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Petycja 1218/2002 złożona przez Johna Bensona (Wielka Brytania), w sprawie 
uprawnień do świadczeń emerytalnych byłych pracowników przedsiębiorstwa Allied 
Steel & Wire Company w Cadiffie

1. Streszczenie petycji

Fundusz emerytalny po jego zamknięciu w lipcu 2002 r. w wyniku niewypłacalności 
przedsiębiorstwa Allied Steel & Wire Company został zmuszony wystąpić o ochronę sądową.
Niektórzy z członków funduszu emerytalnego nabrali przekonania, że będzie im wypłacane 
jedynie 10 % całkowitej sumy świadczenia. Składający petycję uważają, że istniejące 
ustawodawstwo brytyjskie w formie, w jakiej jest one wdrażane przez rząd Wielkiej Brytanii 
nie chroni ich w sposób wystarczający. Zwracają się do Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej o dopilnowanie, by rząd brytyjski zastosował się do art. 8 dyrektywy Rady 
80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony 
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy oraz aby byli pracownicy 
przedsiębiorstwa ASW nie utracili uprawnień do świadczeń emerytalnych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 kwietnia 2004 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Dyrektywa Rady 80/987/EWG1 dotyczy organizacji ochrony pracowników w przypadku 
niewypłacalności pracodawcy, w szczególności zaś zagwarantowania zaspokojenia roszczeń 
(wypłacania wynagrodzeń, emerytur i innych świadczeń). Zakres stosowania tej dyrektywy 
został rozszerzony i dostosowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/74/WE 
w celu objęcia nią procedur upadłościowych innych niż likwidacja oraz w celu zapewnienia 

  
1 Dz. U. L 283 z 28.10.1980, str. 23.
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pracownikom pewności prawnej na wypadek niewypłacalności przedsiębiorstw 
prowadzących swoją działalność w wielu państwach członkowskich. Art. 8 dyrektywy 
80/987/EWG, niezmienionej dyrektywą 2002/74/WE, dotyczy świadczeń emerytalnych, 
w tym również świadczeń dla osób w razie śmierci żywiciela, z tytułu dodatkowych 
systemów ubezpieczeń społecznych, istniejących poza ustawowymi systemami ubezpieczeń 
społecznych.

Wszystkie państwa członkowskie muszą stawić czoła społecznym i gospodarczym skutkom 
starzenia się ludności, dlatego też wiele z nich podjęło się przeprowadzenia reform systemów 
emerytalnych, których celem jest nadanie większego znaczenia programom pracowniczym 
niż prywatnym systemom emerytalnym. Taka zmiana jest wynikiem zwiększającej się 
świadomości obniżania się stopy zastępowalności w ustawowych systemach zabezpieczenia 
społecznego, jak również istnienia konieczności zapobieżenia spadkowi względnego poziomu 
życia emerytów. Z tego powodu wiele państw członkowskich stosuje strategie mające na celu 
zwiększenie finansowania kapitałowego ich systemów emerytalnych1.

Biorąc pod uwagę fakt, że we wszystkich państwach członkowskich UE rośnie liczba 
i znaczenie pracowniczych programów emerytalnych, należy się spodziewać, że zagrożenia 
gospodarcze związane z ich funkcjonowaniem staną się bardziej zauważalne i powstaną 
problemy związane z ochroną praw pracowników oraz emerytów. Niewypłacalność 
pracodawców to jedno z tych zagrożeń, a służby Komisji już dostały wiele skarg i petycji, 
wśród których znajduje się także niniejsza petycja, które nie tylko świadczą o coraz 
częstszym występowaniu tej sytuacji, którą reguluje art. 8 dyrektywy 80/987/EWG, ale także 
pokazują znaczące różnice w postrzeganiu konkretnych zobowiązań, które artykuł ten narzuca 
państwom członkowskim.

W świetle zachodzących zmian, służby Komisji uznały za konieczne uzyskanie pełnego, 
jasnego i aktualnego obrazu, jak wdrażany jest ten artykuł we wszystkich państwach 
członkowskich rozszerzonej UE. W tym celu zwróciły się do niezależnego eksperta 
o opracowanie studium na temat transpozycji artykułu 8 dyrektywy 80/987/EWG w 25 
państwach członkowskich. Na podstawie tego studium, ale także w odpowiedzi na 
szczegółowy kwestionariusz wysłany do państw członkowskich, służby Komisji opracowały 
projekt sprawozdania skierowanego do wglądu do partnerów społecznych na szczeblu
europejskim.

W końcu należy przypomnieć, że High Court of Justice Wielkiej Brytanii zwrócił się do 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 3 pytaniami prejudycjalnymi (sprawa C 
– 278/05 postępowanie Carol Marilyn Robins i inni przeciwko Secretary of State for Work 
and Pensions,) z wnioskiem o wydanie orzeczenia dotyczącego wykładni art. 8 dyrektywy 
80/987/EWG. Pytania te mają szczególne znaczenie, gdyż po raz pierwszy Trybunał mógł się 
wypowiedzieć na temat tego artykułu. 

Wyznaczony w tej sprawie rzecznik generalny przedstawił swoją opinię 13 lipca 2006 r.

W swoim wystąpieniu przed Trybunałem w tej sprawie opowiedział się on za stanowiskiem 
Komisji w odniesieniu do dwóch kwestii. Przede wszystkim art. 8 nie zobowiązuje państw 

  
1 Patrz raport Komitet Doradczy ds. Ochrony Socjalnej na temat prywatnych programów emerytalnych 
zatytułowany: „Privately Managed Pension Provision”, z lutego 2005 r.
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członkowskich do zagwarantowania całości uprawnień pracowników poprzez świadczenia 
finansowe państwa. Ponadto art. 8 nakazuje państwom członkowskim ustanowienie jasnych 
ram prawnych, które zobowiązywałyby pracodawców do utrzymywania lub ponownego 
ustanowienia odpowiedniego poziomu finansowania pozwalającego zapewnić, aby środki 
jakimi dysponują programy emerytalne wystarczyły do wywiązania się z dodatkowych 
obietnic emerytalnych, w szczególności w przypadku pracowników w wieku 
przedemerytalnym, którzy przez wiele lat pracowali na swoje aktywa, oraz w przypadku 
systemów „równowagi kosztów”.

Należy zauważyć, że rzecznik generalny wydaje się nadawać art. 8 bardzo szerokie 
zastosowanie, ponieważ jest zdania, że artykuł ten „zasadniczo zakłada całkowitą ochronę 
interesów pracowników co do nabytych przez nich uprawnień do dodatkowych 
pracowniczych świadczeń emerytalnych” oraz że jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach 
można by usprawiedliwić niewielkie ograniczenia zakresu tego artykułu.

Pomimo to, rzecznik generalny w swojej opinii uznał, że nie przedstawiono wystarczająco 
solidnych argumentów pozwalających na stwierdzenie, że doszło do wystarczająco istotnego 
naruszenia prawa wspólnotowego przez rząd brytyjski, które to uprawniałoby do zasądzenia 
bezpośredniego odszkodowania wypłacanego na rzecz pracowników.

W najbliższym czasie jest oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Komisja dopilnuje, 
aby w ostatecznej wersji sprawozdania zawrzeć działania, jakie zamierza w tej sprawie 
podjąć.


