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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1012/2007, ko bankas Banca Santander arodapvienības vārdā
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Gersol Fernandez, par Spānijas 
papildu pensijas tiesību aktu iespējamu neatbilstību Līgumam (39. pants) un 
atvasinātajiem tiesību aktiem

Lūgumraksts Nr. 1234/2007, ko Asociación para la defensa de los derechos 
civiles (Pilsonisko brīvību aizsardzības asociācijas) vārdā iesniedza Spānijas 
valstpiederīgais Juan Maria Martínez Fernández, par iespējamiem darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības pārkāpumiem Spānijas tiesību aktos par pensiju

1. Lūgumraksta Nr. 1012/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas tiesību akti par pensiju sistēmām un fondiem 
(29. novembra RDL 1/2002) nav saderīgi ar Līguma 39. pantu un attiecīgajiem atvasinātajiem 
tiesību aktiem (Direktīva 80/987 un Direktīva 98/49) attiecībā uz darba ņēmēju un 
pašnodarbināto personu papildu pensijas tiesībām. Konkrētāk, viņš apgalvo, ka kredītiestādēm 
paredzētais juridiskais izņēmums, kas tām ļauj darbiniekiem papildu pensijas nodrošināt, 
izmantojot iekšēju fondu, kurš tad kļūst nepieejams tiesīgajiem saņēmējiem, ir Kopienas 
tiesību pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tām vajadzētu būt pienākumam 
izveidot ārējus fondus, kas piederētu darbiniekiem, kuri tādējādi attiecīgajā sabiedrībā uzkrātu 
tiesības uz pensiju, ko viņi saņemtu, aizejot pensijā. Banku nozarē tikai Banca Santander, 
kurā strādā lūgumraksta iesniedzējs, ir atbrīvota no prasības izveidot ārējus fondus, tādējādi 
viena finanšu sektora ietvaros radot skaidru diskrimināciju. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, 
ka Spānijas ombuds ir divas reizes aicinājis Parlamentu izlabot šo neatbilstību. No 2. līdz 
18. lappusei lūgumraksta iesniedzējs izklāsta galvenos iebildumus pret Spānijas tiesību aktiem 
par papildu pensiju, ņemot vērā Līguma noteikumus (39. un 234. pants) un atvasinātos tiesību 
aktus (Direktīvas 80/987 8. pants un Direktīvas 98/49 4. pants), kuri attaisnotu Eiropas 
Savienības prasību pret Spāniju par Kopienas pienākumu neizpildi.
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Lūgumraksta Nr. 1234/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta Unión Federal de Trabajadores lūgumrakstu Nr. 1012/2007 
par iespējamiem EK līguma 39. panta (Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība) un sekundāro 
tiesību aktu (Direktīva 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā un Direktīva 98/49/EK par 
papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas 
pārvietojas Kopienā) pārkāpumiem Spānijas tiesību aktos par pensiju. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka to transponēšanas Spānijas tiesību aktos rezultātā tiek ierobežotas 
Banca Santander darbinieku tiesības uz pārvietošanās brīvību, jo darbiniekiem, kas pārtrauc 
darbu bankā, tiek samazinātas sociālās nodrošinātības un nodokļu priekšrocības.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1012/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 6. martā. Lūgumraksts 
Nr. 1234/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1012/2007, kas saņemta 2008. gada 
26. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Likuma Nr. 30/1995 par privātās apdrošināšanas 
organizāciju, pārraudzību un noregulējumu (R.D. 1588/1999), kas grozīts ar Karalisko 
likumdošanas dekrētu Nr. 1/2002, kas regulē pensiju plānus un fondus, 14.2. pārejas 
noteikuma anulēšanu.

Tiek apgalvots, ka iepriekšminētās normas neatbilst Līguma 39. pantam un atbilstošajiem 
atvasinātajiem tiesību aktiem (Direktīva 80/987 par tiesību uz papildu pensiju aizsardzību 
darba devēja maksātnespējas gadījumā un Direktīva 98/49 par vienlīdzīgu attieksmi attiecībā 
uz papildu pensijas tiesību saglabāšanu), jo tās ārpakalpojumu izmantošanu darbinieku 
papildu pensiju nodrošināšanai neattiecina uz kredītiestādēm, apdrošināšanas un tirdzniecības 
iestādēm, ļaujot tām saglabāt pastāvošos iekšējos fondus. Atšķirībā no ārējiem fondiem, kas 
tiek veidoti darba ņēmēju labā, iekšējie fondi ir uzņēmuma aktīvi, uz kuriem darba ņēmējam 
nav likumīgu tiesību līdz brīdim, kad tas pamet uzņēmumu, lai dotos pensijā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir ierobežota, jo darba 
ņēmējiem ir uzskatāmas grūtības pieņemt darba piedāvājumus, jo tas nozīmētu jebkādu 
tiesību zaudējumu uz papildu pensiju. Tāpat nepastāv nekādi tiesiski noteikumi, kas šādas 
tiesības aizsargātu maksātnespējas gadījumā. Šādā kontekstā lūgumraksta iesniedzējs norāda, 
kā Direktīvā 80/987 noteiktās paredzamās tiesības (kurām nav skaidri formulētas definīcijas 
Spānijas valsts tiesību aktos) Spānijas Augstākā tiesa ir definējusi kā "iespējamās tiesības" 
iekšējo fondu kontekstā, tā rezultātā tiesībām uz iekšējiem fondiem radot "vienīgi tiesību 
izredžu" interpretāciju. Visbeidzot tiek atbalstīts arī Līguma 234. pants, jo tiek apgalvots, ka 
Spānijas valsts tiesas nav ievērojušas savu pienākumu par šo jautājumu vērsties Eiropas 
Kopienu Tiesā.

Lai gan starp Komisiju un šī lūgumraksta iesniedzēja pārstāvēto arodbiedrību noritēja gara 
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sarakste, Komisija nav reģistrējusi nevienu sūdzību, jo, šķiet, nav pierādījumu par Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumu.

Konkrētāk:
- Līguma 39. pants paredz, ka darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai jāietver jebkādas uz 

dalībvalstu darba ņēmēju nacionālās piederības balstītas diskriminācijas likvidāciju 
attiecībā uz nodarbinātību, atlīdzinājumu un citiem darba un nodarbinātības apstākļiem. 
Aplūkojamie Spānijas noteikumi tiek piemēroti, neraugoties uz attiecīgā darba ņēmēja 
nacionālo piederību. Turklāt, ja tas, ka attiecīgie darbinieki, pārtraucot savu darba līgumu, 
lai sāktu darbu pie jauna darba devēja, riskē zaudēt savas tiesības uz papildu pensiju, 
atbilst patiesībai, šķiet, tas notiek neatkarīgi no tā, vai jaunais darba devējs atrodas Spānijā 
vai citā dalībvalstī. Šajos apstākļos nevar apgalvot, ka šādi noteikumi viesstrādniekus 
ietekmē nelabvēlīgāk kā attiecīgās valsts darba ņēmējus un ka tādēļ viesstrādniekus varētu 
nostādīt jo īpaši neizdevīgā situācijā.

- No Tiesas judikatūras ir skaidrs, ka EKL 39. pantā ir aizliegta ne tikai tieša vai netieša uz 
nacionālo piederību balstīta diskriminācija, bet arī valstu tiesību akti, kas piemērojami, 
neraugoties uz attiecīgo darba ņēmēju nacionālo piederību, bet kavē to pārvietošanās 
brīvību. Tomēr Tiesa savā judikatūrā ir arī lēmusi, ka iespējams priekšrocības zaudējums 
varbūtēja notikuma rezultātā ir pārāk nedroša un netieša iespēja, lai tiesību akta noteikumi 
nelabvēlīgi ietekmētu darba tirgu un radītu šķērsli darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai. Jo 
īpaši šajā gadījumā notikums ir hipotētisks, jo līdz šim nav iesniegta neviena konkrēta 
lieta saistība ar darba ņēmēju, kura(-s) brīvas pārvietošanās tiesības tikušas ierobežotas 
pēc papildu pensijas tiesību zaudējuma.

- Direktīvas 80/987/EEK 8. pants nosaka aizsardzības pasākumus saistībā ar tādu darba 
ņēmēju un bijušo darba ņēmēju papildu pensijas tiesībām, kuru darba devēji atrodas 
maksātnespējas stāvoklī. Metode, kā šo mērķi sasniegt, ir atstāta dalībvalstu kompetencē, 
ļaujot apdrošināšanas iestādēm vai kredītiestādēm Spānijā uzturēt iekšējos fondus — pēc 
izvēles un kā pārejas pasākumu, ņemot vērā ar administratīvo pilnvarošanu un 
pārraudzību saistītās prasības, kā arī finanšu un apdrošināšanas prasības (kurām jābūt 
vismaz tik pat stingrām kā prasībām, kuras attiecas uz ārējiem instrumentiem), kurām tie 
ir pakļauti.

- Direktīvas 98/49 joma ir ļoti ierobežota. Direktīvas 98/49/EK 4. pants attiecas uz to 
personu likumīgo papildu pensijas tiesību saglabāšanu, kuras atstāj sistēmu un pārceļas uz 
citu dalībvalsti, ja šāda saglabāšana ir spēkā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
attiecībā uz personām, kas pārceļas valsts robežās. Ja valsts līmenī šāda saglabāšana nav 
spēkā, kā Spānijas gadījumā attiecībā uz banku nozari, šis pants ir neatbilstošs un nav 
piemērojams.

Komisija jūt līdzi lūgumraksta iesniedzēja stāvoklim, atzīstot atšķirīgas attieksmes esamību 
pret darba ņēmējiem Spānijas kredītiestāžu un apdrošināšanas jomā, kā arī atzīstot 
nepieciešamību pēc labākas likumīgo tiesību konsolidācijas Spānijas banku nozares papildu 
pensijas iekšējos fondos. Tieši ar mērķi nodrošināt darba ņēmēju tiesības uz minimālām 
prasībām papildu pensiju tiesību iegūšanai un saglabāšanai Komisija pieņēma priekšlikumu 
direktīvai par papildu pensiju tiesību pārnesamības uzlabošanu. Direktīva vēl aizvien tiek 
apspriesta Padomē un Eiropas Parlamentā, un vēl nav pieņemts galīgais lēmums par tās 
pieņemšanu.
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Secinājumi

Ņemot vēra iepriekš minēto, Komisija nesaskata pietiekamu pamatu pārkāpuma procedūras 
uzsākšanai.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Komisija ir sīkāk izpētījusi minētās pensijas sistēmas pazīmes. No bankas Banco Santander
saņemtās informācijas izriet, ka patiesībā tā īsteno trīs dažādas pensiju sistēmas.

Pirmā pensiju sistēma ir šī lūgumraksta(u) temats. Fiksētā ieguldījumu sistēma šobrīd ir 
slēgta, jo tā attiecas tikai uz tiem dalībniekiem, kas bija nodarbināti pirms 1980. gada 
8. marta. Praksē šī papildu sistēma aptver 5639 aktīvos darbiniekus no kopējiem aptuveni 
20 000 darbinieku. Sistēmā ir 27 602 pasīvie dalībnieki (saņēmēji).

Otrā pensiju sistēma tika izveidota 2006. gadā. To pārvalda ārējs fonds un aptver visus 
aktīvos darbiniekus, kuriem ir divu gadu darba pieredze (apmēram 20 000 aktīvo dalībnieku).
Pretēji pirmajai sistēmai tiesības uz pensiju netiek zaudētas atkāpšanās no amata vai 
atbrīvošanas no darba gadījumā, jaunā sistēma ļauj pārnest iegūtās tiesības.

Visbeidzot, trešā sistēma tika izveidota 2008. gadā. Tā attiecas tikai uz vadības darbiniekiem 
(1474 cilvēki uz 2008. gada 31. decembri), un tai ir ārēja pārvaldība. Tiesības uz pensiju 
netiek atzītas atkāpšanās no amata vai atbrīvošanas no darba gadījumā, tomēr šajā sektorā
pastāv ierobežota pārnesamība.
Komisija atzīmē, ka pirmā sistēma, kas ir šī lūgumraksta temats, kopš 1980. gada jauniem 
dalībniekiem ir slēgta. Tas nozīmē, ka to aktīvo dalībnieku skaits, kurus vēl var skart pensiju 
tiesību saglabāšanas neiespējamība vai pārnesamība, ir visnotaļ ierobežots un turpmākajos 
gados ievērojami samazināsies.
Attiecībā uz otro sistēmu tiesības uz pensiju tiek atzītas atkāpšanās no amata vai atbrīvošanas 
no darba gadījumā.
Šķiet, ka trešās sistēmas darbību var salīdzināt ar pirmo sistēmu, par kuru sūdzējās 
lūgumraksta iesniedzējs(i).
Šī sistēma atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz pārvietošanās brīvību un īpaši 
Direktīvai 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un 
pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienā. Direktīvas 4. pants nosaka, ka pensijas 
sistēmas dalībniekiem, kas pārceļas uz citu dalībvalsti, tiek saglabātas iegūtās (likumīgās) 
pensijas tiesības tādā pašā mērā kā dalībniekiem, kas pārceļas valsts robežās. Šis acīmredzami 
nav tas gadījums, jo, ja darba ņēmēji valsts robežās pārceļas uz citu uzņēmumu, viņi arī zaudē 
savas tiesības. Vienīgā iespēja šīs tiesības saglabāt ir „pārnest tās valsts vai starptautiskā 
līmenī neatkarīgi no galamērķa valsts, kamēr tiek saglabāta nodarbinātība bankas vai ikviena 
grupas uzņēmuma ietvaros”.

Attiecībā uz Direktīvu 2008/94/EK (Maksātnespējas direktīva) Komisija atgādina, ka 8. pants 
prasa dalībvalstīm veikt pasākumus, lai aizsargātu papildu pensijas darba devēja 
maksātnespējas gadījumā. Tomēr tā atstāj dalībvalstīm ievērojamu rīcības brīvību noteikt 
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konkrētus pasākumus. Jebkurā gadījumā tā neprasa veikt iekšēju pensiju fondu ārēju 
pārvaldību, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēji. Komisija uzskata, ka Spānijas varas iestāžu 
veiktā stingrā bankas Banco de Santander darbību pārraudzība un prioritātes tiesību 
piešķiršana pensiju kredītiem atbilst Maksātnespējas direktīvas 8. pantā noteiktajam 
standartam.

Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja situāciju, atzīstot, ka Spānijas kredītu un 
apdrošināšanas sektorā pastāv atšķirīga attieksme pret darba ņēmējiem un ka nepieciešams 
nodrošināt labāku likumīgo tiesību konsolidāciju attiecībā uz papildu pensijām Spānijas 
banku nozarē.

Sociālās aizsardzības sistēmām dažādās dalībvalstīs ir patiešām jārisina demogrāfiskās 
novecošanās problēma. Veiktās vai plānotās reformas lielākajā daļā dalībvalstu paredz attīstīt 
papildu pensiju sistēmas, ko daudzas dalībvalstis aktīvi veicina. Tādēļ ir būtiski nodrošināt, lai 
noteikumi, kas šīs sistēmas regulē, netraucētu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību dalībvalstīs 
vai mobilitāti kādā no dalībvalstīm, nesamazinot iespējas mobilam darba ņēmējam iegūt 
pietiekamas tiesības uz pensiju savas darba dzīves beigās. Nespēja to sasniegt samazinās 
darba tirgus elastīgumu un efektivitāti.

Tas precīzi saskan ar Komisijas 2005. gada oktobrī iesniegtā priekšlikuma Direktīvai par 
papildu pensijas tiesību pārnesamības uzlabošanu mērķi nodrošināt to, lai tie darba ņēmēji, 
kas pārceļas strādāt uz citām dalībvalstīm vai vienas dalībvalsts iekšienē šajā procesā 
nepazaudētu pensijas tiesības. Priekšlikumā ir paredzēti minimālie standarti papildu pensijas 
tiesību iegūšanai, saglabāšanai un pārnesamībai. Priekšlikuma mērķis ir arī uzlabot darba 
ņēmējiem sniegto informāciju par to, kā mobilitāte var ietekmēt papildu pensijas tiesības. Pēc 
plašām diskusijām un izskatīšanas Eiropas Parlamentā Komisija 2007. gada oktobrī iesniedza 
priekšlikuma grozījumu. Grozītajā priekšlikumā galvenā uzmanība ir vērsta uz savlaicīgu 
pensijas tiesību iegūšanu un to saglabāšanu, un pārnesuma elements ir izņemts no sākotnējā 
priekšlikuma.
Secinājumi

Ja ierosinātā direktīva tiks pieņemta, tā nepārprotami attieksies uz tādām situācijām kā 
lūgumrakstā aprakstītās. Attiecībā uz šajā lūgumrakstā minēto īpašo gadījumu, tā kā slēgtās 
sistēmas ir izslēgtas no ierosinātās direktīvas grozījuma noteikumiem, tā nebūtu attiecināma 
uz pirmo sistēmu. Tomēr attiecībā uz tādām atklātām pensiju sistēmām kā bankas Banco 
Santander izmantotā trešā sistēma savlaicīga pensiju tiesību iegūšana kļūtu par normu, un 
attiecīgā sistēma būtu atbilstoši jāpieņem.

Neskatoties uz vairāku prezidentūru veikto direktīvas pārskatīšanu un lielajām pūlēm, vēl nav 
rasta iespēja panākt vienošanos par to.”


