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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

John Benson, brit állampolgár által benyújtott 1218/2003. sz. petíció a cardiffi Allied 
Steel & Wire Company egykori munkavállalóinak nyugdíjjogosultságairól

1. A petíció összefoglalása

Az Allied Steel & Wire Co. fizetésképtelenséget követően 2002. júliusban történt bezárása 
után a nyugdíjalapot felügyelet alá helyezték. Az alap egyes tagjai ezt úgy fogták fel, hogy 
teljes nyugdíjuknak csak 10%-át kapják majd meg. A petíció benyújtói úgy érzik, hogy a 
meglévő jogszabályok a brit kormány által végrehajtott formájukban nem védik meg őket. 
Arra kérik az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, gondoskodjanak róla, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya végrehajtsa a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK 
tanácsi irányelv 8. cikkét, és hogy az ASW társaság egykori munkavállalói ne veszítsék el 
nyugdíjjogosultságaikat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. április 19. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz

„A 80/987/EGK irányelv1 szervezi a bérből és fizetésből élő munkavállalók védelmét 
munkáltatójuk fizetésképtelensége esetére, különösen fennálló követeléseik (munkabér, 
nyugdíj és egyéb ellátások) kielégítése érdekében. Hatályát a 2002/74/EK irányelv2

kiterjesztette és a célhoz alkalmazta annak érdekében, hogy a felszámoláson túlmenően a 
többi fizetésképtelenségi eljárásra is vonatkozzon, továbbá a jogbiztonság biztosítása 
érdekében a határokon átnyúló vállalkozások fizetésképtelenségének esetére is. A 

  
1 HL L 283., 1980.10.28., 23. o.
2 HL L 270., 2002.10.8., 10. o.
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80/987/EGK irányelv 8. cikke – amelyet a 2002-es irányelv nem módosított – az öregkori 
ellátásokra vonatkozik, beleértve a túlélő hozzátartozók ellátását is, a törvényileg előírt 
nemzeti szociális biztonsági rendszereken kívüli, ágazati és ágazatközi kiegészítő 
ellátórendszerek előírásai szerint.

Minden tagállam szembesül a népesség elöregedésének szociális és gazdasági hatásaival, és 
sok állam olyan reformstratégiákba kezdett a nyugdíjrendszerek vonatkozásában, amelyek 
növekvő jelentőséget tulajdonítanak a foglalkoztatói nyugdíjrendszereknek és az egyéb 
magánnyugdíj-rendszereknek. Ez a fejlődés annak erősödő tudomásul vételéből ered, hogy a 
törvényes rendszerekben egyre csökkennek a helyettesítési ráták, és hogy meg kell előzni a 
nyugdíjasok relatív életszínvonalának csökkenését. Következésképpen számos tagállam 
alkalmaz olyan stratégiákat, amelyeknek célja nyugdíjrendszereik tőkésítés révén 
finanszírozott részének a növelése1.

Mivel a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek egyre számosabbak és egyre jelentősebbek az EU 
valamennyi tagállamában, arra lehet számítani, hogy a működésükhöz kapcsolódó 
gazdálkodási kockázatok mind inkább felszínre kerülnek, továbbá a munkavállalók és a 
nyugdíjasok jogvédelme szempontjából problémákat vetnek fel. Az egyik ilyen kockázat a 
munkáltató fizetésképtelensége, és a Bizottság szervezeti egységei már eddig is nagy számban 
kaptak panaszokat és petíciókat – ezek között szerepel ez a petíció is –, amelyek nem csak a 
80/987/EGK irányelv 8. cikkének hatálya alá tartozó helyzetek konkrét jelentőségének 
növekedését mutatják, hanem jelentős szemléletbeli eltéréseket is feltárnak azokat a konkrét 
kötelezettségeket illetően, amelyeket az említett cikk ír elő a tagállamok részére.

E trend láttán a Bizottság szükségesnek ítélte, hogy átfogó, világos és naprakész képet kapjon
arról, hogy hogyan történik e cikk végrehajtása a kibővített Unió valamennyi tagállamában. 
Ennek érdekében megbíztak egy független szakértőt, hogy készítsen tanulmányt a 8. cikk 
átültetéséről a 25 tagállamban. E tanulmány, valamint a tagállamoknak küldött részletes 
kérdőívre kapott válaszok alapján a Bizottság szervezeti egységei az európai szintű szociális 
partnerek részére konzultáció céljából jelentéstervezetet készítettek.

Végül fontos emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Királyság High Court of Justice-a 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 értelmezésére és hatókörére 
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 hozta meg indítványát.

A Bíróságnak ezen ügyben tett észrevételeiben két pontra vonatkozóan erősíti meg a 
Bizottság álláspontját. Először is a 8. cikk nem kötelezi a tagállamokat rá, hogy állami 
pénzügyi ellátásokkal biztosítsák a munkavállalók érdekeinek védelmét. Egyébként a 8. cikk 

  
1 Lásd a Szociális Védelmi Bizottságnak a „Privately Managed Pension Provision” című, a magánnyugdíj-
rendszerekről készült 2005. februári jelentését.
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előírja a tagállamoknak, hogy hozzanak létre világos jogi keretet, amely arra kötelezi a 
munkáltatókat, hogy tartsák fenn vagy állítsák helyre a megfelelő finanszírozási szintet annak 
érdekében, hogy a rendszerek aktívumai fedezzék a kiegészítő nyugdíjakra vonatkozó 
valamennyi nyugdíjvárományt, különösen azon munkavállalók esetében, akik közel állnak a 
nyugdíjhoz és sok szolgálati évet szereztek, illetve a „költségegyensúlyon” alapuló rendszerek 
esetében.

Meg kell jegyezni, úgy tűnik, hogy a főtanácsnok meglehetősen széles hatókört tulajdonít a 8. 
cikknek, mivel úgy ítéli meg, hogy e cikk „elvileg a munkavállalók érdekeinek teljes
védelmét feltételezi a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjra vonatkozó szerzett vagy megszerzés 
alatt álló jogokat illetően”, és hogy nagyon visszafogott megszorításokat is csak nagyon 
kivételes helyzetek indokolhatnak. 

Mindezek ellenére a főtanácsnok indítványában úgy ítélte meg, hogy nincs elegendő szilárd 
jogelem annak megállapításához, hogy a brit kormány minősített formában megsértette volna 
a közösségi jogot, ami közvetlen kártérítési jogot biztosítana magánszemélyek számára. 

Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete a közeljövőben várható. A Bizottság ügyelni fog 
rá, hogy jelentése végleges változatába belefoglalja az erre adandó válaszait.


