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Petiţia 0384/2006, prezentată de Enza Sarcià Martorino (de naţionalitate italiană), 
privind un conflict de muncă în Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petenta cere plata finală datorată în urma concedierii sale. Angajatorul, o societate germană 
care a cumpărat firma în cauză de la altă firmă, nu a efectuat plata solicitată de lucrător, 
afirmând că aceasta poate fi efectuată numai lucrătorilor care demisionează.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Faptele, astfel cum au fost prezentate de petentă:

Petenta susţine că a lucrat timp de 20 de ani pentru Tally, o societate producătoare de 
imprimante. În 2002, Tally a vândut divizia în care lucra petenta societăţii PKM GmbH Max 
Kempfle.

Conform petentei, Tally a transferat către PKM GmbH suma care ar fi fost datorată pentru 
plăţi în cazul rezilierii contractelor de muncă. Petenta mai susţine că PKM a reasigurat 
personalul de câteva ori că, în cazul rezilierii contractelor de muncă, lucrătorii vor primi suma 
de bani la care erau îndreptăţiţi, luând în considerare anii de muncă la Tally. 

În 2004, petenta a fost concediată de PKM GmbH cu un preaviz de 7 luni. Aceasta a afirmat 
că era îndreptăţită la plăţi compensatorii în baza anilor de muncă la Tally şi PKM GmbH. 

Totuşi PKM GmbH a refuzat să efectueze plata. A susţinut că lucrătorii concediaţi nu erau 
îndreptăţiţi la această plată, aceasta fiind valabilă numai pentru lucrătorii care şi-au dat 
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demisia.

Comentarii:

Petenta reclamă faptul că, după concedierea sa, nu a primit o plată la care se consideră 
îndreptăţită.

Dacă obiectul petiţiei este îndreptăţirea la o plată în urma concedierii, nu există legislaţie 
comunitară în domeniul concedierilor individuale, acest domeniu fiind exclusiv de 
competenţă naţională.

Dacă obiectul petiţiei este calcularea vechimii petentei, pot fi menţionate următoarele: dacă în 
2002 a avut loc un transfer de întreprindere în sensul articolului 1 din Directiva 2001/23/CE 
(care nu poate fi exclus, după cum au fost descrise faptele), ar fi aplicabilă legislaţia naţională 
de punere în aplicare a directivei, respectiv secţiunea 613a BGB. Cu privire la chestiunea 
punctuală a calculării vechimii, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că cesionarul trebuie să 
ia în considerare întreaga vechime a personalului transferat, atât în perioada în care a fost 
angajat de acesta, cât şi în perioada în care a fost angajat de către cedent1. 

În orice caz, deoarece Germania a transpus directiva, depinde de autorităţile naţionale 
competente, inclusiv tribunale, să evalueze cazul în baza tuturor faptelor relevante şi ţinând 
seama de dreptul naţional material şi procedural aplicabil.

În consecinţă, Comisia crede că nu este competentă să intervină în această chestiune.

  
1 „la calcularea drepturilor de natură financiară aferente, la cesionar, vechimii angajaţilor, precum 
indemnizaţiile la încetarea contractului de muncă sau măririle de salarii, cesionarul trebuie să ţină seama de 
întreaga vechime a angajaţilor transferaţi, atât în serviciul său, cât şi în cel al cedentului, în măsura în care 
obligaţia sa în acest sens derivă din relaţia de muncă dintre aceşti angajaţi şi cedent, şi în conformitate cu 
condiţiile convenite în această relaţie.” Hotărârea din 14 septembrie 2000 în cauza C-343/98 Renato Collino 
şi Luisella Chiappero c. Telecom Italia SpA, ECR 2000, pagina I-659, punctul 53.
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