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Tema: Peticija Nr. 1012/2007 dėl tariamo Sutarties (39 straipsnio) ir antrinės teisės 
aktų pažeidimo priimant Ispanijos papildomos pensijos įstatymą, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Miguel Gersol Fernandez profesinės sąjungos 
judėjimo Banca Santander vardu

Peticija Nr. 1234/2007 dėl tariamo darbuotojų judėjimo laisvės pažeidimo 
Ispanijos pensijų teisės aktuose, kurią pateikė Ispanijos pilietė Juan Maria 
Martínez Fernández Piliečių laisvių gynimo asociacijos (isp. Asociación para 
la defensa de los derechos civiles) vardu

1. Peticijos Nr. 1012/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Ispanijos teisės aktas, susijęs su pensijų sistemomis ir fondais 
(lapkričio 29 d. dokumentas RDL 1/2002), nesuderinamas su Sutarties 39 straipsniu ir 
atitinkamais antrinės teisės aktais (direktyvomis 80/987 ir 98/49) dėl pagal darbo sutartį 
dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų papildomos pensijos. Visų pirma 
peticijos pateikėjas teigia, kad kredito institucijoms daroma teisinė išimtis, leidžianti joms per 
vidaus fondą suteikti darbuotojams papildomas pensijas, kurias teisėti gavėjai praranda 
nemokumo atveju, pavyzdžiui, padarytas Bendrijos teisės pažeidimas. Peticijos pateikėjas 
teigia, jog turėtų būti reikalaujama, kad tokios institucijos steigtų išorės fondus, kurie būtų 
darbuotojų, kurie taip kauptų bendrovės mokamas išmokas, nuosavybė, ir kad, išėję į pensiją, 
jie gautų šias išmokas. Bankininkystės sektoriuje reikalavimas steigti išorės fondus 
netaikomas tik Banca Santander, kuriame peticijos pateikėjai dirba, ir tai yra akivaizdi 
diskriminacija tame pačiame finansų sektoriuje. Peticijos pateikėjas nurodo, kad Ispanijos 
ombudsmenas du kartus paragino Parlamentą ištaisyti šį neatitikimą. 2–18 psl. peticijos 
pateikėjas dėsto pagrindinius prieštaravimus Ispanijos papildomos pensijos teisės aktui 
atsižvelgdamas į Sutarties nuostatas (39 ir 234 straipsnius) ir antrinės teisės aktus (Direktyvos 
80/987 8 straipsnis ir Direktyvos 98/49 4 straipsnis), kuriais būtų galima pagrįsti Europos 
Sąjunga veiksmus prieš Ispaniją dėl prisiimtų Bendrijos įsipareigojimų nevykdymo.
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Peticijos Nr. 1234/2007 santrauka

Peticijos pateikėja reiškia savo paramą sąjungos Unión Federal de Trabajadores pateiktai 
peticijai Nr. 1012/2007 dėl tariamo EB sutarties 39 straipsnio (Darbuotojų judėjimo laisvė) ir 
antrinės teisės aktų (Direktyva 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo ir Direktyva 98/49/EB dėl 
pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių 
Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo) pažeidimo Ispanijos pensijų teisės akte. 
Peticijos pateikėja mano, kad perkėlus šias direktyvas į Ispanijos teisę apribota Banca 
Santander darbuotojų, kurie palikę banką netenka savo socialinio draudimo ir mokesčių 
lengvatų, judėjimo laisvė.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1012/2007 paskelbta priimtina 2008 m. kovo 6 d. Peticija Nr. 1234/2007 
paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 1012/2007, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Peticijos pateikėjas prašo anuliuoti Įstatymo Nr. 30/1995 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 
pereinamojo laikotarpio nuostatą dėl privataus draudimo organizavimo ir priežiūros ir su tuo 
susijusias taisykles (R.D. 1588/1999), persvarstytas Karališkajame dekrete Nr. 1/2002, kuriuo 
reguliuojami pensijų planai ir fondai.
Teigiama, kad minėtos normos nesuderinamos su Sutarties 39 straipsniu ir atitinkamais 
antrinės teisės aktais (Direktyva 80/987/EEB dėl darbuotojų teisių į papildomą pensiją 
apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam ir Direktyva 98/49/EB dėl vienodo požiūrio, susijusio 
su teisių į pensiją išsaugojimu), nes jomis kredito, draudimo ir prekybos institucijos 
atleidžiamos nuo darbuotojų aprūpinimo papildoma pensija perkėlimo į kitas bendroves, ir 
joms leidžiama toliau turėti vidaus fondus. Priešingai išorės fondams, kurie sudaromi 
darbuotojų vardu, vidaus fondai yra bendrovės turtas, į kurį darbuotojai negali teisėtai 
pretenduoti, kol iš tos bendrovės išeina į pensiją.
Peticijos pateikėjas teigia, kad darbuotojų judėjimo laisvė ribojama, nes darbuotojams tikrai 
sunku priimti darbo pasiūlymus, nes tai reikštų, kad jie praranda bet kokią teisę į papildomas 
pensijas. Be to, tokios teisės į pensiją nemokumo atveju neapsaugotos jokiomis teisinėmis 
nuostatomis. Tokiomis aplinkybėmis peticijos pateikėjas nurodo, kaip pagal Direktyvą 80/987 
suteikiama „būsimoji teisė“ (kuri aiškiai neapibrėžta Ispanijos nacionalinės teisės aktuose), 
kurią Ispanijos Aukščiausiasis Teismas apibrėžia kaip „galimą teisę“ vidaus fondų kontekste, 
ir dėl to vidaus fondų teisės laikomos „tik teise, kurios galima tikėtis“. Galiausiai taip pat 
ginamas Sutarties 234 straipsnis, nes teigiama, kad Ispanijos nacionaliniai teismai nepaisė 
įsipareigojimo dėl šio klausimo kreiptis į ETT.

Nors Komisija ir profesinė sąjunga, kuriai atstovauja peticijos pateikėjas, ilgai susirašinėjo šia 
tema, Komisijoje neužregistruotas joks skundas, nes atrodo, kad nėra jokių įrodymų, kad 
pažeidžiama Bendrijos teisė.
Visų pirma:

- Pagal Sutarties 39 straipsnį darbuotojų judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo 
užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių 
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narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės. Su šiuo klausimu susijusios Ispanijos 
taisyklės taikomos neatsižvelgiant į darbuotojo pilietybę. Be to, jei tiesa, kad susiję 
darbuotojai rizikuoja netekti savo teisių į papildomą pensiją, kai jie nutraukia darbo sutartį 
siekdami įsidarbinti pas naują darbdavį, atrodo, kad tai atsitinka nepaisant to, ar šis 
įsisteigęs Ispanijoje ar kitoje valstybėje narėje. Tokiomis aplinkybėmis negalima teigti, 
kad tokios taisyklės labiau paveikia darbuotojus migrantus nei šalies darbuotojus ir kad 
dėl to būtent darbuotojai migrantai patenka į nepalankią padėtį. 

- Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, EB sutarties 39 straipsnyje 
draudžiama ne tik bet kokia diskriminacija (tiesioginė ar netiesioginė) dėl pilietybės, bet ir 
nacionalinės teisės aktai, kurie, nors taikomi neatsižvelgiant į atitinkamų darbuotojų 
pilietybę, sudaro kliūčių laisvam jų judėjimui. Tačiau nusistovėjusioje Teismo praktikoje 
taip pat teigiama, kad galimybė prarasti pranašumą hipotetinio įvykio atveju yra per daug 
neapibrėžta ir netiesioginė galimybė, kad teisinė nuostata paveiks darbo rinką ir taps 
kliūtimi darbuotojų judėjimo laisvei. Konkrečiai šiomis aplinkybėmis įvykis yra 
hipotetinis, nes dar nenurodytas joks konkretus atvejis, kai darbuotojui buvo apribota teisė 
laisvai judėti ir jis prarado teises į papildomą pensiją.

- Direktyvos 80/987/EEB 8 straipsnyje nustatytos apsaugos priemonės, susijusios su 
darbuotojų ir buvusių darbuotojų, kurių darbdaviai yra nemokūs, teisėmis į papildomą
pensiją. Kaip tokio tikslo siekti, nuspręsti paliekama valstybėms narėms, ir Ispanijos 
draudimo bei kredito institucijoms leista turėti vidaus fondus (neprivalomai ir kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonę), jei laikomasi joms taikomų reikalavimų, susijusių su 
administraciniu leidimu ir priežiūra, taip pat finansinių ir aktuarinių reikalavimų (kurie 
turėtų būti bent jau tokie pat griežti, kaip ir išorės priemonėms taikomi reikalavimai).

- Direktyvos 98/49/EB taikymo sritis labai ribota. Direktyvos 98/49/EB 4 straipsnis 
taikomas siekiant išsaugoti suteiktas papildomų pensijų teises asmenims, kurie pasitraukia 
iš tos sistemos ir persikelia į kitą valstybę narę, jei nacionalinės teisės aktuose ir (arba) 
praktikoje numatytas toks šalyje judančių asmenų teisių išsaugojimas. Jei nacionaliniu 
lygmeniu tokia apsauga nenumatyta, kaip yra Ispanijos bankininkystės sektoriuje, šis 
straipsnis nėra svarbus ir netaikomas.

Komisija supranta peticijos pateikėjo padėtį ir pripažįsta, kad požiūris į darbuotojus Ispanijos 
kredito ir draudimo sektoriuje skiriasi ir kad reikia užtikrinti geresnį vidaus fondams suteiktų 
teisių, susijusių su papildomomis pensijomis Ispanijos bankininkystės sektoriuje, 
konsolidavimą. Komisija Direktyvos dėl papildomų pensijų teisių perkeliamumo gerinimo 
pasiūlymą patvirtino būtent siekdama užtikrinti teisę darbuotojams laikyti būtinųjų 
reikalavimų, susijusių su teisių į papildomą pensiją nustatymu ir išsaugojimu. Ši direktyva 
tebesvarstoma Taryboje ir Europos Parlamente ir galutinis sprendimas dėl jos priėmimo dar 
nepriimtas.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, Komisija neturi pakankamo pagrindo pažeidimo procedūrai 
pradėti.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.
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„Komisija toliau nagrinėjo pensijų sistemos, apie kurią kalbama, ypatybes. Iš informacijos, 
gautos iš Banco Santander, atrodo, kad iš tikrųjų jie turi veikiančias tris skirtingas pensijų 
sistemas. 
Pirmoji pensijų sistema – sistema, kuri yra peticijos (-ų) objektas. Tai apibrėžta išmokų 
sistema, kuri dabar yra uždara, nes taikoma tik tiems nariams, kurie dirbo iki 1980 m. kovo 
8 d. Praktiškai ši papildoma sistema taikoma 5 639 aktyviems darbuotojams iš visų maždaug 
20 000 darbuotojų. Sistemoje yra 27 602 pasyvūs nariai (gavėjai). 
Antroji pensijų sistema sukurta 2006 m. Ją valdo išorės fondas ir ji taikoma visiems 
aktyviems darbuotojams, kurių darbo stažas dveji metai (maždaug 20 000 aktyvių 
darbuotojų). Priešingai pirmai sistemai, teisė į pensiją neprarandama išėjimo ar atleidimo iš 
darbo atveju, nes pagal naująją sistemą įgytas teises galima perkelti.  

Galiausiai 2008 m. sukurta trečioji sistema. Ji taikoma tik vadovams (2008 m. gruodžio 31 d. 
– 1 474 asmenys), o jos valdymas išorinis. Teisės į pensiją nepripažįstamos atsistatydinimo ar 
atleidimo iš darbo atveju, nors ribotas perkeliamumas šiame sektoriuje galimas. 
Komisija atkreipia dėmesį, kad pirmoji sistema (kuri yra peticijos objektas) uždara ir nuo 
1980 m. kovo mėn. nebetaikoma naujiems nariams. Tai reiškia, kad likusių aktyvių narių, 
kurie gali būti paveikti to, kad teisių į pensiją gali būti negalima išlaikyti ar perduoti, skaičius 
yra palyginti ribotas ir ateityje jis labai sumažės.
Kalbant apie antrąją sistemą, atsistatydinimo ar atleidimo atveju teisės pripažįstamos.  

Tačiau trečioji sistema savo veikimu atrodo panaši į pirmąją, dėl kurios skundžiasi peticijos 
pateikėja (-ai). 

Ši sistema dera su galiojančiais laisvo judėjimo teisės aktais ir visų pirma su Direktyva 
98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 
judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo. 4 straipsnyje nustatyta, kad iš 
sistemos pasitraukiantys asmenys kitoje valstybėje narėje išsaugo įgytas (suteiktas) teises, jei 
toje pačioje valstybėje egzistuoja tokia sistemas paliekančių asmenų apsauga. Akivaizdu, kad 
šiuo atveju taip nėra, nes jei darbuotojai valstybės viduje pereina į kitą bendrovę, jie praranda 
ir savo teises. Vienintelė galimybė išlaikyti tokias teises yra tuo atveju, kai perkėlimas yra 
šalies viduje arba tarptautinis, neatsižvelgiant į tai, kas yra paskirties valstybė, jei darbo vieta 
išsaugoma banke ar kitoje grupės bendrovėje.

Dėl Direktyvos 2008/94/EB (Nemokumo direktyva) Komisija primena, kad 8 straipsnyje 
reikalaujama, kad valstybės narės patvirtintų priemones papildomai pensijai apsaugoti tuo 
atveju, jei darbdavys tampa nemokus. Nepaisant to, direktyvoje valstybėms narėms palikta 
daug laisvės nuspręsti dėl konkrečių priemonių. Bet kuriuo atveju direktyvoje nereikalaujama 
eksternalizuoti vidaus pensijų fondo, kaip teigia peticijos pateikėjai. Komisija mano, kad 
griežta Banco de Santanders veiklos priežiūra, vykdoma Ispanijos valdžios institucijų, kartu 
su pirmumo teisėmis, suteiktomis pensijų kreditams, atitinka Nemokumo direktyvos 8 
straipsnyje nustatytą standartą.

Tačiau Komisija supranta peticijos pateikėjo padėtį ir pripažįsta, kad požiūris į darbuotojus 
Ispanijos kredito ir draudimo sektoriuje skiriasi ir kad reikia užtikrinti geresnį suteiktų teisių, 
susijusių su papildomomis pensijomis Ispanijos bankininkystės sektoriuje, konsolidavimą. 
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Socialinės apsaugos sistemose įvairiose valstybėse narėse iš tikrųjų turi būti atsižvelgiama į 
visuomenės senėjimo problemą. Daugelio valstybių narių patvirtintomis ar numatytomis 
reformomis siekiama toliau plėtoti papildomų pensijų sistemas, ir daugelis valstybių narių tai 
aktyviai skatina. Taigi svarbu užtikrinti, kad taisyklės, kuriomis reguliuojamas šių sistemų 
veikimas, netrukdytų laisvo darbuotojų judėjimo po valstybes nares ar jų judumo bet kurios 
valstybės narės viduje ir nesumažintų judžių darbuotojų galimybių iki savo karjeros pabaigos 
sukaupti pakankamas teises į pensiją. Jei to pasiekti nepavyks, sumažės darbo rinkos 
lankstumas ir veiksmingumas.  

Komisija Direktyvos dėl papildomų pensijų teisių perkeliamumo gerinimo pasiūlymą 2005 m. 
spalio mėn. pateikė būtent siekdama užtikrinti, kad darbuotojai, kurie keičia darbo vietas 
keliaudami po įvairias valstybes nares arba valstybės narės viduje, tai darydami neprarastų 
teisių į pensiją. Pasiūlyme nustatyti būtiniausi teisių į papildomą pensiją įgijimo, išlaikymo ir 
perkėlimo standartai. Pasiūlymu taip pat siekiama pagerinti darbuotojams teikiamą 
informaciją apie tai, kaip judumas gali paveikti teises į papildomą pensiją. Po plačių diskusijų, 
įskaitant svarstymą Europos Parlamente, 2007 m. spalio mėn. Komisija pateikė iš dalies 
pakeistą pasiūlymą. Šiame iš dalies pakeistame pasiūlyme dėmesys sutelkiamas į teisių į 
pensiją įgijimą laiku ir jų išsaugojimą vėliau, ir nebeįtraukiamas perkėlimo elementas, kuris 
buvo pirminiame pasiūlyme.  
Išvada 

Jei siūloma direktyva su pakeitimais bus priimta, ji tikrai turės įtakos tokiems atvejams, kurie 
aprašyti peticijoje. Konkrečiu atveju, apie kurį kalbama šioje peticijoje, pirmajai sistemai 
siūloma direktyva su pakeitimais nebūtų taikoma, nes į jos nuostatas neįtrauktos uždaros 
sistemos. Tačiau atviroms sistemoms, tokioms kaip Banco Santandr veikianti trečioji sistema, 
teisių į pensiją įgijimas laiku taptų taisykle ir atitinkamai turėtų būti pritaikytos susijusios 
sistemos. 

Tačiau nepaisant šių pakeitimų ir ryžtingų pastangų, kurias deda įvairios ES 
pirmininkaujančios valstybės, iki šiol dar buvo neįmanoma susitarti dėl direktyvos.“


