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Petiţia 1218/2003, prezentată de D-l John Benson, de naţionalitate britanică, cu privire 
la drepturile de pensie ale foştilor lucrători de la Allied Steel & Wire Company din 
Cardiff

1. Rezumatul petiţiei

După închiderea întreprinderii Allied Steel & Wire Co, în iulie 2002, ca urmare a 
insolvabilităţii, fondul de pensie a fost pus sub tutelă. Câţiva dintre membrii fondului au 
considerat că au înţeles că nu vor primi decât 10% din pensia lor completă. Petiţionarii nu se 
simt protejaţi de legislaţia existentă în formula în care este pusă în aplicare de către guvernul 
britanic. Ei solicită Parlamentului European şi Comisiei Europene să supravegheze modul în 
care guvernul Regatului Unit pune în aplicare prevederile articolului 8 din Directiva 
80/987/CEE a Consiliului referitor la apropierea legislaţiilor din statele membre în ceea ce 
priveşte protecţia lucrătorilor salariaţi în caz de insolvabilitate a angajatorului, în ideea ca 
foştii salariaţi ai societăţii ASW să nu îţi piardă drepturile lor de pensie.

2. Admisibilitatea petiţiei

Declarată admisibilă în data de 19 aprilie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192, paragraful 4, al regulamentului).

3. Răspunsul Comisiei, primit în data de 25 ianuarie 2007.

„Directiva 80/987/CEE organizează protecţia lucrătorilor salariaţi în caz de insolvabilitate a 
angajatorului, mai cu seamă pentru a garanta plata creanţelor restante (salarii, pensii şi alte 
prestaţii). Domeniul său de aplicare a fost extins şi adaptat de către Directiva 2002/74/CE
pentru a acoperi şi alte proceduri de insolvabilitate în afară de lichidare şi pentru a garanta 
securitatea juridică în caz de insolvabilitate a întreprinderilor transnaţionale. Articolul 8 din 
Directiva 80/987/CEE, care nu a fost modificat de directiva din 2002, se referă la prestaţiile
pentru bătrâneţe, inclusiv la prestaţiile pentru urmaşi, în baza regimurilor complementare de 

  
1 JO L 283 din 28.10.1980, p. 23.
2 JO L 270 din 8.10.2002, p. 10.
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prevedere profesionale sau interprofesionale care există în afara regimurilor legale naţionale 
de securitate socială.

Toate statele membre se confruntă cu efectele sociale şi economice ale îmbătrânirii populaţiei 
şi un număr mare dintre ele au demarat strategii de reformă a sistemelor de pensii în care este 
acordată o importanţă tot mai mare regimurilor de pensionare profesională şi altor regimuri 
private. Această evoluţie este rezultatul conştientizării crescânde a diminuării ratei de 
înlocuire existente în regimurile legale, precum şi a necesităţii de a preveni căderea nivelului 
de trai al pensionarilor. În consecinţă, numeroase state membre aplică strategii care urmăresc 
creşterea părţii aferente sistemelor de pensii1 care este finanţată prin capitalizare.

Dat fiind faptul că regimurile de pensie profesională se multiplică şi câştigă în importanţă în 
toate statele membre ale UE, trebuie să ne aşteptăm ca riscurile economice legate de 
funcţionarea lor să devină mai vizibile şi să ridice probleme din punctul de vedere al protecţiei 
drepturilor lucrătorilor şi al pensionarilor. Insolvabilitatea angajatorilor este unul dintre aceste 
riscuri şi de acum, serviciile Comisiei au primit un număr ridicat de plângeri şi petiţii - în 
rândul cărora se înscrie şi prezenta petiţie – care, nu numai că par a atesta o creştere a 
importanţei concrete a situaţiilor care sunt vizate de articolul 8 al Directivei80/987/CEE, dar 
şi dezvăluie divergenţe de vederi considerabile cu privire la obligaţiile concrete pe care 
articolul menţionat le impune statelor membre.

Având în vedere această evoluţie, serviciile Comisiei au considerat necesar să aibă la 
dispoziţie o viziune globală, clară şi actualizată a punerii în aplicare a acestui articol în 
ansamblul statelor membre ale Comunităţii extinse. În acest scop, a fost desemnat un expert 
independent pentru a elabora un studiu cu privire la transpunerea articolului 8 în legislaţia 
statelor membre. În baza acestui studiu, dar şi a răspunsurilor primite la un chestionar detaliat 
trimis statelor membre, membrii serviciilor Comunităţii au finalizat un proiect de raport 
adresat, în vederea consultării, partenerilor sociali de la nivel european.

La sfârşit, este important să reamintim că Înalta Curte de Justiţie a Marii Britanii a sesizat 
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în trei întrebări preliminarii (Cauza C-278/05 
între—Carol Marylin Robins and John Burnett against the Secretary of State for Work and 
Pensions) cu privire la sensul şi trimiterile articolului 8 din Directiva 80/987/CEE. Aceste 
întrebări îmbracă o importanţă cu totul deosebită, deoarece ele vor da pentru prima dată Curţii 
de Justiţie ocazia să se pronunţe asupra acestui articol.

Avocatul general desemnat în această cauză şi-a prezentat concluziile în data de 13 iulie 2006.

În observaţiile făcute Curţii în această speţă, avocatul confirmă poziţia Comisiei în două 
puncte. Mai întâi, articolul 8 nu obligă statele membre să garanteze protecţia intereselor 
lucrătorilor prin prestaţii financiare ale statului. De altfel, articolul 8 impune statelor membre 
să stabilească un cadru juridic clar care să oblige angajatorii să menţină sau să restabilească 
un nivel de finanţare adecvat cu scopul de a garanta că activele regimurilor sunt suficiente 
pentru a acoperi toate perspectivele de pensie complementare, mai ales în ceea ce-i priveşte pe 
lucrătorii care sunt aproape de momentul pensionării, având numeroşi ani de muncă la activ şi 

  
1 A se vedea raportul Comitetului de protecţie socială asupra regimurilor de pensii private intitulat „Privately 
Managed Pension Provision”, din februarie 2005.
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în cazurile „regimurilor de echilibrare a costurilor”.

Se cuvine să notăm că avocatul general pare să dea articolului 8 trimitere destul de amplă, 
deoarece consideră că acest articol „presupune, în principiu, protecţia completă a intereselor 
lucrătorilor în ceea ce priveşte drepturile dobândite sau în curs de a fi dobândite la pensie la 
pensionarea complementară profesională” şi că numai situaţiile foarte excepţionale ar putea 
justifica aplicarea unor restricţii foarte moderate.

În ciuda acestor argumente, în concluziile sale, avocatul general a considerat că nu sunt 
elemente suficient de solide care să permită să constate o violare caracterizată a dreptului 
comunitar de către guvernul britanic, ceea ce conferă particularilor un drept de despăgubire 
directă.

Foarte curând este aşteptată decizia CJCE. Comisia va avea grijă să integreze consecinţele pe 
care le dă de înţeles în versiunea finală a raportului său.


