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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1012/2007, adresată de Miguel Gersol Fernandez, de cetăţenie 
spaniolă, în numele unei asociaţii sindicale din cadrul Băncii Santander, 
privind presupusa încălcare a Tratatului (articolul 39) şi a legislaţiei 
secundare prin legea pensiilor suplimentare din Spania

Petiţia nr. 1234/2007, adresată de Juan Maria Martínez Fernández, de 
cetăţenie spaniolă, în numele „Asociación para la defensa de los derechos 
civiles” (Asociația pentru apărarea libertăţilor civile), privind presupusa 
încălcare a libertăţii de circulaţie a lucrătorilor prin legislaţia spaniolă în 
domeniul pensiilor

1. Rezumatul petiţiei nr. 1012/2007

Petiţionarul susţine că legislaţia spaniolă privind planurile şi fondurile de pensii (RDL 1/2002 
din 29 noiembrie) este incompatibilă cu articolul 39 din tratat şi cu legislaţia secundară în 
vigoare (Directivele 80/987 şi 98/49) privind dreptul la pensie suplimentară al lucrătorilor 
salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente. În particular, acesta susţine 
că, prin scutirea de la această prevedere a instituţiilor de credit şi autorizarea acestora de a 
subvenţiona pensiile suplimentare ale angajaţilor dintr-un fond monetar intern, care ar deveni 
astfel indisponibil pentru beneficiarii de drept, de exemplu, în caz de insolvenţă, se încalcă 
dreptul comunitar. Petiţionarul susţine că aceste instituţii ar trebui să stabilească fonduri 
externe, care ar deveni proprietatea angajaţilor pensionaţi ulterior în baza drepturilor 
acumulate în cadrul firmei. În domeniul bancar, singura scutită de la obligaţia de a crea 
fonduri externe este Banca Santander, la care sunt angajaţi petiţionarii, ceea ce are implicaţii 
discriminatorii evidente în cadrul aceluiaşi sector financiar. Petiţionarul menţionează că 
mediatorul spaniol a solicitat în două ocazii Parlamentului să remedieze această discrepanţă. 
În paginile 2-18, petiţionarul stabileşte obiecţiile de principiu împotriva legii pensiilor 
suplimentare din Spania în temeiul dispoziţiilor din tratat (articolele 39 şi 234) şi al legislaţiei 
secundare (articolul 8 din Directiva 80/987 şi articolul 4 din Directiva 98/49), care ar justifica 
intervenţia Uniunii împotriva Spaniei pentru nerespectarea obligaţiilor comunitare.
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Rezumatul petiţiei nr. 1234/2007

Petiţionara îşi exprimă sprijinul pentru petiţia nr. 1012/2007 din partea „Unión Federal de 
Trabajadores” în ceea ce priveşte presupusa încălcare de către legislaţia spaniolă în domeniul 
pensiilor a articolului 39 din Tratatul CE (libera circulaţie a lucrătorilor) şi a legislaţiei 
secundare (Directiva 80/987/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare 
la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenţei angajatorului şi Directiva 98/49/CE 
privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați şi al lucrătorilor 
care desfăşoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității). Petiţionara
susţine că transpunerea în legislaţia spaniolă a dus la restricţionarea dreptului de circulaţie al 
angajaţilor Băncii Santander, care sunt nevoiţi să renunţe la asigurarea socială şi la drepturile 
fiscale în momentul în care nu mai sunt angajaţi ai băncii.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 1012/2007 - declarată admisibilă la 6 martie 2008. Petiţia nr. 1234/2007 - declarată 
admisibilă la 18 aprilie 2008.Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petiţia nr. 1012/2007, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul solicită anularea dispoziţiei tranzitorii nr. 14 alineatul (2) din Legea nr. 30/1995 
privind organizarea şi controlul asigurărilor private şi a regulamentului referitor la acestea 
(R.D. 1588/1999), revizuită prin Decretul Regal Legislativ nr. 1/2002 privind reglementarea 
planurilor şi fondurilor de pensii.
Plângerea constă în faptul că normativele menţionate mai sus nu sunt compatibile cu articolul 
39 din tratat şi cu legislaţia secundară în vigoare (Directiva 80/987 privind protecția 
drepturilor lucrătorilor salariați la pensie suplimentară în cazul insolvenţei angajatorului şi 
Directiva 98/49 în ceea ce priveşte egalitatea de tratament privind păstrarea dreptului la 
pensie), deoarece acestea scutesc instituţiile de credit, instituţiile de asigurare şi societăţile 
comerciale de la prevederea privind subvenţionarea pensiilor suplimentare ale angajaţilor, 
permiţându-le să-şi menţină fondurile interne existente. Spre deosebire de fondurile externe 
care sunt constituite în numele lucrătorilor, fondurile interne reprezintă active ale societăţii 
asupra cărora angajatul nu are niciun drept legal până în momentul pensionării în cadrul 
firmei.

Petiţionarul susţine că libertatea de circulaţie a lucrătorilor este restricţionată deoarece 
angajaţii întâmpină dificultăţi clare în acceptarea ofertelor de muncă, acest lucru implicând 
pierderea oricărui drept la pensie suplimentară. La fel, aceste drepturi nu sunt protejate de 
nicio dispoziţie legală în caz de insolvenţă. În acest context, petiţionarul menţionează că 
„drepturile posibile” acordate prin Directiva 80/987 (pentru care nu există niciun fel de 
definiţie explicită în cadrul legislaţiei naţionale spaniole) au fost definite de către Curtea 
Supremă din Spania ca fiind „drepturi potenţiale” în contextul fondurilor interne, ducând la 
interpretarea drepturilor care derivă din fondurile interne ca fiind „simple perspective ale unui 
drept”. În final, se face referire şi la articolul 234 din tratat, deoarece se susţine că instanţele 
naţionale spaniole nu şi-au respectat obligaţia de a adresa problema respectivă CEJ.

Deşi între Comisie şi asociaţia sindicală reprezentată în acest caz de către petiţionar a avut loc 
un îndelungat schimb de corespondenţă privind acest subiect, nu a fost înregistrată nicio 
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plângere la Comisie, deoarece se pare că nu există dovezi privind încălcarea dreptului 
comunitar.

În special:
- Articolul 39 din tratat prevede că libertatea de circulaţie a lucrătorilor implică eliminarea 

oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre, în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă, remunerarea şi celelalte condiții de muncă. Reglementările 
spaniole în cauză se aplică indiferent de naţionalitatea lucrătorilor respectivi. Mai mult, 
dacă este adevărat faptul că lucrătorii respectivi riscă să-şi piardă drepturile la pensia 
suplimentară atunci când reziliază contractul de muncă pentru a se angaja la o altă unitate, 
se pare că acest lucru are loc indiferent dacă acesta este stabilit în Spania sau în alt stat 
membru. În aceste condiţii, nu se poate susţine că reglementările îi afectează pe lucrătorii 
emigranţi într-o măsură mai mare decât pe lucrătorii resortisanţi şi că, de aceea, acest 
lucru i-ar dezavantaja pe cei dintâi în mod special. 

- Este clar conform jurisprudenţei Curţii că articolul 39 CE interzice nu numai orice fel de 
discriminare, directă sau indirectă, pe baza naţionalităţii, ci şi reglementările naţionale 
care se aplică indiferent de naţionalitatea lucrătorilor respectivi, dar le împiedică libertatea 
de circulaţie. Cu toate acestea, conform jurisprudenţei, Curtea mai consideră că posibila 
pierdere a unui avantaj în cazul unui eveniment ipotetic reprezintă o posibilitate mult prea 
nesigură şi indirectă pentru ca o dispoziţie legală să afecteze piaţa muncii şi să constituie 
un obstacol pentru libertatea de circulaţie a lucrătorilor. În aceste condiţii în special, 
evenimentul respectiv rămâne ipotetic deoarece până acum nu a fost prezentat niciun caz 
concret cu privire la un lucrător căruia să-i fi fost restricţionat dreptul la libertatea de 
circulaţie ca urmare a pierderii drepturilor la pensia suplimentară.

- Articolul 8 din Directiva 80/987/CEE prevede măsuri de protecţie a drepturilor la pensia 
suplimentară a angajaţilor şi a foştilor angajaţi ai căror angajatori se află în stare de 
insolvenţă. Metoda prin care ar trebui să fie atins acest obiectiv este lăsată la latitudinea 
statelor membre, permiţând menţinerea fondurilor interne – în mod opţional şi ca o 
măsură de tranziţie – de către instituţiile de asigurare şi de credit din Spania în temeiul 
cerinţelor referitoare la autorizarea şi controlul administrativ şi al cerinţelor financiare şi 
actuariale (care ar trebui să fie cel puţin la fel de stricte ca şi cele impuse asupra 
instrumentelor externe) pe care acestea trebuie să le respecte.

- Directiva 98/49 are o sferă de aplicare foarte limitată. Articolul 4 din Directiva 98/49/CE 
se referă la menţinerea drepturilor legitime la pensia suplimentară ale celor care 
abandonează planul şi se mută în alt stat membru, cu condiţia ca o astfel de menţinere să 
existe în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau practicile pentru persoanele care 
circulă în interiorul ţării. Dacă o astfel de menţinere a drepturilor nu există la nivel 
naţional, după cum este cazul în Spania pentru sectorul bancar, respectivul articol este 
irelevant şi nu se aplică.

Comisia înţelege situaţia petiţionarului, recunoscând existenţa unei diferenţe de tratament al 
lucrătorilor din cadrul domeniului de credite şi de asigurări din Spania şi necesitatea de a 
garanta o consolidare mai bună a drepturilor legitime în cadrul fondurilor interne pentru pensii 
suplimentare din industria bancară spaniolă. Tocmai cu scopul de a garanta dreptul 
lucrătorilor de a dobândi minimum de condiţii în vederea stabilirii şi menţinerii drepturilor la 
pensia suplimentară, Comisia a adoptat o propunere de directivă privind îmbunătăţirea 
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portabilităţii drepturilor la pensie suplimentară. Această directivă este încă în discuţie în 
cadrul Consiliului şi al Parlamentului European şi încă nu s-a luat o decizie finală privind 
adoptarea acesteia.

Concluzie
În temeiul celor menţionate mai sus, Comisia nu consideră că există suficiente motive pentru 
iniţierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Comisia a continuat să investigheze caracteristicile planului de pensii în cauză. Din 
informaţiile primite din partea Băncii Santander, se pare că, în realitate, aceasta operează 3 
planuri diferite de pensii. 
Primul plan de pensii este cel care face obiectul prezentei(lor) petiţii. Este un plan cu prestaţii 
definite care nu mai este în vigoare în prezent, deoarece se aplică doar angajaţilor încadraţi în 
muncă înainte de 8 martie 1980. În practică, există 5 369 de angajaţi activi care intră sub 
incidenţa acestui plan suplimentar dintr-un total de 20 000 de angajați. Planul are 27 602 de 
membri pasivi (beneficiari). 

Al doilea plan de pensii a fost creat în 2006. Acesta este gestionat de un fond extern şi se 
aplică tuturor angajaţilor activi cu cel puţin doi ani de vechime în muncă (aproximativ 20 000 
de membri activi). Spre deosebire de primul plan, drepturile nu se pierd în cazul demisiei sau 
al concedierii, noul plan permiţând transferul drepturilor acumulate. 

În sfârşit, în 2008, a fost creat un nou plan de pensii. Acesta se aplică doar personalului de
conducere (1 417 de persoane la 31 decembrie 2008) şi este gestionat extern. Drepturile nu 
sunt recunoscute în cazul demisiei sau al concedierii, existând totuşi o portabilitate limitată în 
cadrul sectorului. 
Comisia ia act de faptul că primul plan – care face obiectul petiţiei – nu se mai aplică noilor 
membri începând cu martie 1980. Aceasta înseamnă că numărul de membri activi care ar 
putea fi afectaţi în continuare de imposibilitatea menţinerii sau transferării drepturilor de 
pensie este relativ limitat şi se va diminua considerabil în anii următori.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea plan, drepturile sunt recunoscute în cazul demisiei sau al 
concedierii.  
Totuşi, cel de-al treilea plan pare să funcţioneze oarecum similar cu primul plan denunţat de 
petiţionar(i). 
Planul este conform cu legislaţia în vigoare privind libera circulaţie şi, în special, cu Directiva 
98/49/CE privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați şi al 
lucrătorilor care desfăşoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității. 
Articolul 4 prevede păstrarea drepturilor de pensie dobândite (drepturi legitime) în urma 
deplasării dintr-un stat membru în altul, în aceeaşi măsură ca şi pentru beneficiarii care rămân 
în acelaşi stat membru. Nu este cazul în situaţia prezentată, deoarece angajaţii care se 
deplasează în cadrul aceluiaşi stat pentru a lucra pentru o altă companie îşi pierd drepturile 
dobândite. Singura posibilitate de a-şi păstra aceste drepturi este „în cazul transferului 
naţional sau internaţional, indiferent de ţara de destinaţie, atâta timp cât angajatul rămâne în 
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cadrul băncii sau al oricărei companii din cadrul grupului”. 

În ceea ce priveşte Directiva 2008/94/CE (directiva privind insolvenţa), Comisia reaminteşte 
că la articolul 8 se prevede că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a proteja drepturile 
la pensia suplimentară în cazul insolvenţei angajatorului. Totuşi, se lasă statelor membre o 
libertate extinsă de a decide măsurile concrete aplicabile. În niciun caz, aceasta nu prevede 
externalizarea fondurilor interne de pensii, aşa cum susţin petiţionarii. Comisia consideră că 
stricta supraveghere a activităţii Băncii Santander de către autorităţile spaniole, alături de 
drepturile prioritare acordate creditelor de pensii, ar îndeplini astfel standardele menţionate la 
articolul 8 din Directiva privind insolvența.

Comisia înţelege, totuşi, situaţia petiţionarului, recunoscând existenţa unei diferenţe de 
tratament al lucrătorilor din cadrul sectorului de credite şi de asigurări din Spania şi 
necesitatea de a garanta o mai bună consolidare a drepturilor legitime la pensii suplimentare 
în industria bancară spaniolă. 

Sistemele de protecţie socială din diverse state membre trebuie, într-adevăr, să facă faţă 
problemei îmbătrânirii populaţiei. Reformele adoptate sau avute în vedere de către statele 
membre se axează pe dezvoltarea în continuare a planurilor de pensii suplimentare, o 
activitate încurajată în mod activ în multe state membre. Astfel, este important să se asigure 
că reglementările aplicabile în cazul funcţionării acestor planuri nu obstrucţionează libera 
circulaţie a lucrătorilor între statele membre sau mobilitatea în cadrul unui stat membru, 
limitând, prin urmare, posibilitatea lucrătorilor mobili de a acumula suficiente drepturi de 
pensie la sfârşitul carierei lor. În caz contrar, se va reduce flexibilitatea şi eficacitatea pieţei 
muncii. 

Tocmai în acest scop, pentru a se asigura că lucrătorii care îşi schimbul locul de muncă dintr-
un stat membru în altul sau în cadrul aceluiaşi stat membru nu îşi pierd astfel drepturile de 
pensii, Comisia a prezentat în octombrie 2005 o propunere de directivă privind îmbunătăţirea 
portabilităţii drepturilor la pensie suplimentară. Propunerea stabileşte standarde minime 
pentru dobândirea, menţinerea şi transferul drepturilor la pensie suplimentară. Scopul acesteia 
este, de asemenea, de a creşte gradul de informare al lucrătorilor cu privire la modul în care 
mobilitatea le poate afecta drepturile la pensia suplimentară. În urma unor ample discuţii, 
inclusiv cu Parlamentul European, Comisia a prezentat, în octombrie 2007, o propunere 
modificată. Aceasta pune accentul pe dobândirea oportună a drepturilor la pensie şi 
menţinerea acestora ulterioară, eliminând din propunerea iniţială elementele referitoare la 
transferul lor.  
Concluzie 

În cazul în care directiva propusă va fi adoptată, aceasta va avea un impact clar asupra 
situaţiilor similare celei descrise în prezenta petiţie. În cazul specific de faţă, din moment ce 
planurile de pensii închise nu fac obiectul prevederilor propunerii de directivă modificate, 
aceasta nu este aplicabilă primului plan menţionat. Totuşi, în ceea ce priveşte planurile
deschise de pensii, cum este cel de-al treilea plan pus în aplicare de Banca Santander, 
dobândirea oportună a drepturilor de pensii ar deveni regula, iar planul relevant ar trebui 
adaptat în consecinţă. 
Cu toate acestea, în ciuda acestor revizuiri şi a eforturilor depuse de diversele Preşedinţii care 
s-au succedat, nu s-a ajuns încă la un acord referitor la directiva menţionată. 
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