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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0384/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Enza Sarcià 
Martorino, par darba strīdu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa norēķina čeku, kas viņai pienākas sakarā ar atlaišanu no 
darba. Darba devējs, Vācijas uzņēmums, kas nopircis minēto uzņēmumu no cita uzņēmuma, 
neveica darbinieces pieprasīto maksājumu, apgalvojot, ka tas jāmaksā tikai tiem darbiniekiem, 
kuri aiziet no darba paši.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 22. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Fakti lūgumraksta iesniedzējas izklāstā

Lūgumraksta iesniedzēja izsakās, ka viņa 20 gadus strādājusi Tally, uzņēmumā, kas izgatavo 
printerus. 2002. gadā Tally pārdeva PKM GmbH Max Kempfle struktūrvienību, kur strādāja 
lūgumraksta iesniedzēja.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Tally pārskaitīja PKM GmbH summu, kas būtu 
jāizmaksā darba līgumu pārtraukšanas gadījumā. Tālāk lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
PKM vairākas reizes ir apliecinājis darbiniekiem, ka darba līgumu pārtraukšanas gadījumā 
darbinieki saņems viņiem pienākošos naudas summu, ņemot vērā arī darba stāžu Tally.

2004. gadā PKM GmbH atlaida no darba lūgumraksta iesniedzēju, paziņojot par to 7 mēnešus 
iepriekš. Viņa apgalvoja, ka viņai pienākas atlaišanas pabalsts par Tally un PKM GmbH
nostrādātajiem gadiem.
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Taču PKM GmbH atteicās maksāt. Uzņēmums paziņoja, ka atlaistajiem darbiniekiem šis 
maksājums nepienākas un ka tas attiecas tikai uz darbiniekiem, kuri aiziet no darba paši.

Komentāri

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka pēc atlaišanas viņa nesaņēma samaksu, kas viņai, 
kā viņa uzskatīja, pienācās.

Ja lūgumraksta priekšmets ir tiesības uz samaksu pēc atlaišanas, tad nav Kopienas tiesību aktu 
atsevišķu personu atlaišanas jomā un šī joma ir tikai dalībvalstu kompetencē.

Ja lūgumraksta priekšmets ir lūgumraksta iesniedzējas darba stāža aprēķins, var minēt šādu 
faktu: atgriežoties 2002. gadā, kad notika uzņēmuma īpašumtiesību pāreja saskaņā ar 
Direktīvas 2001/23/EK 1. pantu (ko nevar neņemt vērā aprakstītajos faktos), būtu jāpiemēro 
dalībvalsts tiesību akti, kas īsteno šo direktīvu, proti, Vācijas Civillikuma 613.a pants. 
Attiecībā uz darba stāža precīzu aprēķinu Eiropas Kopienu Tiesa noteikusi, ka īpašumtiesību 
saņēmējam jāņem vērā viss pārņemto darbinieku darba stāžs, kas nostrādāts gan pie viņa, gan 
pie personas, kas nodod īpašumtiesības1. 

Jebkurā gadījumā, tā kā Vācija ir transponējusi šo direktīvu, valsts kompetentajām iestādēm, 
tostarp tiesām, jānovērtē šī lieta, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem faktiem un pienācīgi 
ievērojot piemērojamās vispārējās un procesuālās tiesības.

Tādējādi Komisija uzskata, ka nav tiesīga iejaukties šajā lietā.

  
1 ,,...aprēķinot ar to saistītās finansiālās tiesības īpašumtiesību saņēmēja uzņēmumā attiecībā uz 
darbinieku stāžu, tostarp atlaišanas pabalstu vai algas palielinājumu, īpašumtiesību saņēmējam jāņem vērā viss 
pārņemto darbinieku stāžs, kas nostrādāts gan pie viņa, gan pie personas, kas nodod īpašumtiesības, ciktāl šo 
pienākumu nosaka darba attiecības starp šiem darbiniekiem un personu, kas nodod īpašumtiesības, un saskaņā ar 
šo attiecību noteikumiem”, 2004. gada 14. septembra spriedums lietā C-343/98 Renato Collino un Luisella 
Chiappero pret Telecom Italia SpA, ECR 2000, I-6659. lpp., paragrāfs Nr. 53.
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