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Ο∆ΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 29ηr Ιουνου 1998
σχετικ µε την προστασα των δικαιωµτων συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr των
µισθωτν και των µη µισθωτν που µετακινονται εντr τηr Κοιντηταr
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

καλπτονται απ τον ρο «νοµοθεσα» πωr ορζεται απ το πρτο εδφιο του ρθρου 1 στοιχεο ι)
του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,  σχετικ µε
τα οποα να κρτοr µλοr προβανει σε δλωση
βσει του ρθρου αυτο·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 51 και 235,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),

(4)

τι το Συµβολιο χει ευρεα διακριτικ ευχρεια
σον αφορ την επιλογ των καταλληλτερων
µτρων για την επτευξη του στχου του ρθρου 51
τηr συνθκηr· και τι το σστηµα συντονισµο που
προβλπεται στουr κανονισµοr (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, και ειδικτερα οι καννεr
συνυπολογισµο δεν ενδεκνυνται για συστµατα
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr, εκτr εν πρκειται για συστµατα που καλπτονται απ τον ρο
«νοµοθεσα» πωr ορζεται απ το πρτο εδφιο
του ρθρου 1 στοιχεο ι) του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71  σχετικ µε τα οποα να κρτοr
µλοr προβανει σε δλωση βσει του ρθρου αυτο,
και συνεπr θα πρπει να υπκεινται σε ειδικ
µτρα, εκ των οποων το πρτο εναι η παροσα
οδηγα, προκειµνου να ληφθε υπψη η ιδιοµορφα,
η ιδιαιτερτηr καθr και η ποικιλα των συστηµτων αυτν εντr και µεταξ των κρατν µελν·

(5)

τι καµµα σνταξη η παροχ δεν θα πρπει να
υπκειται και στιr διατξειr τηr παροσηr οδηγαr
και στιr διατξειr των κανονισµν (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72, και συνεπr οιοδποτε σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr
που εµππτει στο πεδο εφαρµογr των κανονισµν
αυτν, επειδ να κρτοr µλοr χει προβε σε σχετικ δλωση βσει του ρθρου 1 στοιχεο ι) του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, δεν µπορε να υπαχθε στιr διατξειr τηr παροσηr οδηγαr·

(6)

τι το Συµβολιο, στη σσταση 92/442/ΕΟΚ, τηr
27ηr Ιουλου 1992, για τη σγκλιση των στχων και
των πολιτικν κοινωνικr προστασαr (6), συνιστ,
«να ευνοηθε, εφσον εναι αναγκαο, η διαµρφωση
των προϋποθσεων απκτησηr συνταξιοδοτικν
δικαιωµτων, ιδωr σον αφορ τιr συµπληρωµατικr συντξειr, προκειµνου να εξαλειφθον τα εµπδια για την κινητικτητα των εργαζοµνων»·

τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι µια απ τιr θεµελιδειr ελευθερεr τηr Κοιντηταr εναι η ελεθερη κυκλοφορα των προσπων· τι
η συνθκη προβλπει τι το Συµβολιο λαµβνει
οµοφνωr, στον τοµα τηr κοινωνικr ασφλισηr, τα
αναγκαα µτρα για την εγκαθδρυση τηr ελεθερηr
κυκλοφοραr των εργαζοµνων·

(2)

τι η κοινωνικ προστασα των εργαζοµνων εξασφαλζεται απ συστµατα κοινωνικr ασφλισηr εκ
του νµου συµπληροµενα δε απ συστµατα
συµπληρωµατικr κοινωνικr ασφλισηr·

(3)

τι η νοµοθεσα που χει δη θεσπιστε απ το
Συµβολιο µε σκοπ την προστασα των δικαιωµτων κοινωνικr ασφλισηr των εργαζοµνων στην
Κοιντητα καθr και των µελν των οικογενειν
τουr, και συγκεκριµνα οι κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 του Συµβουλου, τηr 14ηr Ιουνου 1971, περ
εφαρµογr των συστηµτων κοινωνικr ασφαλσεωr
στουr µισθωτοr και τιr οικογνειr τουr που διακινονται εντr τηr Κοιντηταr (4) και (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 του Συµβουλου, τηr 21ηr Μαρτου 1972, περ
του τρπου εφαρµογr του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 περ εφαρµογr των συστηµτων κοινωνικr
ασφαλσεωr στουr µισθωτοr και τιr οικογνειr
τουr που διακινονται εντr τηr Κοιντηταr (5), αφορον µνο τα εκ του νµου συστµατα συνταξιοδτησηr· και τι το σστηµα συντονισµο που προβλπεται σε αυτοr τουr κανονισµοr δεν επεκτενεται στα συστµατα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr, εκτr εν πρκειται για συστµατα που

(1)
(2)
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ΕΕ C 5 τηr 9. 1. 1998, σ. 4.
ΕΕ C 152 τηr 18. 5. 1998.
ΕΕ C 157 τηr 25. 5. 1998, σ. 26.
ΕΕ L 149 τηr 5. 7. 1971, σ. 2· κανονισµr πωr
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1223/98
13. 6. 1998, σ. 1).
(5) ΕΕ L 74 τηr 27. 3. 1972, σ. 1· κανονισµr πωr
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1223/98
13. 6. 1998, σ. 1).
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τι στην εκπλρωση του στχου αυτο συµβλλει η
εξασφλιση σηr µεταχερισηr, σον αφορ την προστασα των δικαιωµτων συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr των εργαζοµνων που διακινονται  των
οποων ο τποr εργασαr µετατθεται απ να κρτοr µλοr σε λλο, µε τουr εργαζµενουr που παραµνουν στον διο τπο  των οποων ο τποr εργασαr αλλζει, αλλ παραµνει εντr ενr και του
αυτο κρτουr µλουr·
τι η ελεθερη κυκλοφορα των προσπων, που αποτελε να απ τα βασικ δικαιµατα που καθιερνονται στη συνθκη, δεν περιορζεται στουr µισθωτοr
αλλ επεκτενεται και στουr µη µισθωτοr·

(9)

τι για τη θσπιση των κατλληλων µτρων στον
τοµα τηr κοινωνικr ασφλισηr των µη µισθωτν η
συνθκη δεν προβλπει εξουσεr λλεr απ αυτr του
ρθρου 235·

(10)

τι, προκειµνου να εξασφαλιστε η αποτελεσµατικ
σκηση του δικαιµατοr τηr ελεθερηr κυκλοφοραr,
οι εργαζµενοι και λλοι δικαιοχοι θα πρπει να
διαθτουν συγκεκριµνεr εγγυσειr σηr µεταχερισηr σον αφορ τη διατρηση των κεκτηµνων
συνταξιοδοτικν δικαιωµτων τουr που απορρουν
απ τα συστµατα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr·

(11)

(12)

(13)

(14)

τι τα κρτη µλη πρπει να λβουν τα αναγκαα
µτρα για την εξασφλιση τηr καταβολr των
παροχν που δικαιονται τα µλη και τα πρην µλη
συστηµτων συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr,
πωr επσηr και λλοι δικαιοχοι δυνµει ττοιων
συστηµτων σε λα τα κρτη µλη, δεδοµνου τι
πλον, βσει του ρθρου 73 Β τηr συνθκηr απαγορεεται κθε περιορισµr τηr ελεθερηr κνησηr
κεφαλαων και των πληρωµν·
τι, προκειµνου να διευκολυνθε η σκηση του
δικαιµατοr τηr ελεθερηr κυκλοφοραr, οι εθνικr
ρυθµσειr πρπει, που εναι αναγκαο, να προσαρµοστον προκειµνου να υπρχει η δυναττητα συνχισηr τηr καταβολr εισφορν σε να σστηµα
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr ενr κρτουr
µλουr, απ τον διο τον εργαζµενο  για λογαριασµ του, ταν αυτr αποσπται σε λλο κρτοr
µλοr δυνµει του ττλου ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71·
τι, για το λγο αυτ, η συνθκη απαιτε χι µνο
την εξλειψη κθε εδουr δικρισηr λγω υπηκοτηταr µεταξ των εργαζοµνων των κρατν µελν,
αλλ και την ρση κθε εθνικο µτρου που ενδεχοµνωr εµποδζει  καθιστ λιγτερο ελκυστικ γι’
αυτοr τουr εργαζµενουr την σκηση των βασικν
δικαιωµτων που εγγυται η συνθκη, πωr χουν
ερµηνευτε απ το ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων σε αλλεπλληλεr αποφσειr·
τι οι εργαζµενοι που ασκον το δικαωµα τηr
ελεθερηr κυκλοφοραr πρπει να ενηµερνονται
ανλογα απ τουr εργοδτεr, τουr διοικοντεr 
λλουr αρµδιουr για τη διαχεριση των συστηµτων
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr, ιδωr σον
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αφορ τιr επιλογr και τιr εναλλακτικr λσειr που
τουr προσφρονται·
(15)

τι η παροσα οδηγα ισχει µε την επιφλαξη του
δικαου του κρτουr µλουr σον αφορ τη συλλογικ δρση για την υπερσπιση των επαγγελµατικν
συµφερντων·

(16)

τι, για λγουr ποικιλοµορφαr σον αφορ τα
συστµατα συµπληρωµατικr κοινωνικr ασφλισηr,
η Κοιντητα πρπει να θεσπσει µνον να γενικ
πλασιο στχων και συνεπr, το κατλληλο νοµοθετικ µσον εναι η κδοση µιαr οδηγαr·

(17)

τι, σµφωνα µε τιr αρχr τηr επικουρικτηταr και
τηr αναλογικτηταr, πωr ορζονται στο ρθρο 3 Β
τηr συνθκηr, οι στχοι τηr παροσαr οδηγαr δεν
µπορον να επιτευχθον ικανοποιητικ σε εππεδο
κρατν µελν και συνεπr θα εναι καλτερη η
επιδωξ τουr σε κοινοτικ εππεδο· τι η παροσα
οδηγα δεν υπερβανει τα αναγκαα ρια για την
επτευξη αυτν των στχων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕVΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕVΑΡΜΟΓΗΣ

ρθρο 1
Στχοr τηr οδηγαr εναι η προστασα των δικαιωµτων
των ασφαλισµνων σε συστµατα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr, οι οποοι διακινονται απ να κρτοr µλοr
σε λλο, συµβλλονταr τσι στην εξλειψη των εµποδων
στην ελεθερη κυκλοφορα µισθωτν και µη µισθωτν
εντr τηr Κοιντηταr. Η προστασα αυτ αφορ τα συνταξιοδοτικ δικαιµατα στο πλασιο συστηµτων τσο
προαιρετικr σο και υποχρεωτικr συµπληρωµατικr
συνταξιοδτησηr, µε εξαρεση τα συστµατα που καλπτονται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.
ρθρο 2
Η οδηγα ισχει για ασφαλισµνουr σε συστµατα
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr και για λλουr δικαιοχουr των συστηµτων αυτν, οι οποοι χουν θεµελισει 
πρκειται να θεµελισουν σχετικ δικαιµατα σε να 
περισστερα κρτη µλη.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ

ρθρο 3
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοονται:
α) ωr «συµπληρωµατικ σνταξη», η σνταξη και, που
αυτ προβλπεται απ τουr καννεr των συστηµτων
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr που χουν θεσπιστε σµφωνα µε την εθνικ νοµοθεσα και πρακτικ,
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τα επιδµατα αναπηραr και επιζντων που συµπληρνουν  αντικαθιστον τιr παροχr που προβλπονται
για τιr διεr περιπτσειr στα πλασια των κατ νµον
συστηµτων κοινωνικr ασφλισηr·
β) ωr «σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr»,
κθε επαγγελµατικ σστηµα συνταξιοδτησηr, το
οποο εναι σµφωνο προr την εθνικ νοµοθεσα και/
πρακτικ, πωr οµαδικ σµβαση ασφλισηr,  στατικ διανεµητικ σστηµα, το οποο χει συµφωνηθε
µε ναν  περισσοτρουr κλδουr  τοµεr, κεφαλαιοποιητικ σστηµα,  υπσχεση συνταξιοδτησηr που
υποστηρζεται απ λογιστικ αποθµατα  οποιαδποτε συλλογικ  λλη παραπλσια συµφωνα, που
προορζεται για τη χοργηση συµπληρωµατικr
σνταξηr σε µισθωτοr και µη µισθωτοr·
γ) ωr «συνταξιοδοτικ δικαιµατα», κθε παροχ που
δικαιοται ο ασφαλισµνοr και λλοι δικαιοχοι βσει
των καννων ενr συστµατοr συµπληρωµατικr
συνταξιοδτησηr και, που δει, σµφωνα µε την εθνικ
νοµοθεσα, που τυγχνει εφαρµογr·
δ) ωr «θεµελιωµνα συνταξιοδοτικ δικαιµατα», λα τα
δικαιµατα σε επιδµατα που χουν αποκτηθε µε την
πλρωση των ρων που θτουν οι καννεr που ρυθµζουν να σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr
και σµφωνα µε την εθνικ νοµοθεσα, που τυγχνει
εφαρµογr·
ε) ωr «αποσπασµνοr εργαζµενοr», το τοµο που χει
αποσπαστε για εργασα σε λλο κρτοr µλοr και το
οποο, βσει των διατξεων του ττλου ΙΙ του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, συνεχζει να υπγεται στη
νοµοθεσα του κρτουr µλουr καταγωγr, η δε «απσπαση» ερµηνεεται αναλγωr·
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ρθρο 5

∆ιασυνοριακr καταβολr
Τα κρτη µλη εξασφαλζουν, σον αφορ τουr ασφαλισµνουr σε συστµατα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr
καθr και λλουr δικαιοχουr των συστηµτων αυτν, τι
τα συστµατα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr θα καταβλλουν σε λλο κρτοr µλοr λα τα επιδµατα που προβλπονται στο πλασιο αυτν των συστηµτων, µετ την
αφαρεση τυχν φρων και τραπεζικν επιβαρνσεων.
ρθρο 6
Εισφορr σε συνταξιοδοτικ συστµατα απ  για λογαριασµ αποσπασµνων εργαζµενων
1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τα αναγκαα µτρα στε να
εναι δυνατν να συνεχισθε η καταβολ των εισφορν,
απ τον διο τον αποσπασµνο εργαζµενο  για λογαριασµ του σε να σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr ενr κρτουr µλουr στο οποο εναι ασφαλισµνοr ο εργαζµενοr, κατ τη διρκεια τηr απσπασr του/
τηr σε λλο κρτοr µλοr.
2. Σε περπτωση που, δυνµει τηr παραγρφου 1, συνεχζεται η καταβολ των εισφορν σε να σστηµα
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr σε να κρτοr µλοr, ο
αποσπασθεr εργαζµενοr και, που δει, ο εργοδτηr του
απαλλσονται απ κθε υποχρωση καταβολr εισφορν
σε σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr λλου κρτουr µλουr.
ρθρο 7
Ενηµρωση των ασφαλισµνων

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα κρτη µλη λαµβνουν µτρα στε οι εργοδτεr, οι
διευθνοντεr  λλοι αρµδιοι για τη διαχεριση των
συστηµτων συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr να παρχουν κατλληλη ενηµρωση στα µλη του συστµατοr που
µετακινονται σε λλο κρτοr µλοr σχετικ µε τιr συντξειr τουr και τιr επιλογr που χουν στη διθεσ τουr, στα
πλασια του εν λγω συστµατοr. Η ενηµρωση αυτ θα
πρπει να αντιστοιχε τουλχιστον στην ενηµρωση που
δνεται σε ασφαλισµνουr ωr προr τουr οποουr δεν διενεργονται πλον εισφορr αλλ οι οποοι παραµνουν στο
διο κρτοr µλοr.

ρθρο 4

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙV

ση µεταχεριση σον αφορ τη διατρηση των συνταξιοδοτικν δικαιωµτων

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα κρτη µλη λαµβνουν τα αναγκαα µτρα στε να
εξασφαλζεται η διατρηση των θεµελιωµνων συνταξιοδοτικν δικαιωµτων των ασφαλισµνων σε σστηµα
συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr, οι οποοι δεν καταβλλουν πλον εισφορr στο σστηµα αυτ ωr απρροια τηr
διακνησr τουr απ να κρτοr µλοr σε λλο, στον διο
βαθµ στον οποο τα δικαιµατα αυτ εξασφαλζονται και
στην περπτωση ασφαλισµνων που δεν καταβλλουν πλον
εισφορr σε να σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr αλλ συνεχζουν να παραµνουν στο διο κρτοr
µλοr. Το παρν ρθρο εφαρµζεται επσηr και στουr
λλουr δικαιοχουr του εν λγω συστµατοr συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr.

ρθρο 8

στ) ωr «εισφορ» κθε καταβολ χρηµατικο ποσο που
γινε  θεωρεται τι χει γνει σε σστηµα συµπληρωµατικr συνταξιοδτησηr.

ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τα κρτη µλη εναι ελεθερα να εφαρµσουν τιr διατξειr
του ρθρου 6 µνο για αποσπσειr που αρχζουν µετ απ
την 25η Ιουλου 2001.
ρθρο 9
Τα κρτη µλη ενσωµατνουν στιr εθνικr τουr νοµοθεσεr
τα µτρα που απαιτονται για την παροχ τηr δυναττηταr,
σε τοµα που θεωρον τι αδικονται απ τη µη εφαρµογ
των διατξεων τηr παροσαr οδηγαr, να διεκδικσουν τιr
απαιτσειr τουr δικαστικr, αφο πρτα χουν προσφγει
ενδεχοµνωr σε λλεr αρµδιεr αρχr.
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ρθρο 10
1. Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο εντr 36
µηνν απ την ηµεροµηνα κατ την οποα αυτ τθεται σε
ισχ  εξασφαλζουν, το αργτερο ωr την ηµεροµηνα
αυτ, τι οι εργοδτεr και οι εργαζµενοι χουν συνψει
συµφωνεr που περιχουν τιr απαιτοµενεr διατξειr. Τα
κρτη µλη λαµβνουν λα τα αναγκαα µτρα στε να
εναι αν πσα στιγµ τοιµα να διασφαλζουν την αποτελεσµατικτητα τηr παροσαr οδηγαr. Τα κρτη µλη
πληροφορον αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
παρµοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
Τα κρτη µλη ενηµερνουν την Επιτροπ σχετικ µε τιr
αρµδιεr για την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr εθνικr
αρχr.
2. Το αργτερο την 25η Ιανουαρου 2002 τα κρτη µλη
κοινοποιον στην Επιτροπ το κεµενο των διατξεων τηr
εθνικr νοµοθεσαr που θεσπζουν στον τοµα που καλπτει η παροσα οδηγα.
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3. Βσει των πληροφοριν που θα θσουν στη διθεσ
τηr τα κρτη µλη, η Επιτροπ συντσσει κθεση προr το
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο και την Οικονοµικ
και Κοινωνικ Επιτροπ, ξι τη µετ την ναρξη ισχοr
τηr παροσαr οδηγαr.
Η κθεση θα αναφρεται στην εφαρµογ τηr παροσαr
οδηγαr και, που χρειζεται, θα προτενει ενδεχοµνωr
αναγκαεr τροποποισειr.
ρθρο 11
Η παροσα οδηγα τθεται σε ισχ την εικοστ ηµρα απ
τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 12
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.

Λουξεµβοργο, 29 Ιουνου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
R. COOK

