµογ�r του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 περ� εφαρµογ�r των συστηµ�των κοινωνικ�r
ασφαλ�σεωr στουr µισθωτο�r και τιr οικογ�νει�r
τουr που διακινο�νται εντ�r τηr Κοιν�τηταr (5), αφο-
ρο�ν µ�νο τα εκ του ν�µου συστ�µατα συνταξιο-
δ�τησηr· και �τι το σ�στηµα συντονισµο� που προ-
βλ�πεται σε αυτο�r τουr κανονισµο�r δεν επεκτε�νε-
ται στα συστ�µατα συµπληρωµατικ�r συνταξιο-
δ�τησηr, εκτ�r ε�ν πρ�κειται για συστ�µατα που

καλ�πτονται απ� τον �ρο «νοµοθεσ�α» �πωr ορ�ζε-
ται απ� το πρ�το εδ�φιο του �ρθρου 1 στοιχε�ο ι)
του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, � σχετικ� µε
τα οπο�α �να κρ�τοr µ�λοr προβα�νει σε δ�λωση
β�σει του �ρθρου αυτο�·

(4) �τι το Συµβο�λιο �χει ευρε�α διακριτικ� ευχ�ρεια
�σον αφορ� την επιλογ� των καταλληλ�τερων
µ�τρων για την επ�τευξη του στ�χου του �ρθρου 51
τηr συνθ�κηr· και �τι το σ�στηµα συντονισµο� που
προβλ�πεται στουr κανονισµο�r (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, και ειδικ�τερα οι καν�νεr
συνυπολογισµο� δεν ενδε�κνυνται για συστ�µατα
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr, εκτ�r ε�ν πρ�-
κειται για συστ�µατα που καλ�πτονται απ� τον �ρο
«νοµοθεσ�α» �πωr ορ�ζεται απ� το πρ�το εδ�φιο
του �ρθρου 1 στοιχε�ο ι) του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 � σχετικ� µε τα οπο�α �να κρ�τοr
µ�λοr προβα�νει σε δ�λωση β�σει του �ρθρου αυτο�,
και συνεπ�r θα πρ�πει να υπ�κεινται σε ειδικ�
µ�τρα, εκ των οπο�ων το πρ�το ε�ναι η παρο�σα
οδηγ�α, προκειµ�νου να ληφθε� υπ�ψη η ιδιοµορφ�α,
η ιδιαιτερ�τηr καθ�r και η ποικιλ�α των συστη-
µ�των αυτ�ν εντ�r και µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν·

(5) �τι καµµ�α σ�νταξη η παροχ� δεν θα πρ�πει να
υπ�κειται και στιr διατ�ξειr τηr παρο�σηr οδηγ�αr
και στιr διατ�ξειr των κανονισµ�ν (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, και συνεπ�r οιοδ�-
ποτε σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr
που εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r των κανονισµ�ν
αυτ�ν, επειδ� �να κρ�τοr µ�λοr �χει προβε� σε σχε-
τικ� δ�λωση β�σει του �ρθρου 1 στοιχε�ο ι) του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, δεν µπορε� να υπα-
χθε� στιr διατ�ξειr τηr παρο�σηr οδηγ�αr·

(6) �τι το Συµβο�λιο, στη σ�σταση 92/442/ΕΟΚ, τηr
27ηr Ιουλ�ου 1992, για τη σ�γκλιση των στ�χων και
των πολιτικ�ν κοινωνικ�r προστασ�αr (6), συνιστ�,
«να ευνοηθε�, εφ�σον ε�ναι αναγκα�ο, η διαµ�ρφωση
των προϋποθ�σεων απ�κτησηr συνταξιοδοτικ�ν
δικαιωµ�των, ιδ�ωr �σον αφορ� τιr συµπληρωµατι-
κ�r συντ�ξειr, προκειµ�νου να εξαλειφθο�ν τα εµπ�-
δια για την κινητικ�τητα των εργαζοµ�νων»·

(1) ΕΕ C 5 τηr 9. 1. 1998, σ. 4.
(2) ΕΕ C 152 τηr 18. 5. 1998.
(3) ΕΕ C 157 τηr 25. 5. 1998, σ. 26.
(4) ΕΕ L 149 τηr 5. 7. 1971, σ. 2· κανονισµ�r �πωr τροποποι�θηκε

τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1223/98 (ΕΕ L 168 τηr
13. 6. 1998, σ. 1).

(5) ΕΕ L 74 τηr 27. 3. 1972, σ. 1· κανονισµ�r �πωr τροποποι�θηκε
τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1223/98 (ΕΕ L 168 τηr
13. 6. 1998, σ. 1). (6) ΕΕ L 245 τηr 26. 8. 1992, σ. 49.
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(7) �τι στην εκπλ�ρωση του στ�χου αυτο� συµβ�λλει η
εξασφ�λιση �σηr µεταχε�ρισηr, �σον αφορ� την προ-
στασ�α των δικαιωµ�των συµπληρωµατικ�r συντα-
ξιοδ�τησηr των εργαζοµ�νων που διακινο�νται � των
οπο�ων ο τ�ποr εργασ�αr µετατ�θεται απ� �να κρ�-
τοr µ�λοr σε �λλο, µε τουr εργαζ�µενουr που παρα-
µ�νουν στον �διο τ�πο � των οπο�ων ο τ�ποr εργα-
σ�αr αλλ�ζει, αλλ� παραµ�νει εντ�r εν�r και του
αυτο� κρ�τουr µ�λουr·

(8) �τι η ελε�θερη κυκλοφορ�α των προσ�πων, που απο-
τελε� �να απ� τα βασικ� δικαι�µατα που καθιερ�νο-
νται στη συνθ�κη, δεν περιορ�ζεται στουr µισθωτο�r
αλλ� επεκτε�νεται και στουr µη µισθωτο�r·

(9) �τι για τη θ�σπιση των κατ�λληλων µ�τρων στον
τοµ�α τηr κοινωνικ�r ασφ�λισηr των µη µισθωτ�ν η
συνθ�κη δεν προβλ�πει εξουσ�εr �λλεr απ� αυτ�r του
�ρθρου 235·

(10) �τι, προκειµ�νου να εξασφαλιστε� η αποτελεσµατικ�
�σκηση του δικαι�µατοr τηr ελε�θερηr κυκλοφορ�αr,
οι εργαζ�µενοι και �λλοι δικαιο�χοι θα πρ�πει να
διαθ�τουν συγκεκριµ�νεr εγγυ�σειr �σηr µεταχε�-
ρισηr �σον αφορ� τη διατ�ρηση των κεκτηµ�νων
συνταξιοδοτικ�ν δικαιωµ�των τουr που απορρ�ουν
απ� τα συστ�µατα συµπληρωµατικ�r συνταξιο-
δ�τησηr·

(11) �τι τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να λ�βουν τα αναγκα�α
µ�τρα για την εξασφ�λιση τηr καταβολ�r των
παροχ�ν που δικαιο�νται τα µ�λη και τα πρ�ην µ�λη
συστηµ�των συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr,
�πωr επ�σηr και �λλοι δικαιο�χοι δυν�µει τ�τοιων
συστηµ�των σε �λα τα κρ�τη µ�λη, δεδοµ�νου �τι
πλ�ον, β�σει του �ρθρου 73 Β τηr συνθ�κηr απαγο-
ρε�εται κ�θε περιορισµ�r τηr ελε�θερηr κ�νησηr
κεφαλα�ων και των πληρωµ�ν·

(12) �τι, προκειµ�νου να διευκολυνθε� η �σκηση του
δικαι�µατοr τηr ελε�θερηr κυκλοφορ�αr, οι εθνικ�r
ρυθµ�σειr πρ�πει, �που ε�ναι αναγκα�ο, να προσαρµο-
στο�ν προκειµ�νου να υπ�ρχει η δυνατ�τητα συν�-
χισηr τηr καταβολ�r εισφορ�ν σε �να σ�στηµα
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr εν�r κρ�τουr
µ�λουr, απ� τον �διο τον εργαζ�µενο � για λογαρια-
σµ� του, �ταν αυτ�r αποσπ�ται σε �λλο κρ�τοr
µ�λοr δυν�µει του τ�τλου ΙΙ του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71·

(13) �τι, για το λ�γο αυτ�, η συνθ�κη απαιτε� �χι µ�νο
την εξ�λειψη κ�θε ε�δουr δι�κρισηr λ�γω υπηκο�τη-
ταr µεταξ� των εργαζοµ�νων των κρατ�ν µελ�ν,
αλλ� και την �ρση κ�θε εθνικο� µ�τρου που ενδεχο-
µ�νωr εµποδ�ζει � καθιστ� λιγ�τερο ελκυστικ� γι’
αυτο�r τουr εργαζ�µενουr την �σκηση των βασικ�ν
δικαιωµ�των που εγγυ�ται η συνθ�κη, �πωr �χουν
ερµηνευτε� απ� το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των σε αλλεπ�λληλεr αποφ�σειr·

(14) �τι οι εργαζ�µενοι που ασκο�ν το δικα�ωµα τηr
ελε�θερηr κυκλοφορ�αr πρ�πει να ενηµερ�νονται
αν�λογα απ� τουr εργοδ�τεr, τουr διοικο�ντεr �
�λλουr αρµ�διουr για τη διαχε�ριση των συστηµ�των
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr, ιδ�ωr �σον

αφορ� τιr επιλογ�r και τιr εναλλακτικ�r λ�σειr που
τουr προσφ�ρονται·

(15) �τι η παρο�σα οδηγ�α ισχ�ει µε την επιφ�λαξη του
δικα�ου του κρ�τουr µ�λουr �σον αφορ� τη συλλο-
γικ� δρ�ση για την υπερ�σπιση των επαγγελµατικ�ν
συµφερ�ντων·

(16) �τι, για λ�γουr ποικιλοµορφ�αr �σον αφορ� τα
συστ�µατα συµπληρωµατικ�r κοινωνικ�r ασφ�λισηr,
η Κοιν�τητα πρ�πει να θεσπ�σει µ�νον �να γενικ�
πλα�σιο στ�χων και συνεπ�r, το κατ�λληλο νοµοθε-
τικ� µ�σον ε�ναι η �κδοση µιαr οδηγ�αr·

(17) �τι, σ�µφωνα µε τιr αρχ�r τηr επικουρικ�τηταr και
τηr αναλογικ�τηταr, �πωr ορ�ζονται στο �ρθρο 3 Β
τηr συνθ�κηr, οι στ�χοι τηr παρο�σαr οδηγ�αr δεν
µπορο�ν να επιτευχθο�ν ικανοποιητικ� σε επ�πεδο
κρατ�ν µελ�ν και συνεπ�r θα ε�ναι καλ�τερη η
επιδ�ωξ� τουr σε κοινοτικ� επ�πεδο· �τι η παρο�σα
οδηγ�α δεν υπερβα�νει τα αναγκα�α �ρια για την
επ�τευξη αυτ�ν των στ�χων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕVΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕVΑΡΜΟΓΗΣ

�ρθρο 1

Στ�χοr τηr οδηγ�αr ε�ναι η προστασ�α των δικαιωµ�των
των ασφαλισµ�νων σε συστ�µατα συµπληρωµατικ�r συντα-
ξιοδ�τησηr, οι οπο�οι διακινο�νται απ� �να κρ�τοr µ�λοr
σε �λλο, συµβ�λλονταr �τσι στην εξ�λειψη των εµποδ�ων
στην ελε�θερη κυκλοφορ�α µισθωτ�ν και µη µισθωτ�ν
εντ�r τηr Κοιν�τηταr. Η προστασ�α αυτ� αφορ� τα συντα-
ξιοδοτικ� δικαι�µατα στο πλα�σιο συστηµ�των τ�σο
προαιρετικ�r �σο και υποχρεωτικ�r συµπληρωµατικ�r
συνταξιοδ�τησηr, µε εξα�ρεση τα συστ�µατα που καλ�πτο-
νται απ� τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

�ρθρο 2

Η οδηγ�α ισχ�ει για ασφαλισµ�νουr σε συστ�µατα
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr και για �λλουr δικαιο�-
χουr των συστηµ�των αυτ�ν, οι οπο�οι �χουν θεµελι�σει �
πρ�κειται να θεµελι�σουν σχετικ� δικαι�µατα σε �να �
περισσ�τερα κρ�τη µ�λη.

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

�ρθρο 3

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr νοο�νται:

α) ωr «συµπληρωµατικ� σ�νταξη», η σ�νταξη και, �που
αυτ� προβλ�πεται απ� τουr καν�νεr των συστηµ�των
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr που �χουν θεσπι-
στε� σ�µφωνα µε την εθνικ� νοµοθεσ�α και πρακτικ�,
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τα επιδ�µατα αναπηρ�αr και επιζ�ντων που συµπληρ�-
νουν � αντικαθιστο�ν τιr παροχ�r που προβλ�πονται
για τιr �διεr περιπτ�σειr στα πλα�σια των κατ� ν�µον
συστηµ�των κοινωνικ�r ασφ�λισηr·

β) ωr «σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr»,
κ�θε επαγγελµατικ� σ�στηµα συνταξιοδ�τησηr, το
οπο�ο ε�ναι σ�µφωνο προr την εθνικ� νοµοθεσ�α και/�
πρακτικ�, �πωr οµαδικ� σ�µβαση ασφ�λισηr, � στα-
τικ� διανεµητικ� σ�στηµα, το οπο�ο �χει συµφωνηθε�
µε �ναν � περισσοτ�ρουr κλ�δουr � τοµε�r, κεφαλαιο-
ποιητικ� σ�στηµα, � υπ�σχεση συνταξιοδ�τησηr που
υποστηρ�ζεται απ� λογιστικ� αποθ�µατα � οποιαδ�-
ποτε συλλογικ� � �λλη παραπλ�σια συµφων�α, που
προορ�ζεται για τη χορ�γηση συµπληρωµατικ�r
σ�νταξηr σε µισθωτο�r και µη µισθωτο�r·

γ) ωr «συνταξιοδοτικ� δικαι�µατα», κ�θε παροχ� που
δικαιο�ται ο ασφαλισµ�νοr και �λλοι δικαιο�χοι β�σει
των καν�νων εν�r συστ�µατοr συµπληρωµατικ�r
συνταξιοδ�τησηr και, �που δει, σ�µφωνα µε την εθνικ�
νοµοθεσ�α, �που τυγχ�νει εφαρµογ�r·

δ) ωr «θεµελιωµ�να συνταξιοδοτικ� δικαι�µατα», �λα τα
δικαι�µατα σε επιδ�µατα που �χουν αποκτηθε� µε την
πλ�ρωση των �ρων που θ�τουν οι καν�νεr που ρυθµ�-
ζουν �να σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr
και σ�µφωνα µε την εθνικ� νοµοθεσ�α, �που τυγχ�νει
εφαρµογ�r·

ε) ωr «αποσπασµ�νοr εργαζ�µενοr», το �τοµο που �χει
αποσπαστε� για εργασ�α σε �λλο κρ�τοr µ�λοr και το
οπο�ο, β�σει των διατ�ξεων του τ�τλου ΙΙ του κανονι-
σµο� (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, συνεχ�ζει να υπ�γεται στη
νοµοθεσ�α του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r, η δε «απ�-
σπαση» ερµηνε�εται αναλ�γωr·

στ) ωr «εισφορ�» κ�θε καταβολ� χρηµατικο� ποσο� που
�γινε � θεωρε�ται �τι �χει γ�νει σε σ�στηµα συµπληρω-
µατικ�r συνταξιοδ�τησηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑ-

ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

�ρθρο 4

�ση µεταχε�ριση �σον αφορ� τη διατ�ρηση των συνταξιο-
δοτικ�ν δικαιωµ�των

Τα κρ�τη µ�λη λαµβ�νουν τα αναγκα�α µ�τρα �στε να
εξασφαλ�ζεται η διατ�ρηση των θεµελιωµ�νων συνταξιοδο-
τικ�ν δικαιωµ�των των ασφαλισµ�νων σε σ�στηµα
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr, οι οπο�οι δεν καταβ�λ-
λουν πλ�ον εισφορ�r στο σ�στηµα αυτ� ωr απ�ρροια τηr
διακ�νησ�r τουr απ� �να κρ�τοr µ�λοr σε �λλο, στον �διο
βαθµ� στον οπο�ο τα δικαι�µατα αυτ� εξασφαλ�ζονται και
στην περ�πτωση ασφαλισµ�νων που δεν καταβ�λλουν πλ�ον
εισφορ�r σε �να σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιο-
δ�τησηr αλλ� συνεχ�ζουν να παραµ�νουν στο �διο κρ�τοr
µ�λοr. Το παρ�ν �ρθρο εφαρµ�ζεται επ�σηr και στουr
�λλουr δικαιο�χουr του εν λ�γω συστ�µατοr συµπληρωµα-
τικ�r συνταξιοδ�τησηr.

�ρθρο 5

∆ιασυνοριακ�r καταβολ�r

Τα κρ�τη µ�λη εξασφαλ�ζουν, �σον αφορ� τουr ασφαλισµ�-
νουr σε συστ�µατα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr
καθ�r και �λλουr δικαιο�χουr των συστηµ�των αυτ�ν, �τι
τα συστ�µατα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr θα κατα-
β�λλουν σε �λλο κρ�τοr µ�λοr �λα τα επιδ�µατα που προ-
βλ�πονται στο πλα�σιο αυτ�ν των συστηµ�των, µετ� την
αφα�ρεση τυχ�ν φ�ρων και τραπεζικ�ν επιβαρ�νσεων.

�ρθρο 6

Εισφορ�r σε συνταξιοδοτικ� συστ�µατα απ� � για λογαρια-
σµ� αποσπασµ�νων εργαζ�µενων

1. Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τα αναγκα�α µ�τρα �στε να
ε�ναι δυνατ�ν να συνεχισθε� η καταβολ� των εισφορ�ν,
απ� τον �διο τον αποσπασµ�νο εργαζ�µενο � για λογαρια-
σµ� του σε �να σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιο-
δ�τησηr εν�r κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο ε�ναι ασφαλισµ�-
νοr ο εργαζ�µενοr, κατ� τη δι�ρκεια τηr απ�σπασ�r του/
τηr σε �λλο κρ�τοr µ�λοr.

2. Σε περ�πτωση που, δυν�µει τηr παραγρ�φου 1, συνεχ�-
ζεται η καταβολ� των εισφορ�ν σε �να σ�στηµα
συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr σε �να κρ�τοr µ�λοr, ο
αποσπασθε�r εργαζ�µενοr και, �που δει, ο εργοδ�τηr του
απαλλ�σονται απ� κ�θε υποχρ�ωση καταβολ�r εισφορ�ν
σε σ�στηµα συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr �λλου κρ�-
τουr µ�λουr.

�ρθρο 7

Ενηµ�ρωση των ασφαλισµ�νων

Τα κρ�τη µ�λη λαµβ�νουν µ�τρα �στε οι εργοδ�τεr, οι
διευθ�νοντεr � �λλοι αρµ�διοι για τη διαχε�ριση των
συστηµ�των συµπληρωµατικ�r συνταξιοδ�τησηr να παρ�-
χουν κατ�λληλη ενηµ�ρωση στα µ�λη του συστ�µατοr που
µετακινο�νται σε �λλο κρ�τοr µ�λοr σχετικ� µε τιr συντ�-
ξειr τουr και τιr επιλογ�r που �χουν στη δι�θεσ� τουr, στα
πλα�σια του εν λ�γω συστ�µατοr. Η ενηµ�ρωση αυτ� θα
πρ�πει να αντιστοιχε� τουλ�χιστον στην ενηµ�ρωση που
δ�νεται σε ασφαλισµ�νουr ωr προr τουr οπο�ουr δεν διενερ-
γο�νται πλ�ον εισφορ�r αλλ� οι οπο�οι παραµ�νουν στο
�διο κρ�τοr µ�λοr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

�ρθρο 8

Τα κρ�τη µ�λη ε�ναι ελε�θερα να εφαρµ�σουν τιr διατ�ξειr
του �ρθρου 6 µ�νο για αποσπ�σειr που αρχ�ζουν µετ� απ�
την 25η Ιουλ�ου 2001.

�ρθρο 9

Τα κρ�τη µ�λη ενσωµατ�νουν στιr εθνικ�r τουr νοµοθεσ�εr
τα µ�τρα που απαιτο�νται για την παροχ� τηr δυνατ�τηταr,
σε �τοµα που θεωρο�ν �τι αδικο�νται απ� τη µη εφαρµογ�
των διατ�ξεων τηr παρο�σαr οδηγ�αr, να διεκδικ�σουν τιr
απαιτ�σειr τουr δικαστικ�r, αφο� πρ�τα �χουν προσφ�γει
ενδεχοµ�νωr σε �λλεr αρµ�διεr αρχ�r.
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�ρθρο 10

1. Τα κρ�τη µ�λη θ�τουν σε ισχ� τιr αναγκα�εr νοµοθετι-
κ�r, κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr για να συµµορ-
φωθο�ν προr την παρο�σα οδηγ�α το αργ�τερο εντ�r 36
µην�ν απ� την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α αυτ� τ�θεται σε
ισχ� � εξασφαλ�ζουν, το αργ�τερο �ωr την ηµεροµην�α
αυτ�, �τι οι εργοδ�τεr και οι εργαζ�µενοι �χουν συν�ψει
συµφων�εr που περι�χουν τιr απαιτο�µενεr διατ�ξειr. Τα
κρ�τη µ�λη λαµβ�νουν �λα τα αναγκα�α µ�τρα �στε να
ε�ναι αν� π�σα στιγµ� �τοιµα να διασφαλ�ζουν την αποτε-
λεσµατικ�τητα τηr παρο�σαr οδηγ�αr. Τα κρ�τη µ�λη
πληροφορο�ν αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�.

Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη,
αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται απ�
παρ�µοια αναφορ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Οι
λεπτοµερε�r διατ�ξειr για την αναφορ� αυτ� καθορ�ζονται
απ� τα κρ�τη µ�λη.

Τα κρ�τη µ�λη ενηµερ�νουν την Επιτροπ� σχετικ� µε τιr
αρµ�διεr για την εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr εθνικ�r
αρχ�r.

2. Το αργ�τερο την 25η Ιανουαρ�ου 2002 τα κρ�τη µ�λη
κοινοποιο�ν στην Επιτροπ� το κε�µενο των διατ�ξεων τηr
εθνικ�r νοµοθεσ�αr που θεσπ�ζουν στον τοµ�α που καλ�-
πτει η παρο�σα οδηγ�α.

3. Β�σει των πληροφορι�ν που θα θ�σουν στη δι�θεσ�
τηr τα κρ�τη µ�λη, η Επιτροπ� συντ�σσει �κθεση προr το
Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο, το Συµβο�λιο και την Οικονοµικ�
και Κοινωνικ� Επιτροπ�, �ξι �τη µετ� την �ναρξη ισχ�οr
τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

Η �κθεση θα αναφ�ρεται στην εφαρµογ� τηr παρο�σαr
οδηγ�αr και, �που χρει�ζεται, θα προτε�νει ενδεχοµ�νωr
αναγκα�εr τροποποι�σειr.

�ρθρο 11

Η παρο�σα οδηγ�α τ�θεται σε ισχ� την εικοστ� ηµ�ρα απ�
τη δηµοσ�ευσ� τηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρω-
παϊκ�ν Κοινοτ�των.

�ρθρο 12

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Λουξεµβο�ργο, 29 Ιουν�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

R. COOK


