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Dotyczy: Petycji 1012/2007, którą złożył Miguel Gersol Fernandez (Hiszpania),
w imieniu związku zawodowego z Banco Santander w sprawie 
domniemanego naruszenia Traktatu (art. 39) i prawa wtórnego przez
hiszpańską ustawę w sprawie dodatkowych emerytur i rent

Petycji 1234/2007, którą złożył Juan Maria Martínez Fernández (Hiszpania),
w imieniu stowarzyszenia na rzecz ochrony wolności obywatelskich 
(„Asociación para la defensa de los derechos civiles”), w sprawie 
domniemanego naruszenia zasady swobodnego przepływu pracowników 
przez hiszpańskie prawodawstwo w zakresie świadczeń 
emerytalno-rentowych

1. Streszczenie petycji 1012/2007

Składający petycję utrzymuje, że hiszpańskie prawodawstwo w dziedzinie systemów
i funduszy emerytalnych (RDL 1/2002 z dnia 29 listopada) jest niezgodne z art. 39 Traktatu 
oraz odnośnym prawodawstwem wtórnym (dyrektywa 80/987 i dyrektywa 98/49), 
dotyczącym uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych 
pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Przede wszystkim 
twierdzi, że prawny wyjątek dla instytucji kredytowych umożliwiający im zapewnianie 
pracownikom dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych w oparciu o fundusz 
wewnętrzny, które na przykład w momencie upadłości nie będą dostępne dla beneficjentów, 
stanowi naruszenie prawa wspólnotowego. Składający petycję twierdzi, że powinien istnieć 
wymóg tworzenia funduszy zewnętrznych, które stanowiłyby własność pracowników. Wraz
z przedsiębiorstwem wpłacaliby oni środki na poczet przyszłych świadczeń. W sektorze 
bankowym tylko Banco Santander, w którym pracuje składający petycję, został wyłączony
z obowiązku tworzenia funduszy zewnętrznych, co jest oczywistą dyskryminacją w ramach 
sektora finansowego. Składający petycję zaznacza, że hiszpański Rzecznik Praw 
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Obywatelskich dwukrotnie wzywał Parlament do usunięcia tych sprzeczności. Na stronach 2-
18 składający petycję wymienia zasadnicze zastrzeżenia w stosunku do hiszpańskiego 
prawodawstwa dotyczącego dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych, co
w świetle postanowień Traktatu (art. 39 i art. 234) i przepisów prawodawstwa wtórnego 
(art. 8 dyrektywy 80/987 oraz art. 4 dyrektywy 98/49) usprawiedliwiałoby podjęcie przez 
Unię działań przeciw Hiszpanii ze względu na niedopełnienie zobowiązań wspólnotowych.

Streszczenie petycji 1234/2007

Składający petycję wyraża poparcie dla petycji 1012/2007, która została złożona przez 
związek „Unión Federal de Trabajadores”, w sprawie domniemanego naruszenia przez 
hiszpańskie prawodawstwo w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych art. 39 traktatu WE 
(Swobodny przepływ pracowników) oraz drugorzędnych aktów prawnych (dyrektywy 
80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony 
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy oraz dyrektywy 98/49/WE w sprawie 
ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników
i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we 
Wspólnocie). Składający petycję utrzymuje, że transpozycja do prawodawstwa hiszpańskiego 
spowodowała ograniczenie prawa do swobodnego przepływu pracowników banku Banco
Santander, którzy po odejściu z pracy utracili swoje przywileje z zakresu zabezpieczenia 
społecznego i podatków.

2. Dopuszczalność

Petycja 1012/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 6 marca 2008 r. Petycja 1234/2007 
uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2007. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 1012/2007, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję domaga się unieważnienia przepisu przejściowego 14 ust. 2 ustawy
30/1995 w sprawie organizacji i nadzoru ubezpieczeń prywatnych oraz wydanego do niej 
rozporządzenia (R.D. 1588/1999), zmienionego królewskim dekretem prawnym 1/2002
i regulującego plany i fundusze emerytalne.

Twierdzi on, że wspomniane wyżej normy są niezgodne z art. 39 Traktatu i odnośnym 
prawodawstwem wtórnym (dyrektywą 80/987 dotyczącą ochrony dodatkowych uprawnień 
emerytalnych lub rentowych w przypadku niewypłacalności pracodawcy i dyrektywą 98/49 
dotyczącą równego traktowania w odniesieniu do ochrony uprawnień emerytalno-rentowych), 
ponieważ zwalniają instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i maklerskie od zapewnienia 
dodatkowych świadczeń emerytalnych w oparciu o źródło zewnętrzne, zezwalając im na 
utrzymywanie istniejących funduszy wewnętrznych. W przeciwieństwie do funduszy 
zewnętrznych, które tworzone są w imieniu pracowników, fundusze wewnętrzne wydają się 
stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w odniesieniu do których nie można wysuwać roszczeń 
prawnych aż do czasu odejścia z firmy i przejścia na emeryturę.

Składający petycję przekonuje, że swoboda przepływu pracowników ulega ograniczeniu. 
Pracownicy napotykają na wyraźne trudności przy przyjmowaniu ofert pracy, ponieważ 
wiązałoby się to z utratą dodatkowych świadczeń emerytalnych. Żadne przepisy prawne nie 
chronią też takich uprawnień w przypadku niewypłacalności. W tym kontekście składający 
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petycję informuje, że „prawa prowadzące do nabycia roszczenia” przyznane dyrektywą
80/987 (które nie są wyraźnie zdefiniowane w hiszpańskim prawodawstwie krajowym) 
zostały określone przez hiszpański Sąd Najwyższy jako „potencjalne uprawnienia”
w odniesieniu do funduszy wewnętrznych, co prowadzi do interpretowania uprawnień z tytułu 
funduszy wewnętrznych jedynie jako „ekspektatywy”. Wreszcie przywołuje się art. 234 
Traktatu. Składający petycję twierdzi, że hiszpańskie sądy krajowe zlekceważyły swój 
obowiązek do przekazania przedmiotowej sprawy do ETS.
Choć doszło do długotrwałej wymiany korespondencji między Komisją w związkiem 
zawodowym reprezentowanym tutaj przez składającego petycję, w Komisji nie 
zarejestrowano żadnej skargi, ponieważ wydaje się, że nie istnieje dowód na to, iż ma miejsce 
naruszenie prawa wspólnotowego.
W szczególności:

- Art. 39 Traktatu stanowi, że swoboda przepływu pracowników obejmuje zniesienie 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami 
państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.
Rzeczone przepisy hiszpańskie mają zastosowanie wobec danego pracownika bez 
względu na narodowość. Ponadto jeżeli prawdą jest, że pracownikowi temu grozi utrata 
dodatkowych uprawnień emerytalno-rentowych w momencie rozwiązania umowy o pracę
w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy, wydaje się, że ma to miejsce bez 
względu na to, czy mieszka on w Hiszpanii, czy też innym państwie członkowskim.
W tych okolicznościach nie można utrzymywać, że przedmiotowe przepisy mają większy 
wpływ na pracowników migrujących niż na pracowników krajowych i mogłyby 
szczególnie tych pierwszych stawiać w niekorzystnym położeniu. 

- Z prawa precedensowego Trybunału wynika jasno, że art. 39 traktatu WE zakazuje nie 
tylko wszelkiej (bezpośredniej i pośredniej) dyskryminacji ze względu na narodowość, 
lecz także uchwalania przepisów krajowych, które mają zastosowanie bez względu na 
narodowość pracowników, ale ograniczają im swobodę przemieszczania się. Jednak
w tymże prawie precedensowym Trybunał orzekł również, że możliwa utrata korzyści
w hipotetycznej sytuacji stanowi zbyt niepewną i pośrednią ewentualność oddziaływania 
przepisu prawnego na rynek pracy i ograniczania swobody przepływu pracowników. 
Szczególnie w takich okolicznościach sytuacja ta pozostaje hipotetyczna, gdyż jak dotąd 
nie zgłoszono jeszcze żadnej konkretnej sprawy pracownika, którego prawo do 
swobodnego przepływu zostało ograniczone na skutek utraty dodatkowych uprawnień 
emerytalno-rentowych.

- Art. 8 dyrektyw 80/987/EWG przewiduje środki ochrony w odniesieniu do dodatkowych 
uprawnień emerytalno-rentowych pracowników lub byłych pracowników, których 
pracodawca znalazł się w stanie niewypłacalności. Wybór metody, w oparciu o którą cel 
ten powinien zostać osiągnięty, pozostawiono w gestii państw członkowskich, zezwalając 
na utrzymanie funduszy wewnętrznych (opcjonalnie i w charakterze środka 
przejściowego) przez instytucje ubezpieczeniowe i kredytowe w Hiszpanii ze względu na 
odnoszące się do nich wymogi w zakresie zezwoleń administracyjnych oraz nadzoru,
a także wymogi finansowe i aktuarialne, (które powinny być co najmniej tak 
rygorystyczne, jak te nakładane na instrumenty zewnętrzne).

- Dyrektywa 98/49 ma bardzo ograniczony zakres. Art. 4 dyrektywy 98/49/WE dotyczy
ochrony nabytych uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych tych 
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osób, które opuszczają system i przenoszą się do innego państwa członkowskiego, 
zakładając, że zgodnie z prawodawstwem krajowym i/lub praktyką ochrona taka istnieje 
też w odniesieniu do osób przemieszczających się w kraju. Jeżeli takiej ochrony nie ma na 
szczeblu krajowym, jak w przypadku sektora bankowego w Hiszpanii, artykuł ten nie jest 
właściwy i nie znajduje zastosowania.

Komisja wykazuje zrozumienie dla składającego petycję, uznając zróżnicowane traktowanie 
pracowników w hiszpańskim sektorze kredytowym i ubezpieczeniowym, a także potrzebę 
lepszej konsolidacji praw nabytych w ramach wewnętrznych funduszy dodatkowych 
uprawnień emerytalno-rentowych w hiszpańskim sektorze bankowym. Właśnie w celu 
zagwarantowania prawa pracowników w zakresie spełnienia minimalnych wymogów nabycia
i ochrony dodatkowych uprawnień emerytalno-rentowych Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy przenaszalności tych uprawnień. Przedmiotowa 
dyrektywa jest nadal omawiana w Radzie i Parlamencie Europejskim, a ostateczna decyzja
w sprawie jej przyjęcia nie została jeszcze podjęta.

Wnioski

W świetle powyższego Komisja nie dostrzega wystarczających podstaw dla zainicjowania 
procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana 26 października 2009 r.

Komisja zbadała kwestię przedmiotowych systemów emerytalnych. Z informacji uzyskanych 
od Banco Santander wynika, że w rzeczywistości bank ten prowadzi trzy różne systemy 
emerytalne.

Pierwszy system to system, którego dotyczy/dotyczą petycja(-e). Jest to system świadczeń 
ustalonych, który jest obecnie zamknięty, ponieważ obejmuje jedynie osoby, które były 
zatrudnione przed 8 marca 1980 r. W praktyce 5639 aktywnych pracowników, spośród 
ok. 20 000, jest objętych tym dodatkowym systemem. System ma 27 602 nieaktywnych 
członków (beneficjentów).

Drugi system emerytalny powstał w 2006 r. Jest on zarządzany przez zewnętrzny fundusz 
i podlegają mu wszyscy aktywni pracownicy z 2-letnim stażem pracy (ok. 20 000 aktywnych 
członków). W przeciwieństwie do pierwszego systemu ten nowy system pozwala na 
przeniesienie nabytych praw, które nie przepadają wraz z odejściem lub zwolnieniem z pracy.

Trzeci (i ostatni) system powstał w 2008 r. Podlega mu tylko kierownictwo (1474 osoby –
stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) i jest on zarządzany zewnętrznie. W przypadku odejścia 
z pracy lub zwolnienia nie przysługują żadne prawa, ale w tym sektorze prawdopodobieństwo 
takiego wydarzenia jest ograniczone.

Komisja zauważa, że pierwszy system, będący tematem petycji, jest zamknięty dla nowych 
członków od marca 1980 r. Oznacza to, że liczba aktywnych członków, których może wciąż 
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dotyczyć niemożność utrzymania lub przekazania praw do świadczeń emerytalno-rentowych,
jest stosunkowo ograniczona, a w najbliższych latach dodatkowo znacznie spadnie.

W przypadku drugiego systemu przysługujące prawa zostają podtrzymane po rezygnacji lub 
zwolnieniu z pracy.

Jednakże trzeci system wydaje się podobny do systemu pierwszego, o którym piszą 
składający petycje.

System ten jest zgodny z istniejącym prawodawstwem dotyczącym swobodnego 
przemieszczania się, a w szczególności z dyrektywą 98/49/WE w sprawie ochrony uprawnień 
do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie. Artykuł 4
przedmiotowej dyrektywy stanowi, że odchodzący z systemu emerytalnego i przenoszący się 
do innego państwa członkowskiego mają zapewnione przysługujące im uprawnienia do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych w takim samym zakresie jak odchodzący z systemu 
emerytalnego, ale pozostający w tym samym państwie członkowskim. Najwyraźniej nie 
to jednak stanowi problem omawiany w petycjach, ponieważ przeniesienie się pracownika 
z jednej spółki do drugiej w obrębie tego samego kraju skutkuje również utratą praw do 
świadczeń emerytalno-rentowych. Prawa te zostają zachowane jedynie „w przypadku 
transferów krajowych lub zagranicznych, bez względu na państwo docelowe, gdy pracownik 
zatrudniany jest wciąż przez bank lub jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy”.

Odnośnie do dyrektywy 2008/94/WE (w sprawie ochrony pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy), Komisja zwraca uwagę, że zgodnie z art. 8 państwa 
członkowskie mają obowiązek zapewnić podjęcie środków koniecznych do ochrony 
dodatkowych świadczeń emerytalnych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Jednakże 
państwa członkowskie mają pozostawioną znaczną swobodę w kwestii wyboru tych środków. 
W żadnym wypadku nie istnieje jednak obowiązek tworzenia funduszy zewnętrznych 
w oparciu o fundusz wewnętrzny, jak utrzymują składający petycje. Komisja uznaje, że ścisły 
nadzór  hiszpańskich władz nad działalnością Banco Santander, wsparty prawem
pierwszeństwa gwarantowanym punktom emerytalnym, jest zgodny z art. 8 przedmiotowej 
dyrektywy.

Komisja wykazuje zrozumienie dla składającego petycję, uznając istnienie zróżnicowanego
traktowania pracowników w hiszpańskim sektorze kredytowym i ubezpieczeniowym, a także 
potrzebę lepszej konsolidacji praw nabytych w ramach wewnętrznych funduszy dodatkowych 
uprawnień emerytalno-rentowych w hiszpańskim sektorze bankowym.

Systemy zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich muszą 
rzeczywiście mierzyć się z problemem starzejących się społeczeństw. Reformy 
przeprowadzane lub planowane w większości państw członkowskich mają na celu dalszy 
rozwój dodatkowych systemów emerytalnych, co jest aktywnie wspierane przez wiele państw 
członkowskich. W związku z tym ważne jest, aby przepisy, którym podlegają te systemy, nie 
miały negatywnego wpływu na swobodę przemieszczania się pracowników pomiędzy 
państwami członkowskimi lub w obrębie terytorium któregokolwiek państwa 
członkowskiego, co ograniczyłoby możliwości pracowników przemieszczających się
w zakresie zgromadzenia odpowiednich uprawnień emerytalno-rentowych przed 
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zakończeniem kariery. Nieosiągnięcie tych celów znacznie zmniejszy elastyczność
i efektywność rynku pracy.

Właśnie w celu dopilnowania, aby pracownicy, którzy przemieszczają się między państwami 
członkowskimi, nie utracili uprawnień emerytalno-rentowych, Komisja przedstawiła
w październiku 2005 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy przenaszalności 
dodatkowych uprawnień emerytalno-rentowych. Wniosek określa minimalne standardy 
dotyczące uzyskiwania, ochrony i przenoszenia dodatkowych uprawnień 
emerytalno-rentowych. Celem wniosku jest także lepsze informowanie pracowników o tym,
w jaki sposób przemieszczanie się może wpłynąć na dodatkowe uprawnienia 
emerytalno-rentowe. W następstwie szeroko zakrojonych dyskusji, w których uczestniczył 
także Parlament Europejski, w październiku 2006 r. Komisja przedstawiła poprawiony 
wniosek, który skupia się na nabyciu w odpowiednim czasie uprawnień 
emerytalno-rentowych, a następnie utrzymaniu ich, opuszczając kwestię przenoszenia obecną
w pierwszym wniosku.

Wniosek

Jeżeli przedstawiona dyrektywa wraz z późniejszymi zmianami zostanie przyjęta, będzie 
miała znaczenie dla sytuacji takich jak te opisane w petycji. W przypadku opisanym w petycji 
dyrektywa nie będzie miała zastosowania do pierwszego systemu, ponieważ zamknięte 
systemy nie podlegają przepisom zmienionej dyrektywy. Jednakże w odniesieniu do 
otwartych systemów, takich jak trzeci system prowadzony przez Banco Santander, nabycie 
w odpowiednim czasie uprawnień emerytalno-rentowych będzie obowiązkowe i odpowiednie 
systemy będą musiały zostać dostosowane do tych przepisów.

Jednakże pomimo tych zmian i pracochłonnych wysiłków podejmowanych przez liczne 
prezydencje, nie udało się jeszcze osiągnąć porozumienia w kwestii przedmiotowej 
dyrektywy.


