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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης άπτεται βασικών ζητημάτων που συνδέονται με τα 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός  ενός κράτους μέλους ή από ένα 
κράτος μέλος σε άλλο για ό,τι αφορά το ζήτημα των συντάξεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία αυτή έρχεται μετά από μία προσπάθεια την οποία είχε 
υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να ευνοήσει μία συμφωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

Έναντι της ετερογένειας των συστημάτων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, η 
συντάκτρια γνωμοδότησης υπογραμμίζει το εύστοχο της επιλογής του νομοθετικού μέσου 
(οδηγία) καθώς και την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα προσέγγισης των εθνικών κανονιστικών 
διατάξεων, αυτά δεν υπερβαίνουν αυτό που είναι αναγκαίο για να αποκτήσουν οι 
εργαζόμενοι τη δυνατότητα να διατηρούν ή να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο 
της κινητικότητας.

Χρειάζεται, ωστόσο, να επέλθουν κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να μην 
αποδυναμωθούν μέσα στον χρόνο ορισμένες μεταρρυθμίσεις, να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα 
πιο ουδέτερη από την άποψη του φύλου και να αποφευχθεί η για τεχνικούς λόγους διατήρηση
κάποιων εμποδίων, σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τέλος, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι που διακόπτουν προσωρινά ή 
οριστικά μία επαγγελματική δραστηριότητα για οικογενειακούς λόγους, μεταξύ άλλων, να 
μπορούν να διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, δηλαδή να εξακολουθούν να 
καταβάλουν τις εισφορές τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί 
ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, 
δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών 

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί 
ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, 
δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης 
παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο 
την άσκηση του δικαιώματος των 
εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία όσο 
και τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Έτσι, 
για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
των δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων που 
διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας 
και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους 
μέλους, πρέπει να υπάρξει, αφενός, 
εναρμόνιση ορισμένων όρων απόκτησης 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, 
αφετέρου, προσέγγιση των κανόνων που 
αφορούν τη διατήρηση των 
αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τη 
μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης 
παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο
την άσκηση του δικαιώματος των μισθωτών 
ανδρών και γυναικών για ελεύθερη 
κυκλοφορία όσο και τη λειτουργία της 
κοινής αγοράς. Έτσι, για να βελτιωθεί η 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των 
μισθωτών ανδρών και γυναικών που 
διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας 
και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους 
μέλους, πρέπει να υπάρξει, αφενός, 
εναρμόνιση ορισμένων όρων απόκτησης 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, 
αφετέρου, προσέγγιση των κανόνων που 
αφορούν τη διατήρηση των 
αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τη 
μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

(6α).Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2002/73/ΕΚ, η οδηγία86/378/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
96/97/ΕΟΚ, η οδηγία 92/85/ΕΟΚ καθώς 
και η οδηγία 96/34/ΕΟΚ ρυθμίζουν την 
ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στον τομέα, συγκεκριμένα, των 
όρων εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας. 
Ως εκ τούτου πρέπει τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι να θέσουν σε εφαρμογή 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
τηρώντας τις προαναφερθείσες οδηγίες, 
ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την επιστροφή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά 
μία διακοπή στο πλαίσιο του συμβιβασμού 
της επαγγελματικής με την οικογενειακή 
ζωή.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10
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10. Για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας 
των συστημάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να εξαιρούν κατ’ αρχήν τα μη 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα από την 
υποχρέωση να δίνουν στους εργαζομένους 
τη δυνατότητα μεταφοράς των 
θεμελιωμένων δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, 
για να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα και των 
εργαζομένων που καλύπτονται από μη 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα, είναι 
σκόπιμο να προσπαθήσουν τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν σταδιακά τη δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τα μη κεφαλαιοποιητικά 
συστήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

11. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, 
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών1, οι εργαζόμενοι που ασκούν ή που 
προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους 
για ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να είναι 
κατάλληλα ενημερωμένοι από τους  
υπευθύνους διαχείρισης των συστημάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, ιδίως 
όσον αφορά τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης 
παύσης της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για 
συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

11. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, 
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών2, οι μισθωτοί άνδρες και γυναίκες 
που ασκούν ή που προτίθενται να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία 
πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι 
από τους υπευθύνους διαχείρισης των 
συστημάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης, ιδίως όσον αφορά τις 
συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα 
δικαιώματά τους για συμπληρωματική 
συνταξιοδότηση.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 15

  
1 ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10.
2 ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10.
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15. Όσον αφορά την ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη οι συνέπειες της παρούσας οδηγίας 
ιδίως στην οικονομική βιωσιμότητα των 
συστημάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ένα συμπληρωματικό 
χρονικό περιθώριο για τη σταδιακή 
εφαρμογή των διατάξεων που ενδέχεται να 
επιφέρουν τις εν λόγω συνέπειες·

Διαγράφεται.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να 
διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος 
των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία 
και του δικαιώματός τους για επαγγελματική 
κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους, μειώνοντας τα εμπόδια που 
δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες 
που διέπουν τα συστήματα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα 
κράτη μέλη.

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να 
διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος 
των μισθωτών ανδρών και γυναικών για 
ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός 
τους για επαγγελματική κινητικότητα στο 
εσωτερικό ενός κράτους μέλους, μειώνοντας 
τα εμπόδια που δημιουργούνται από 
ορισμένους κανόνες που διέπουν τα 
συστήματα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, σημείο δ

(δ) ως «συνταξιοδοτικά δικαιώματα», κάθε 
παροχή που ενδεχομένως δικαιούται ο 
ασφαλισμένος και άλλοι δικαιούχοι βάσει 
των κανόνων ενός συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, 
όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·

(δ) ως «συνταξιοδοτικά δικαιώματα», κάθε 
παροχή που ενδεχομένως δικαιούται το 
ασφαλισμένο άτομο και άλλοι δικαιούχοι 
βάσει των κανόνων ενός συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, 
όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, σημείο στ.

(στ) ως «αποχωρών εργαζόμενος», ο 
εργαζόμενος που, πριν να γίνει επιλέξιμος
για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια 
εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας 
έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα ή ο οποίος θα μπορούσε να 

(στ) ως «αποχωρών εργαζόμενος», το 
εργαζόμενο άτομο που, πριν γίνει επιλέξιμο
για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια 
εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας 
έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα ή που θα μπορούσε να 
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αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν 
παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση·

αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν 
παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση·

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, σημείο ζ

(ζ) ως «δυνατότητα μεταφοράς», η 
δυνατότητα που διαθέτει ο εργαζόμενος να 
αποκτήσει και να διατηρήσει 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά την 
άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη 
κυκλοφορία ή επαγγελματική κινητικότητα

(ζ) ως «δυνατότητα μεταφοράς», η 
δυνατότητα που διαθέτει ο μισθωτός 
άνδρας ή γυναίκα να αποκτήσει και να 
διατηρήσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
κατά την άσκηση του δικαιώματός του για 
ελεύθερη κυκλοφορία ή επαγγελματική 
κινητικότητα

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, σημείο η

(η) ως «εν αναμονή δικαιούχος», κάθε 
παλαιός ασφαλισμένος που έχει 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία 
παραμένουν αδρανή στο σύστημα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης έως 
ότου ικανοποιηθούν οι όροι επιλεξιμότητας 
που απαιτούνται για να του καταβληθεί 
συμπληρωματική σύνταξη·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, σημείο (α)

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η 
εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των 
εισφορών που έχει καταβάλει ο αποχωρών 
εργαζόμενος ή που έχουν καταβληθεί για 
λογαριασμό του, να επιστρέφονται ή να 
μεταφέρονται·

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η 
εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των 
εισφορών που έχει καταβάλει ο αποχωρών 
μισθωτός ή που έχουν καταβληθεί για 
λογαριασμό του, να επιστρέφονται ή να 
μεταφέρονται·

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, σημείο (β)

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας 
για την απόκτηση συνταξιοδοτικών 

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας 
για την απόκτηση συνταξιοδοτικών 
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δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην 
υπερβαίνει τα 21 έτη·

δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην 
υπερβαίνει τα 18 έτη·

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, σημείο (γ)

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος να εγγραφεί 
σε σύστημα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη 
περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου 
αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την 
ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία·

(γ) να μπορεί ένας μισθωτός άνδρας ή 
γυναίκα να εγγραφεί σε σύστημα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα 
από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός 
έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο 
όταν φθάνει την ελάχιστη απαιτούμενη 
ηλικία·

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, σημείο (δ)

(δ) ένας εργαζόμενος να αποκτά 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από 
μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

(δ) ένας μισθωτός άνδρας ή γυναίκα να 
αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα 
από μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
στα συστήματα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα 
θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν 
σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το 
οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα 
δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν 
ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε 
κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το 
οποίο εφαρμόζει.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
στα συστήματα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης :
(α) να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα 
δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά 
ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να 
αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα 
δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν 
ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε 
κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το 
οποίο εφαρμόζει.

(β)  να επιτρέπουν στον αποχωρούντα 
εργαζόμενο να συνεχίσει να καταβάλει 
εισφορές στο αυτό συμπληρωματικό 
σύστημα συνταξιοδότησης και μετά την 
οριστική διακοπή της εργασίας. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά 
με τους τρόπους εφαρμογής της διάταξης 
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αυτής.

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των 
ιδρυμάτων επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης που απορρέουν από το 
άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και 
σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και 
τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι 
ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη 
διαχείριση του συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά 
με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική 
συνταξιοδότηση.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των 
ιδρυμάτων επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης που απορρέουν από το 
άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και 
σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και 
τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
εξασφαλίσουν ότι οι μισθωτοί άντρες και 
γυναίκες ενημερώνονται από τον αρμόδιο 
για τη διαχείριση του συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά 
με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική 
συνταξιοδότηση

Τροπολογία 17
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας 
επαρκείς πληροφορίες στους εργαζομένους
που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως 
σχετικά με τα εξής: 

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας 
επαρκείς πληροφορίες στους μισθωτούς 
άντρες και γυναίκες που υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής: 

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει 
πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από 
τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, 
σχετικά με τα αδρανοποιημένα του 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε 
αλλαγή των κανόνων που διέπουν το 
σύστημα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης που τον αφορά.

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει 
πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από το
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση του συστήματος 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, 
σχετικά με τα αδρανοποιημένα του 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε 
αλλαγή των κανόνων που διέπουν το 
σύστημα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης που τον αφορά.



PE 369.854v01-00 10/11 PA\600608EL.doc

EL

Τροπολογία 19
.Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο παρέχεται γραπτώς και με τρόπο 
κατανοητό

4. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο παρέχεται γραπτώς και με τρόπο 
κατανοητό για το ενδιαφερόμενο άτομο.

Τροπολογία 20
.Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Παρά την πρώτη παράγραφο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαίο, συμπληρωματικό 
χρονικό περιθώριο 60 μηνών από την 1η 
Ιουλίου 2008, ώστε να επιτύχουν τον στόχο 
που τίθεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ). Κάθε 
κράτος μέλος που επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει αυτό το συμπληρωματικό 
χρονικό περιθώριο ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά, αναφέροντας τις 
διατάξεις και τα συστήματα στα οποία 
επιθυμεί να το εφαρμόσει καθώς και τους 
συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν 
την καθυστέρηση αυτή

Διαγράφεται.

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Παρά την πρώτη παράγραφο, και για να 
ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες 
συνθήκες που αιτιολογούνται και 
απορρέουν από την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από 
την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 
τα συστήματα που λειτουργούν κατά τρόπο 
διανεμητικό, τα γερμανικά ταμεία 
υποστήριξης (Unterstützungskassen) και 
τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν 
λογιστικά αποθέματα με σκοπό την 
καταβολή σύνταξης στους εργαζόμενους 
τους. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να 
κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
ενημερώνει αμελητί την Επιτροπή 
αναφέροντας τα εμπλεκόμενα συστήματα 

Διαγράφεται
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και τα συγκεκριμένα κίνητρα που 
αιτιολογούν την εξαίρεση αυτή, καθώς και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται 
να ληφθούν για να βελτιωθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τα εν λόγω συστήματα.


