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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 1218, του κ. John Benson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα πρώην εργαζομένων στην Allied Steel & Wire Company 
στο Cardiff

1. Περίληψη της αναφοράς

Όταν τον Ιούλιο του 2002 έκλεισε το συνταξιοδοτικό ταμείο κατόπιν της χρεοκοπίας της 
Allied Steel & Wire Co, τέθηκε υπό εποπτεία. Ορισμένα μέλη του ταμείου κατάλαβαν ότι θα 
λάμβαναν μόνο το 10% των συνολικών συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Οι αναφέροντες 
αισθάνονται ότι δεν προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία όπως αυτή εφαρμόζεται 
από τη βρετανική κυβέρνηση. Ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει το άρθρο 8 της οδηγίας 
80/987/EOK του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
του εργοδότη, και να μην χάσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα οι πρώην εργαζόμενοι 
στην ASW.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Απριλίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ1 οργανώνει την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη τους, ειδικότερα για να εγγυηθεί την πληρωμή των 
ανεξόφλητων απαιτήσεών τους (μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών). Το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας διευρύνθηκε και προσαρμόστηκε από την οδηγία 2002/74/ΕΚ2 για να 
καλύψει και άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας πλην της εκκαθάρισης και να εγγυηθεί την
ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση αφερεγγυότητας διακρατικών επιχειρήσεων. Το άρθρο 8 της 

  
1 ΕΕ L 283 της 28.10.1980, σελ. 23.
2 ΕΕ L 270 της 8.10.2002, σελ. 10.
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οδηγίας 80/987/ΕΟΚ, το οποίο δεν τροποποιήθηκε από την οδηγία του 2002, αφορά τις 
παροχές γήρατος, συμπεριλαμβανομένων των παροχών επιζώντων στα πλαίσια των 
υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής επικουρικής προνοίας, εκτός 
των εθνικών συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως.

Όλα τα κράτη μέλη έχουν έλθει αντιμέτωπα με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της 
γήρανσης του πληθυσμού και πολλά εξ αυτών έχουν αναπτύξει στρατηγικές μεταρρύθμισης 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων οι οποίες αποδίδουν αυξανόμενη σημασία στα συστήματα 
επαγγελματικής συνταξιοδότησης και στα άλλα ιδιωτικά συστήματα. Αυτή η εξέλιξη 
προέκυψε από τη συνειδητοποίηση της μείωσης των ποσοστών αντικατάστασης στα
υποχρεωτικά ασφαλιστικά συστήματα και την αναγκαιότητα πρόληψης μιας πτώσης του 
βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων. Κατά συνέπεια, πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν 
στρατηγικές που στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου των συνταξιοδοτικών τους 
συστημάτων1 το οποίο χρηματοδοτείται μέσω κεφαλαιοποίησης. 

Δεδομένου ότι τα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης πολλαπλασιάζονται και η 
σημασία τους αυξάνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να αναμένουμε ότι οι 
οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη λειτουργία τους θα γίνονται πιο ορατοί και θα 
εγείρουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων. Η αφερεγγυότητα των εργοδοτών αποτελεί έναν από αυτούς τους 
κινδύνους και οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν από τούδε λάβει μεγάλο αριθμό 
καταγγελιών και αναφορών –μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η παρούσα αναφορά– οι 
οποίες όχι μόνο φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αύξηση της συγκεκριμένης σημασίας των 
καταστάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ, αλλά αποκαλύπτουν 
σημαντικές αποκλίσεις απόψεων σχετικά με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες το εν 
λόγω άρθρο επιβάλλει στα κράτη μέλη. 

Ενόψει αυτής της εξέλιξης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έκριναν απαραίτητο να σχηματίσουν 
μια σφαιρική, σαφή και ενημερωμένη άποψη για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου στο 
σύνολο των κρατών μελών της διευρυμένης Ένωσης. Ανέθεσαν γι’ αυτόν τον σκοπό σε έναν
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα την εκπόνηση μιας μελέτης για τη μεταφορά του άρθρου 8 στα 
25 κράτη μέλη. Επί τη βάσει αυτής της μελέτης καθώς και των απαντήσεων σε ένα 
λεπτομερές ερωτηματολόγιο που απεστάλη στα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο απευθύνεται προς διαβούλευση στους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο (High Court of Justice) 
του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να 
αποφανθεί επί τριών προδικαστικών ερωτημάτων (υπόθεση C-278/05 μεταξύ - Carol Marylin 
Robins και John Burnett κατά του Secretary of State for Work and Pensions) σχετικά με την 
έννοια και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ. Τα εν λόγω 
ερωτήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρέχουν την ευκαιρία, για πρώτη φορά, στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί επί του συγκεκριμένου άρθρου. 

Ο γενικός εισαγγελέας ο οποίος ορίστηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση παρέδωσε τα 

  
1 Βλ. την έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα, με 
τίτλο «Privately Managed Pension Provision», του Φεβρουαρίου του 2005.
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συμπεράσματά του στις 13 Ιουλίου 2006.

Επιβεβαιώνει σε δύο σημεία τη θέση της Επιτροπής στις παρατηρήσεις της προς το 
Δικαστήριο σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καταρχάς, το άρθρο 8 δεν υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων μέσω 
κρατικών χρηματικών παροχών. Εξάλλου, το άρθρο 8 επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο υποχρεώνει τους εργοδότες να διατηρήσουν ή 
να αποκαταστήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο χρηματοδότησης προκειμένου να εγγυηθούν 
ότι το ενεργητικό των συστημάτων επαρκεί για την κάλυψη όλων των υποσχέσεων
επικουρικών παροχών γήρατος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που πλησιάζουν 
τη σύνταξη και έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ενεργητικό τους, καθώς και στην 
περίπτωση των «συστημάτων που βασίζονται στο ισοζύγιο δαπανών».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο γενικός εισαγγελέας φαίνεται να απέδωσε αρκετά ευρύ πεδίο 
εφαρμογής στο άρθρο 8, αφού θεωρεί ότι το εν λόγω άρθρο «προϋποθέτει καταρχήν την 
πλήρη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων όσον αφορά τα κεκτημένα τους 
δικαιώματα ή τα δικαιώματα προσδοκίας για επαγγελματικές ή ιδιωτικές επικουρικές 
συντάξεις» και ότι η επιβολή πολύ ήπιων περιορισμών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε 
πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο.  

Πάρα ταύτα, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί στα συμπεράσματά του ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
επαρκώς ισχυρά τα οποία να επιτρέπουν τη διαπίστωση κατάφωρης παράβασης του
κοινοτικού δικαίου από τη βρετανική κυβέρνηση, γεγονός που θα παρείχε στους ιδιώτες το 
δικαίωμα άμεσης αποζημίωσης.

Η απόφαση του ΔΕΚ αναμένεται πολύ σύντομα. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε η συνέχεια 
που προτίθεται να δώσει στην υπόθεση να συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση της έκθεσής 
της. 
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