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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

John Kaufman, brit állampolgár által benyújtott, 206/2006. sz. petíció az Egyesült 
Királyság 2004-es nyugdíjtörvényének a 80/987/EGK tanácsi irányelv 8. cikkével való 
összeegyeztethetőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság 2005. április 25-én hatályba lépett 
2004-es nyugdíjtörvénye, nem nyújt megfelelő szintű védelmet a nyugdíjasok számára a 
munkaadó fizetésképtelensége esetén. Rámutat, hogy a nyugdíjtörvény szerint az alapul vett 
65 éves nyugdíjkorhatárral számolva legfeljebb 90%-os éves kifizetés, maximum 25 000 
angol font jár, ami hátrányosan megkülönbözteti azon előnyugdíjasokat és foglalkoztatottakat, 
akik letöltött szolgálati idejük alapján a 25 000 fontnál nagyobb összegű nyugdíjra lennének 
jogosultak. A petíció benyújtója szerint a nyugdíjtörvény nincs összhangban a 80/987/EGK 
tanácsi irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 13. Az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) 
bekezdése szerint tájékoztatás kérése a Bizottságtól.

3. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott válasz.

Történeti áttekintés / A tények

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság 2005. április 25-én hatályba lépett 
2004-es nyugdíjtörvénye, nem nyújt megfelelő szintű védelmet a nyugdíjasok számára az 
érintett munkaadó fizetésképtelensége esetén. Rámutat, hogy a nyugdíjtörvény szerint a 
maximális ellátás ebben az esetben évente az alapnyugdíj 90%-a, 25 000 angol fontos felső 
értékhatárral a rendes nyugdíjkorhatár, vagyis 65 év alapján, ami hátrányosan 
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megkülönbözteti azon előnyugdíjasokat és foglalkoztatottakat, akik letöltött szolgálati idejük 
alapján a 25 000 fontnál nagyobb összegű nyugdíjra lennének jogosultak. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a nyugdíjtörvény nem tartja tiszteletben a 80/987/EGK irányelv 8. cikkét.

A petíció brit állampolgárságú benyújtójának, aki 2007. januárban lesz 65 éves 
(nyugdíjkorhatár), évi 25 000 fontra fogják csökkenteni a nyugdíját, miközben ő egy 
körülbelül 85 000 font összegű nyugdíjra számított.

A Bizottságnak a petícióra vonatkozó észrevételei
A 80/987/EGK irányelv1 rendezi a munkavállalók védelmét a munkáltatójuk 
fizetésképtelensége esetétére, különösen a kifizetetlen követeléseik (fizetés, nyugdíj és egyéb 
ellátások) kifizetésének biztosítása érdekében. Hatályát kiterjesztette és kiigazította a 
2002/74/EK irányelv2 annak érdekében, hogy a felszámoláson kívüli egyéb, a 
fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárásokra is vonatkozzon, és hogy biztosítsa a 
jogbiztonságot nemzetközi vállalkozások fizetésképtelensége esetére is. A 80/987/EGK 
irányelv 8. cikke, amelyet nem módosított a 2002-es irányelv, az öregségi ellátásokra 
vonatkozik, ideértve a túlélő hozzátartozók ellátásait is, a törvényes nemzeti 
társadalombiztosítási rendszereken kívül meglévő kiegészítő szakmai vagy szakmaközi 
segélyező rendszerek címén.

Minden tagállam szembesül a népesség öregedésének társadalmi és gazdasági 
következményeivel, és közülük sokan kezdtek a nyugdíjrendszerek reformstratégiáiba, 
amelyek növekvő jelentőséget tulajdonítanak a szakmai és más magánnyugdíj-rendszereknek. 
Ez a fejlődés annak növekvő tudomásul vételéből ered, hogy csökkennek a megtérülési ráták 
a törvényes rendszerekben, és hogy meg kell előzni a nyugdíjasok relatív életszínvonalának 
esését. Következésképpen számos tagállam alkalmaz olyan stratégiákat, amelyek a 
nyugdíjrendszereik tőkésítéssel finanszírozott részének3 növelésére törekszenek.

Mivel sokasodnak és az EU valamennyi tagállamában növekvő jelentőségűek a szakmai 
nyugdíjrendszerek, arra kell számítani, hogy a működésükhöz kapcsolódó gazdasági 
kockázatok láthatóbbá válnak, továbbá a munkavállalók és a nyugdíjasok jogainak védelme
szempontjából problémákat vetnek fel. A munkáltatók fizetésképtelensége az egyik ilyen 
kockázat, és a Bizottság szervezeti egységei már sok panaszt és petíciót kaptak – ezek között 
szerepel ez a petíció is –, amelyek nem csak a 80/987/EGK irányelv 8. cikkének hatálya alá 
tartozó helyzetek konkrét jelentőségének növekedését tűnnek bizonyítani, hanem az említett 
cikkel a tagállamok számára előírt konkrét kötelezettségekre vonatkozó vélemények jelentős 
eltérésére is rámutatnak.

E növekedésre tekintettel a Bizottság szervezeti egységei szükségesnek ítélték, hogy e 
cikknek a kibővített Unió valamennyi tagállamában való végrehajtása tekintetében egy átfogó, 
világos és naprakész képpel rendelkezzenek. Ennek érdekében megbíztak egy független 
szakértőt, hogy készítsen tanulmányt a 8. cikknek a 25 tagállamban történő átültetéséről. E 

  
1 HL L 283., 1980.10.28., 23. o.
2 HL L 270., 2002.10.8., 10. o.
3 Lásd a Szociális Védelmi Bizottságnak a „Privately Managed Pension Provision” című, a magánnyugdíj-
rendszerekről készült, 2005. februári jelentését.
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tanulmány, valamint a tagállamoknak küldött részletes kérdőívre adott válaszok alapján a 
Bizottság szervezeti egységei egy jelentéstervezetet készítettek, amelyet rövid időn belül 
konzultáció céljából megküldenek az európai szintű szociális partnereknek.

Végül fontos emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Királyság High Court of Justice-sza három 
előzetes döntéshozatalra irányuló kérdéssel fordult az Európai Közösségek Bíróságához (C-
278/05. sz. ügy - Carol Marylin Robinson and John Burnett against the Secretary of State for 
Work and Pensions) a 80/987/EGK irányelv 8. cikkének értelmére és alkalmazási körére 
vonatkozóan. E kérdések rendkívüli jelentőséggel bírnak, mivel első alkalommal adnak 
lehetőséget a Bíróság számára, hogy erről a cikkről véleményt mondjon.

Az ezen ügyben kijelölt főtanácsnok 2006. július 13-én terjesztette elő következtetéseit.

A Bíróságnak ezen ügyben tett észrevételeiben két pontra vonatkozóan erősíti meg a 
Bizottság álláspontját. Először is a 8. cikk nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját 
pénzügyi ellátásokkal biztosítsák a munkavállalók érdekeinek védelmét. Egyébként a 8. cikk 
előírja a tagállamoknak, hogy hozzanak létre egy világos jogi keretet, amely arra kötelezi a 
munkáltatókat, hogy tartsanak fenn vagy állítsanak helyre egy megfelelő finanszírozási szintet 
annak érdekében, hogy a rendszerek aktívumai fedezzék a kiegészítő nyugdíjakra vonatkozó 
összes ígéretet, különösen azokat a munkavállalókat illetően, akik közel állnak a nyugdíjhoz 
és sok szolgálati évet szereztek a foglalkoztatásuk során, valamint a „költség-egyensúlyi 
rendszerek” esetében.
Meg kell jegyezni, úgy tűnik, hogy a főtanácsnok elég széles hatókört tulajdonít a 8. cikknek, 
mivel úgy ítéli meg, hogy e cikk „elvileg a munkavállalók érdekeinek teljes védelmét 
feltételezi a kiegészítő szakmai nyugdíjra vonatkozó szerzett vagy megszerzés alatt álló 
jogokat illetően”, és hogy csak nagyon kivételes helyzetek indokolhatnak nagyon visszafogott 
megszorításokat.

Mindezek ellenére a főtanácsnok az indítványában úgy ítélte meg, hogy nincs elegendő 
szilárd tényező annak megállapításához, hogy a brit kormány vitathatatlanul megsértette a 
közösségi jogot, ami közvetlen kártérítési jogot biztosítana magánszemélyek számára.

A Bíróság várt határozatában – amelynek nem csak a 8. cikk értelmét és alkalmazási körét 
kellene első alkalommal megállapítania, hanem jeleznie kellene e cikknek az Egyesült 
Királyság általi esetleges megsértését is – a petíció benyújtójának elvárásaira is pontos választ 
adó tényezőkkel kell szolgálni.


