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Vetoomus nro 0384/2006, Enza Sarcià Martorino, Italian kansalainen, työriidasta
Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää suoritusta loppupalkasta, joka hänelle on määrä maksaa 
irtisanomisen johdosta. Työnantaja, saksalainen yritys, joka oli ostanut kyseisen yrityksen 
toiselta yritykseltä, ei ole suorittanut työntekijän vaatimaa maksua väittäen, että se maksetaan 
vain irtisanoutuville työntekijöille. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjän esittämät tiedot:

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän oli tulostimia valmistavan yrityksen Tallyn 
palveluksessa 20 vuotta. Vuonna 2002 Tally myi yksikön, jossa vetoomuksen esittäjä 
työskenteli, PKM GmbH Max Kempflelle.

Vetoomuksen esittäjän mukaan Tally siirsi PKM GmbH:lle työsuhteiden
lopettamistapauksissa maksettavaksi määrätyn rahasumman. Lisäksi vetoomuksen esittäjä 
väittää, että PKM oli useissa tilanteissa vakuuttanut henkilöstölleen, että työsopimusten 
päättymistapauksissa työntekijät saisivat heille kuuluvan rahasumman, ja siihen sisältyisivät 
Tallyn palveluksessa tehdyt työvuodet.

Vuonna 2004 PKM GmbH irtisanoi vetoomuksen esittäjän seitsemän kuukauden 
irtisanomisajalla. Tämä väitti olevansa oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka perustui hänen
työvuosiinsa Tallyn ja PKM GmbH:n palveluksessa.
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PKM GmbH kuitenkin kieltäytyi maksamasta korvausta. Se väitti, että työntekijöillä, jotka oli 
erotettu, ei ollut oikeutta tähän korvaukseen. Oikeus korvaukseen koskisi sen mukaan vain 
työntekijöitä, jotka irtisanoutuvat työstään.

Huomautukset:

Vetoomuksen esittäjän valituksen aiheena on, että hän ei irtisanomisensa jälkeen saanut 
korvausta, johon hän uskoi olevansa oikeutettu.

Jos vetoomuksen aiheena on se, onko sen esittäjällä oikeus irtisanomiskorvaukseen, voidaan 
todeta, että yhteisössä ei ole yksittäisiä erottamistapauksia koskevaa lainsäädäntöä, koska 
kyseessä on kansalliseen toimivaltaan kuuluva alue. 

Jos vetoomuksen aiheena on vetoomuksen esittäjän palvelusajan pituuden laskeminen, 
voidaan mainita seuraavaa: jos vuonna 2002 oli kyseessä direktiivin 2001/23/EY 1 artiklassa 
tarkoitettu yrityksen luovutus (mitä kuvattujen seikkojen perusteella ei voida sulkea pois), 
asiaan sovellettaisiin direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettua kansallista lainsäädäntöä, 
tarkemmin sanoen BGB:n (Bürgerliches Gesetzbuch) 613a pykälää. Siitä, minkä ajankohdan 
mukaan palvelusajan pituus täsmällisesti ottaen lasketaan, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
on määrännyt, että luovutuksensaajan on otettava huomioon koko se aika, jonka siirretty 
henkilöstö on ollut sekä luovutuksensaajan että luovuttajan palveluksessa1. 

Joka tapauksessa koska Saksa on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, on
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, myös tuomioistuinten, velvollisuus arvioida 
tapausta kaikkien asiaankuuluvien seikkojen perusteella, ottaen asianmukaisesti huomioon 
sovellettavan kansallisen aineellisen ja menettelyoikeuden. 

Tämän vuoksi komissio katsoo, että sillä ei ole toimivaltaa puuttua tähän asiaan.

  
1 "… kun luovutuksensaaja määrittää rahamääräisiä oikeuksia, kuten työsuhteen päättymisen johdosta 
maksettavaa korvausta tai palkankorotuksia, jotka luovutuksensaajan palveluksessa määräytyvät sen mukaan, 
kuinka kauan työntekijät ovat olleet sen palveluksessa, sillä on velvollisuus ottaa huomioon koko se aika, jonka 
siirretty henkilöstö on ollut sekä luovutuksensaajan että luovuttajan palveluksessa, jos tämä velvollisuus oli ollut 
olemassa tämän henkilöstön ja luovuttajan välisessä työsuhteessa, ja niiden edellytysten mukaisesti, joista tässä 
suhteessa oli sovittu." 14. syyskuuta 2000 annettu tuomio asiassa C-343/98 Renato Collino ja Luisella 
Chiappero vastaanTelecom Italia SpA, Kok. 2000, s. I-6659, 53 kohta.  


