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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 206/2006, του κ. John Kaufman βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συμβατότητα του νόμου περί συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2004 με το άρθρο 
8 της οδηγίας 80/987/EOK του Συμβουλίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο νόμος περί συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2004, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 6 Απριλίου 2005, δεν παρέχει επαρκή προστασία στους 
συνταξιούχους σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη. Επισημαίνει ότι ο νόμος περί 
συντάξεων προβλέπει μια μέγιστη πληρωμή που αντιστοιχεί στο 90% της σύνταξης, με 
ανώτατο όριο τις 25.000 λίρες Αγγλίας ετησίως, και με σταθερή ηλικία συνταξιοδότησης τα 
65 έτη, με αποτέλεσμα τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος όσων συνταξιοδοτούνται πρόωρα 
και των εργαζομένων οι οποίοι, βάσει των ετών εργασίας τους, θα δικαιούνταν συντάξεις 
ύψους άνω του ορίου των 25.000 λιρών Αγγλίας ετησίως. Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο νόμος 
περί συντάξεων δεν είναι συμβατός με το άρθρο 8 της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Ιστορικό/Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο νόμος περί συντάξεων του 2004 του Ηνωμένου Βασιλείου, 
που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Απριλίου 2005, δεν διασφαλίζει στους συνταξιούχους επαρκή 
βαθμό προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους. Υπογραμμίζει ότι, 
σύμφωνα με τον νόμο περί συντάξεων, η μέγιστη αποζημίωση στην περίπτωση αυτή 
ανέρχεται στο 90% της βασικής σύνταξης, με ανώτατο όριο τις 25 000 λίρες Αγγλίας 
ετησίως, και βάσει της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης, ήτοι τα 65 έτη, γεγονός που 
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συνιστά διάκριση εις βάρος όσων συνταξιοδοτούνται πρόωρα και των εργαζομένων που,
βάσει των ετών εργασίας τους, θα δικαιούνταν σύνταξη που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 
25 000 λιρών Αγγλίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο νόμος περί συντάξεων δεν είναι σύμφωνος 
με το άρθρο 8 της οδηγίας 80/987.

Η σύνταξη του αναφέροντος, βρετανικής ιθαγένειας, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 65 έτη τον 
Ιανουάριο του 2007 (ηλικία συνταξιοδότησης) πρόκειται να μειωθεί στις 25 000 λίρες
Αγγλίας , τη στιγμή που ανέμενε σύνταξη ύψους περίπου 85 000 λιρών.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ1 ρυθμίζει την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη τους, ιδίως για τη διασφάλιση της καταβολής των 
ανεξοφλήτων απαιτήσεων (μισθούς, συντάξεις και άλλες παροχές). Το πεδίο εφαρμογής της 
επεκτάθηκε και προσαρμόστηκε από την οδηγία 2002/74/ΕΚ2, ώστε να καλύπτονται και 
διαδικασίες αφερεγγυότητας πέραν της εκκαθάρισης και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε 
περιπτώσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων με διασυνοριακές δραστηριότητες. Το άρθρο 8 
της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ, το οποίο δεν τροποποιήθηκε από την οδηγία του 2002, αφορά τις 
παροχές γήρατος, περιλαμβανομένων και των παροχών επιζώντων, στα πλαίσια των 
υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής προνοίας, εκτός 
των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως.

Όλα τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της 
γήρανσης του πληθυσμού και μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν εφαρμόσει στρατηγικές για τη 
μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα 
συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης και σε άλλα ιδιωτικά συστήματα. Αυτή η 
εξέλιξη έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση της μείωσης των ποσοστών
αναπλήρωσης στα εκ του νόμου προβλεπόμενα συστήματα και της ανάγκης να προληφθεί 
ενδεχόμενη πτώση των σχετικών επιπέδων διαβίωσης των συνταξιούχων. Έτσι, πολλά κράτη 
μέλη εφαρμόζουν στρατηγικές για την αύξηση του τμήματος των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων τους3 που χρηματοδοτείται μέσω κεφαλαιοποίησης. 

Δεδομένου ότι τα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης πολλαπλασιάζονται και 
αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι αναμενόμενο να γίνονται 
πιο ορατοί οι οικονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και να εγείρουν 
προβλήματα ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων. Η αφερεγγυότητα των εργοδοτών είναι ένας από τους κινδύνους αυτούς και οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών και αναφορών –στο 
πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η παρούσα αναφορά– οι οποίες όχι μόνο φαίνεται πως 
επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη σημασία που έχουν στην πράξη οι περιπτώσεις που 
εμπίπτουν στο άρθρο 8 της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ, αλλά αποκαλύπτουν και εξαιρετικά 
αποκλίνουσες αντιλήψεις όσον αφορά τις πρακτικές υποχρεώσεις που επιβάλλει το 
συγκεκριμένο άρθρο στα κράτη μέλη.

  
1 ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σελ. 23.
2 ΕΕ L 270 της 8.10.2002, σελ. 10.
3 Βλ. την έκθεση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα με τίτλο 
«Privately Managed Pension Provision», Φεβρουάριος 2005.
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Δεδομένης της εξέλιξης αυτής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έκριναν απαραίτητο να 
αποκτήσουν μια συνολική, σαφή και ενημερωμένη εικόνα της εφαρμογής του άρθρου αυτού 
στο σύνολο των κρατών μελών της διευρυμένης Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ανέθεσαν σε 
εξωτερικό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα να εκπονήσει μελέτη για τη μεταφορά του άρθρου 8 
στα 25 κράτη μέλη. Βάσει αυτής της μελέτης αλλά και των απαντήσεων σε ένα λεπτομερές 
ερωτηματολόγιο που απεστάλη στα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ετοιμάσει 
ένα σχέδιο έκθεσης, τα οποίο σύντομα θα διανεμηθεί στους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους για διαβούλευση.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το High Court of Justice του Ηνωμένου
Βασιλείου προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τρία προδικαστικά
ερωτήματα (υπόθεση C-278/05 - Carol Marylin Robinson και John Burnett κατά Secretary of
State for Work and Pensions) σχετικά με την έννοια και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 
της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ. Τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δώσουν 
την ευκαιρία, για πρώτη φορά, στο Δικαστήριο να αποφανθεί επί του άρθρου αυτού.

Ο Γενικός Εισαγγελέας που διορίστηκε για την υπόθεση αυτή ανακοίνωσε τα συμπεράσματά
του στις 13 Ιουλίου 2006.

Επιβεβαιώνει τη θέση που εξέφρασε η Επιτροπή στις παρατηρήσεις της προς το Δικαστήριο 
για την υπόθεση αυτή, ως προς δύο σημεία. Πρώτον, το άρθρο 8 δεν υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων μέσω ίδιων 
δημοσιονομικών παροχών. Δεύτερον, το άρθρο 8 επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση 
να θεσπίσουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στους εργοδότες να διατηρούν ή να 
αποκαθιστούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι 
τα στοιχεία του ενεργητικού των συστημάτων επαρκούν για να καλύψουν όλες τις 
υποχρεώσεις επικουρικής συνταξιοδότησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που 
πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση και έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ενεργητικό τους, 
καθώς και στην περίπτωση των «συστημάτων εξισορρόπησης κόστους».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο γενικός εισαγγελέας φαίνεται πως αναγνωρίζει στο άρθρο 8 ένα 
αρκετά ευρύ πεδίο εφαρμογής, καθώς θεωρεί ότι το άρθρο αυτό απαιτεί καταρχήν την πλήρη 
προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα κεκτημένα ή μελλοντικά 
δικαιώματά τους για επικουρική επαγγελματική συνταξιοδότηση και ότι μόνο σε πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν περιορισμοί πολύ μικρής 
κλίμακας. 

Παρά ταύτα, ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει στα συμπεράσματά του ότι δεν υπήρχαν
επαρκώς ισχυρά στοιχεία που αποδεικνύουν σοβαρή παράβαση του κοινοτικού δικαίου από 
τη βρετανική κυβέρνηση, γεγονός που θα έδινε στους ιδιώτες άμεσο δικαίωμα αποζημίωσης. 

Η προσδοκώμενη απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται όχι μόνο να διευκρινίζει 
για πρώτη φορά την έννοια και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 αλλά και να παρέχει 
στοιχεία σχετικά με την ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου αυτού από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
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αναμένεται να περιέχει στοιχεία που θα ανταποκρίνονται επακριβώς στις προσδοκίες του 
αναφέροντος.


