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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 206/2006 złożona przez Johna Kaufmana (Wielka Brytania), w sprawie 
zgodności brytyjskiej Ustawy o emeryturach z 2004 r. z art. 8 dyrektywy Rady 
80/987/EWG

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że brytyjska Ustawa o emeryturach z 2004 r., która weszła 
w życie 6 kwietnia 2005 r., nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony emerytom 
w przypadku niewypłacalności finansującego pracodawcy. Podkreśla on, że zgodnie z Ustawą 
o emeryturach w takim przypadku wypłacana jest kwota maksymalna równa 90% wysokości 
emerytury, nieprzekraczająca 25 000 funtów rocznie, oparta na standardowym wieku 
emerytalnym wynoszącym 65 lat, a zatem dyskryminująca osoby, które przeszły na 
wcześniejszą emeryturę i pracowników, którzy według stażu pracy byliby uprawnieni do 
emerytury przekraczającej granicę 25 000 funtów. Składający petycję uważa, że Ustawa 
o emeryturach jest niezgodna z art. 8 dyrektywy Rady 80/987/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

Przebieg wydarzeń/Streszczenie faktów

Składający petycję utrzymuje, że brytyjska Ustawa o emeryturach z 2004 r., która weszła w 
życie 6 kwietnia 2005 r., nie zapewnia emerytom odpowiedniego poziomu ochrony w 
przypadku niewypłacalności finansującego pracodawcy. Podkreśla on, że zgodnie z 
przepisami Ustawy o emeryturach świadczenie maksymalne w omawianym przypadku 
wynosi równowartość 90% emerytury podstawowej, nieprzekraczające 25 000 funtów 
rocznie, począwszy od wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, czyli od 65. roku 
życia, co stanowi dyskryminację względem osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę 
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oraz pracowników, którzy ze względu na staż pracy byliby uprawnieni do emerytury wyższej 
niż 25 000 funtów. Zdaniem składającego petycję Ustawa o emeryturach jest niezgodna 
z art. 8 dyrektywy 80/987.

Składający petycję, obywatel brytyjski, który w styczniu 2007 r. skończy 65 lat (osiągając 
wiek emerytalny), będzie otrzymywał emeryturę obniżoną do kwoty 25 000 funtów rocznie, 
mimo że należy mu się emerytura w kwocie około 85 000 funtów.

Uwagi Komisji dotyczące petycji 
Dyrektywa 80/987/EWG1 określa zasady ochrony pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy, w szczególności dla zagwarantowania zaspokojenia roszczeń 
(pensji, emerytury i innych świadczeń). Jej zakres zastosowania został rozszerzony i 
dostosowany dyrektywą 2002/74/WE2, która obejmuje również inne niż likwidacja procedury 
upadłościowe oraz gwarantuje pewność prawną w przypadku niewypłacalności 
przedsiębiorstw wielonarodowych. Art. 8 dyrektywy 80/987/EWG, niezmieniony dyrektywą z 
2002 r., dotyczy świadczeń emerytalnych, w tym również świadczenia dla osób w razie 
śmierci żywiciela, z tytułu dodatkowych systemów ubezpieczeń społecznych, istniejących 
poza ustawowymi systemami ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie państwa członkowskie borykają się ze skutkami społeczno-gospodarczymi 
starzenia się społeczeństwa i wiele z nich zastosowało strategie reformy systemów 
emerytalnych, w ramach których coraz większą wagę przykłada się do systemów 
zakładowych i innych systemów zabezpieczenia indywidualnego. Zmiany te są wynikiem 
rosnącej świadomości obniżania się wskaźnika zastępowalności pokoleń w systemach 
ustawowych oraz konieczności zapobiegania drastycznemu obniżaniu się poziomu życia po 
przejściu na emeryturę. Dlatego też wiele państw członkowskich stosuje strategie polegające 
na zwiększaniu udziału kapitałowego systemu emerytalnego3. 

Biorąc pod uwagę, że dodatkowe systemy emerytalne są coraz liczniejsze i odgrywają coraz 
większą rolę we wszystkich państwach członkowskich UE, należy spodziewać się wzrostu 
ryzyka ekonomicznego związanego z ich funkcjonowaniem, a także pojawienia się 
problemów w zakresie ochrony praw pracowników i osób pobierających świadczenia 
emerytalne. Jednym z tych zagrożeń jest niewypłacalność pracodawcy, a służby Komisji 
otrzymały jak dotąd wiele skarg i petycji, wśród których znalazła się również niniejsza 
petycja, świadczących nie tylko o narastającym znaczeniu sytuacji wymienionych w art. 8 
dyrektywy 80/987/EWG, lecz również o istnieniu znacznych rozbieżności w postrzeganiu 
konkretnych zobowiązań, jakie wspomniany artykuł nakłada na państwa członkowskie. 

Z uwagi na opisane wyżej zmiany służby Komisji uznały za konieczne przygotowanie 
ogólnej, jasnej i zaktualizowanej wizji wdrożenia wymienionego artykułu we wszystkich 
państwach członkowskich rozszerzonej Unii. W tym celu zaangażowały one niezależnego 
eksperta do zbadania transpozycji art. 8 we wszystkich 25 państwach członkowskich. 
Na podstawie wyników badania, a także odpowiedzi na pytania zawarte w szczegółowym 

  
1 Dz.U. L 283 z 28.10.1980, str. 23.
2 Dz.U. L 270 z 8.10.2002, str. 10.
3 Patrz sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej w sprawie indywidualnych systemów emerytalnych 
zatytułowane „Privately Managed Pension Provision”, z lutego 2005 r.
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kwestionariuszu skierowanym do państw członkowskich, służby Komisji przygotowały 
projekt sprawozdania, który zostanie wkrótce skierowany do partnerów społecznych na 
szczeblu europejskim z prośbą o wyrażenie opinii. 

Należy ponadto przypomnieć, że brytyjski High Court of Justice zwrócił się do Trybunału 
Sprawiedliwości z zawierającym trzy pytania wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym (sprawa C-278/05 Carol Marylin Robins i John Burnett przeciwko Secretary 
of State for Work and Pensions) w sprawie znaczenia i zakresu obowiązywania art. 8 
dyrektywy 80/987/EWG. Pytania te mają szczególne znaczenie, ponieważ Trybunał 
Sprawiedliwości po raz pierwszy będzie miał okazję wypowiedzieć się na temat 
wymienionego artykułu.

Rzecznik generalny wyznaczony do tej sprawy przedstawił swoją opinię dnia 13 lipca 2006 r.

W opinii przedstawionej Trybunałowi w tej sprawie potwierdził on stanowisko Komisji w 
odniesieniu do dwóch kwestii. Po pierwsze art. 8 nie zobowiązuje państw członkowskich do 
zapewnienia ochrony interesów pracowników poprzez odpowiednie świadczenia finansowe. 
Art. 8 nakłada natomiast na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia jasnych ram 
prawnych zobowiązujących pracodawców do utrzymania lub przywrócenia finansowania na 
odpowiednim poziomie, tak aby zagwarantować, że aktywa systemu wystarczą na pokrycie 
wszystkich zobowiązań z tytułu uzupełniających świadczeń emerytalnych, w szczególności 
w odniesieniu do pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego i o długim stażu 
składkowym oraz w przypadku „systemów zbilansowanych kosztów” .

Należy zauważyć, że rzecznik generalny przewiduje dość szeroki zakres zastosowania dla art. 
8, ponieważ jego zdaniem artykuł ten „ustanawia co do zasady pełną ochronę interesów 
pracowników, jeśli chodzi o nabyte lub przyszłe prawa do zakładowego uzupełniającego 
świadczenia emerytalnego”, zaś niewielkie ograniczenia uzasadnione są wyłącznie w 
absolutnie wyjątkowych okolicznościach. 

Jednakże rzecznik generalny w swojej opinii uznał, że brakuje rzetelnych argumentów 
pozwalających stwierdzić poważne naruszenie prawa wspólnotowego przez rząd brytyjski, 
które dawałoby obywatelom prawo do bezpośredniego odszkodowania. 

Oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który powinien po raz pierwszy dokładnie 
określić znaczenie i zakres obowiązywania art. 8, jak również zapewnić wskazówki dotyczące 
ewentualnego naruszenia wymienionego artykułu przez Wielką Brytanię, powinien zawierać 
argumenty odpowiadające ściśle oczekiwaniom składającego petycję.


