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i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren kræver at få udbetalt den sidste løn efter sin afskedigelse. Arbejdsgiveren, en tysk 
virksomhed, som havde købt den pågældende virksomhed fra en anden virksomhed, udbetalte 
ikke lønnen til arbejdstageren, idet den gjorde gældende, at denne løn kun skal udbetales til 
arbejdstagere, der siger op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andragerens fremstilling af sagens faktiske omstændigheder

Andrageren gør gældende, at hun i 20 år har arbejdet for Tally, en 
printerfremstillingsvirksomhed. I 2002 solgte Tally den afdeling, som andrageren arbejdede i, 
til PKM GmbH Max Kempfle.

Ifølge andrageren overførte Tally det beløb, der skulle udbetales i tilfælde af opsigelse af 
ansættelseskontrakter, til PKM GmbH. Andrageren gør endvidere gældende, at PKM ved 
flere lejligheder havde forsikret personalet om, at de i tilfælde af opsigelser ville modtage det 
beløb, de var berettigede til i forhold til deres anciennitet hos Tally. 

Andrageren blev i 2004 afskediget af PKM GmbH med syv måneders varsel. Hun gjorde 
gældende, at hun var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på grundlag af de år, hun havde 
arbejdet for Tally og PKM GmbH.
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PKM GmbH nægtede imidlertid at udbetale beløbet. Den fastholdt, at arbejdstagere, der blev 
afskediget, ikke var berettiget til denne udbetaling, som kun gjaldt for personer, der sagde op.

Bemærkninger

Andrageren klager over, at hun efter sin afskedigelse ikke modtog en lønudbetaling, som hun 
mente, at hun var berettiget til.

Hvis genstanden for klagen er berettigelse til en fratrædelsesgodtgørelse, findes der ingen 
fællesskabslovgivning på området for afskedigelse af enkeltpersoner, idet dette ligger inden 
for medlemsstaternes kompetenceområde.

Hvis genstanden for klagen er beregning af klagerens anciennitet, bemærkes følgende: Hvis 
der tilbage i 2002 skete en overførsel af en virksomhed i henhold til artikel 1 i direktiv 
2001/23/EF (hvilket ikke kan udelukkes på grundlag af de beskrevne omstændigheder), ville 
den nationale lovgivning om gennemførelse af direktivet, dvs. § 613a i BGB, finde 
anvendelse. Hvad angår beregningen af anciennitet, har EF-domstolen fastslået, at 
erhververen skal tage højde for hele arbejdstagernes anciennitet, både i hans og i 
overdragerens tjeneste1.

Eftersom Tyskland har gennemført dette direktiv, er det under alle omstændigheder de 
kompetente nationale myndigheder, herunder domstolene, der skal vurdere sagen på grundlag 
af alle relevante kendsgerninger og under behørig hensyntagen til den gældende nationale 
materielle ret og procesret.

Derfor mener Kommissionen ikke, at den har kompetence til at gribe ind i denne sag.

  
1 "[…] at erhververen ved beregningen af de økonomiske rettigheder, der i forhold til erhververen er 
forbundet med arbejdstagernes anciennitet, såsom fratrædelsesgodtgørelse eller lønforhøjelse, skal tage hensyn 
til alle de år, som det overførte personale har tilbagelagt såvel i hans som i overdragerens tjeneste, for så vidt 
denne forpligtelse var en følge af arbejdsforholdet mellem personalet og overdrageren, og på de vilkår, som var 
aftalt inden for rammerne af dette forhold." Domstolens dom af 14. september 2000 i sag C-343/98, Renato 
Collino og Luisella Chiappero mod Telecom Italia SpA, Sml. 2000 I-6659, præmis 53.  
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