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Vetoomus nro 1218/2003, John Benson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Cardiffissa toimivan Allied Steel & Wire Company -yhtiön entisten työntekijöiden 
eläkeoikeuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Allied Steel Wire Co. -yhtiön ajauduttua maksukyvyttömyystilanteeseen yhtiön 
työntekijöiden eläkerahasto suljettiin ja asetettiin holhouksenalaiseksi. Jotkin työntekijät ovat 
siinä käsityksessä, että he saavat koko eläkkeestään vain 10 prosenttia. Vetoomuksen esittäjät 
katsovat, ettei nykyinen lainsäädäntö, sellaisena kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on 
pannut sen täytäntöön, ole tarjonnut heille suojaa. He kehottavat Euroopan parlamenttia ja 
Euroopan komissiota pitämään huolta siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus panee 
täytäntöön neuvoston direktiivin 80/987/ETY 8 artiklan. Kyseisellä direktiivillä lähennetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä työntekijöiden suojasta työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa. Lisäksi he pyytävät, etteivät Allied Steel & Wire Company 
-yhtiön entiset työntekijät menettäisi eläkeoikeuksiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. huhtikuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Direktiivissä 80/987/ETY1 säädetään työntekijöiden suojelusta heidän työnantajansa 
maksukyvyttömyystilanteessa erityisesti sen varmistamiseksi, että heidän maksamattomat 
saatavansa (palkat, eläkkeet ja muut suoritukset) maksetaan. Sen soveltamisalaa on 
laajennettu ja muutettu direktiivillä 2002/74/EY2, jotta se kattaisi myös muut 
maksukyvyttömyysmenettelyt kuin selvityksen ja jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus 
ylikansallisten yhtiöiden maksukyvyttömyystilanteessa. Direktiivin 80/987/ETY 8 artikla, jota 
ei ole muutettu vuonna 2002 annetulla direktiivillä, koskee kansallisen lakisääteisen 

  
1 EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23.
2 EYVL L 270, 8.10.2002, s. 10.
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sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella olevan, yhtiön tai useamman yhtiön yhteisen 
lisäeläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, myös työntekijöiden leskille maksettavia 
etuuksia.

Kaikki jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan väestön ikääntymisen sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset, ja monet niistä ovat ryhtyneet toteuttamaan eläkejärjestelmien 
uudistamisstrategioita, jotka lisäävät ammatillisten eläkejärjestelmien ja muiden yksityisten 
järjestelmien merkitystä. Tämä kehitys johtuu siitä, että on alettu tiedostaa aikaisempaa 
paremmin, että korvausaste laskee lakisääteisissä järjestelmissä, sekä tarpeesta ehkäistä 
eläkeläisten elintason heikkenemistä. Siksi monilla jäsenvaltioilla on strategioita, joilla 
pyritään lisäämään pääomanmuodostuksella rahoitettavien eläkejärjestelmien osuutta1.

Koska ammattieläkejärjestelmien määrä ja merkitys kasvaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, on 
odotettavissa, että niiden toimintaan liittyvät riskit yleistyvät ja että ne aiheuttavat ongelmia 
työntekijöiden ja eläkeläisten oikeuksien suojelun näkökulmasta. Yksi näistä riskeistä on 
työnantajien maksukyvyttömyys. Komission yksiköt ovatkin saaneet jo nyt paljon valituksia 
ja vetoomuksia, joista tämä vetoomus on yksi. Niiden pohjalta näyttää siltä, että 
direktiivin 80/987/ETY 8 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tapausten määrä on kasvussa, ja 
niistä paljastuu, että jäsenvaltioilla on varsin erilaiset näkemykset siitä, millaisia konkreettisia 
velvoitteita niillä on kyseisen artiklan nojalla.

Tämän tilanteen vuoksi komission yksiköt katsoivat tarpeelliseksi hankkia yleisen, selvän ja 
ajantasaisen käsityksen tämän artiklan täytäntöönpanosta laajentuneen EU:n kaikissa 
jäsenvaltioissa. Siksi ne antoivat riippumattoman asiantuntijan tehtäväksi tutkia sitä, kuinka 
8 artikla on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä 25 jäsenvaltiossa. Komission yksiköt 
laativat kertomusluonnoksen, joka perustuu tähän tutkimukseen sekä niihin vastauksiin, joita 
jäsenvaltiot ovat antaneet yksityiskohtaisessa kyselylomakkeessa, ja tämä kertomusluonnos 
on toimitettu EU:n työmarkkinaosapuolille kuulemista varten.

On myös syytä muistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan High Court of Justice on pyytänyt 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kolmesta kysymyksestä 
(asia C-278/05, Carol Marilyn Robins ja John Burnett vastaan Secretary of State for Work and 
Pensions) direktiivin 80/987/ETY 8 artiklan sisällön ja ulottuvuuden suhteen. Nämä 
kysymykset ovat erittäin tärkeitä, sillä ne tarjoavat yhteisöjen tuomioistuimelle ensimmäistä 
kertaa tilaisuuden ottaa kantaa tähän artiklaan.

Tehtävään valittu yleinen syyttäjä luovutti päätelmänsä 13. heinäkuuta 2006.

Hän vahvisti tätä asiaa koskevissa, tuomioistuimelle osoitetuissa havainnoissaan komission 
kannan kahdelta osin. Ensinnäkään 8 artikla ei velvoita jäsenvaltioita suojelemaan 
työntekijöiden etuja valtion avustuksin. Toiseksi 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on luotava
selvä oikeudellinen kehys, joka velvoittaa työnantajat ylläpitämään riittävää rahoituksen tasoa 
tai palauttamaan rahoituksen riittävälle tasolle sen varmistamiseksi, että järjestelmien varat 
riittävät kattamaan kaikki lisäeläkkeitä koskevat lupaukset, erityisesti kun kyse on henkilöistä, 
jotka ovat jäämässä pian eläkkeelle ja jotka ovat työskennelleet ja maksaneet eläkemaksuja 
monta vuotta, sekä ”kustannustasapainojärjestelmien” tapauksessa.

  
1 Katso sosiaalisen suojelun komitean kertomus yksityisistä eläkejärjestelmistä nimeltä ”Privately Managed 
Pension Provision” helmikuulta 2005.
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On syytä panna merkille, että yleinen syyttäjän mukaan 8 artiklan ulottuvuus on melko laaja, 
sillä hän katsoo, että tämä artikla ”edellyttää periaatteessa työntekijöiden etujen täydellistä
suojelua, kun kyse on heidän ammatillista lisäeläkettä koskevista oikeuksistaan, jotka he ovat 
hankkineet tai joita he ovat hankkimassa”, ja että hyvin kohtuulliset rajoitukset voivat olla 
perusteltuja vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tästä huolimatta yleinen syyttäjä katsoi päätelmissään, ettei olemassa ollut riittävän vankkoja 
perusteita, joiden pohjalta Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen olisi voitu todeta 
rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä, jolloin yksityishenkilöillä olisi oikeus välittömiin 
vahingonkorvauksiin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksensä hyvin pian. Komissio 
sisällyttää toimet, joita se aikoo toteuttaa päätöksen perusteella, kertomuksensa lopulliseen 
versioon.


