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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 1218/2003, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais John 
Benson par Allied Steel & Wire Companybijušo darbinieku tiesībām uz pensiju Kārdifā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Sakarā ar Allied Steel & Wire Co maksātnespēju pēc tā slēgšanas 2002. gada jūlijā šī
uzņēmuma pensiju fonds tika pakļauts uzraudzībai. Daļa šī fonda biedru saprata, ka viņi 
saņems tikai 10 % no pienākošās pensijas. Lūgumraksta parakstītāji uzskatīja, ka tāda 
patreizējā likumdošana, kādu to īsteno Lielbritānijas valdība, neaizstāv viņu intereses. Viņi 
pieprasīja Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai nodrošināt, ka Apvienotās Karalistes 
valdība īsteno Padomes Direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā 8. pantu , un 
uzņēmuma ASW bijušie darbinieki nezaudē savas tiesības uz pensiju.

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2004. gada 19. aprīlī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Direktīva 80/987/EEK1 nodrošina darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas 
gadījumā, jo īpaši lai garantētu, ka tiek apmierināti to prasījumi attiecībā uz darba samaksu
(algas, pensijas un citus pabalstus). Direktīvā 2002/74/EK2 ir izvērsta un pielāgota
iepriekšminētās direktīvas darbības joma, lai ietvertu ne vien likvidācijas, bet arī citas 
maksātnespējas procedūras un lai garantētu tiesisko drošību starptautisko uzņēmumu 
maksātnespējas gadījumos. Direktīvas 80/987/EEK 8. pants, kuru negroza 2002. gada 
direktīva, attiecas uz vecuma pabalstu, to skaitā apgādnieka zaudējuma pabalstu, saskaņā ar 
uzņēmumu vai starpuzņēmumu pensiju shēmām, kuras nav saistītas ar valstu sociālā 
nodrošinājuma sistēmām.

  
1 OV L 283, 28.10.1980., 23. lpp.
2 OV L 270, 08.10.2002., 10. lpp.
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Visas dalībvalstis saskaras ar iedzīvotāju novecošanās sociālajām un ekonomiskajām sekām, 
un liela daļa šo valstu ir uzņēmušās izveidot pensiju sistēmu reformu stratēģijas, kurās īpaša
uzmanība pievērsta papildpensiju kapitāla uzkrāšanas shēmai un citām privātām shēmām. Šis
novērtējums izriet no aizvien lielākās apzināšanās, ka legālo shēmu kompensācijas likme
samazinās, un no nepieciešamības novērst pensionāru relatīvā dzīves līmeņa strauju kritumu. 
Rezultātā daudzas dalībvalstis piemēro tādas stratēģijas, kuru mērķis ir palielināt savu ar 
kapitalizācijas palīdzību finansēto pensiju shēmu1 īpatsvaru.

Ņemot vērā, ka papildpensiju kapitāla uzkrāšanas shēmu skaits pieaug, un tām ir aizvien 
lielāka nozīme visās ES dalībvalstīs, ir jāparedz, ka ar šo shēmu darbību saistītais
ekonomiskais risks palielināsies un radīs problēmas attiecībā uz darba ņēmēju un pensionāru 
tiesību aizsardzību. Darba devēju maksātnespēja ir viens no šiem riska faktoriem, un 
Komisijas dienesti saņem un turpina saņemt aizvien vairāk sūdzības un lūgumrakstus – pie 
tiem pieskaitāma arī šī sūdzība – kuri, šķiet, ne vien apliecina no Direktīvas 80/987/EEK 
8. panta izrietošo situāciju nozīmes palielināšanos, bet arī atklāj ievērojamas viedokļu 
atšķirības attiecībā uz tām konkrētajām saistībām, kuras minētais pants uzliek dalībvalstīm.

Ņemot vērā šo novērtējumu, Komisijas dienesti uzskatīja par nepieciešamu ieviest skaidri 
noteiktu un aktualizētu vispārēju skatījumu attiecībā uz minētā panta īstenošanu visās 
paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai to paveiktu, Komisijas dienesti ir uzticējuši 
neatkarīgam ekspertam veikt pētījumu par 8. panta transponēšanu 25 dalībvalstīs. 
Pamatojoties uz šo pētījumu, kā arī visām dalībvalstīm nosūtītas detalizētas aptaujas 
rezultātiem, Komisijas dienesti pabeidza izstrādāt ziņojuma projektu, kas apspriežu nolūkā 
paredzēts sociāliem partneriem Eiropas līmenī.

Nobeigumā ir svarīgi atgādināt, ka Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa ir iesniegusi prasību 
Eiropas Kopienu Tiesā par trim prejudiciāliem jautājumiem (lieta C-278/05 Carol Marylin 
Robins un John Burnett pret Secretary of State for Work and Pensions), kas attiecas uz 
Direktīvas 80/987/EEK 8. panta nozīmi un tā darbības jomu. Šie jautājumi jāuzskata par īpaši 
svarīgiem, jo tie pirmo reizi sniegs iespēju Eiropas Kopienu Tiesā izteikties par šo pantu.

Ieceltais ģenerāladvokāts savus secinājumus par šo lietu sniedza 2006. gada 13. jūlijā.

Savos Tiesā sniegtajos apsvērumos šajā lietā ģenerāladvokāts apstiprina Komisijas nostāju 
divos jautājumos. Visupirms 8. pants neuzliek par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt savu 
darba ņēmēju interešu aizsardzību, sniedzot tiem valsts finansiālu palīdzību. Turklāt 8. pantā 
ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāievieš skaidri noteikts tiesiskais regulējums, kas darba 
devējiem nosaka pienākumu saglabāt vai atjaunot atbilstīgu finansēšanas līmeni, lai 
nodrošinātu, ka shēmu līdzekļi ir pietiekami, lai izpildītu visas pensiju papildu saistības, kas 
jo īpaši attiecas uz tiem darba ņēmējiem, kuru vecums tuvojas pensijas gadiem un kuriem ir 
liels darba stāžs, kā arī „līdzsvarotu izdevumu shēmu” gadījumā.

Jāatzīmē, ka ģenerāladvokāts, šķiet, ir noteicis samērā plašu 8. panta darbības jomu, jo, 
viņaprāt, minētais pants „principā paredz pilnīgu darba ņēmēju interešu aizsardzību attiecībā 

  
1 Skatīt Sociālās aizsardzības komitejas ziņojumu par privātajām pensiju shēmām „Privāti pārvaldīti pensiju 
fondi”, 2005. gada februāris.
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uz viņu tiesībām uz tūlītēju vai gaidāmo papildu vecuma pensiju”, kā arī to, ka tikai ārkārtas 
gadījumos varētu attaisnot mērenus ierobežojumus.

Neskatoties uz to, ģenerāladvokāts savos secinājumos pauda uzskatu, ka nav pietiekami 
skaidru pierādījumu, kuri norāda uz Kopienas tiesību normu pārkāpumu no Lielbritānijas 
valdības puses, kas privātpersonām dotu iespēju tiešā veidā saņemt kompensāciju.

Eiropas Kopienu Tiesas spriedums sagaidāms tuvākajā laikā. Komisija raudzīsies, lai visas 
liecības, ko tā ir uzklausījusi, tiktu ietvertas tās ziņojuma galīgajā versijā.
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