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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0847/2008, внесена от Owen O’Neill, с ирландско гражданство, 
подкрепена от подписа на още едно лице, относно изчисляването на 
неговата пенсия и несъвместимостта му с принципите на Директива 
2001/23/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или 
части от предприятия или стопански дейности

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията излага проблемите, които са възникнали, наред с другото, 
поради промяна в неговия трудов статут през 1984 г. Вносителят на петицията, който е 
работил за ирландските пощи, е бил назначен като държавен служител, но през 1984 г. 
пощенските услуги биват разделени на две търговски дружества, финансирани от 
държавата. След 40 години активна трудова дейност, вносителят на петицията се е 
пенсионирал и твърди, че пенсията му е изчислена върху погрешна база, тъй като не са 
отчетени обезщетенията, дължими на държавни служители. Тъй като той смята, че е 
жертва на неправилно прилагане на разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с 
гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, 
той моли Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.
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Петицията се отнася до предполагаемото прехвърляне по смисъла на тогавашната 
Директива 77/187/ЕИО на Съвета от 14 февруари 1977 г. относно сближаването на 
законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на 
работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или 
части от предприятия или стопански дейности (по-нататък наричана „директивата“)1. 
Срокът за транспониране в националното право на тази директива е определен на 16 
февруари 1979 г., което е почти пет години преди преструктурирането на ирландските 
пощенски и далекосъобщителни служби. Тази директива, изменена с Директива 
98/50/ЕО2, наскоро беше кодифицирана с Директива 2001/23/ЕО на Съвета3. Поради 
това трябва да бъде отбелязано, че следните бележки се отнасят до предишното правно 
положение, въпреки че тълкуванието на директивата от Съда на Европейските 
общности продължава да бъде валидно съгласно Директива 2001/23/ЕО.

Съдът на Европейските общности отбелязва по редица поводи, че целта на директивата
е да осигури в максимална възможна степен защитата на правата на работниците и 
служителите при промяна на работодателя, като им позволява да останат на служба при 
новия работодател при такива условия, каквито са били уговорени с прехвърлителя 
(предишния работодател).
Съдът на Европейските общности вече е постановил по дело C-343/98 Collino v. 
Telecom Italia SpA (Rec. 2000, стр. I-6659), че директивата се прилага към подобно
преструктуриране на италианските телефонни служби, произтекло от учредяването на 
държавно дружество на мястото на държавен орган4.
Освен това, по отношение на пощенските и далекосъобщителните услуги Съдът на 
ЕФТА постановява в свое решение от 22 март 2002 г. по дело E-3/01 Alda Viggósdóttir v. 
Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), че преобразуването на държавна организация в 
изцяло притежавано от държавата дружество с ограничена отговорност може да 
представлява прехвърляне по смисъла на член 1, параграф 1 от директивата5.

Въпреки това, националният съд е този, който, като вземе предвид всички относими 
факти по делото, следва да се произнесе относно наличието или липсата на 
прехвърляне по смисъла на директивата.
Вносителят на петицията твърди, че той е бил нает до 1984 г. като държавен служител. 
Въпреки това, според установената практика на СЕО, разпоредбите на директивата
могат да се ползват само от лица, които са защитени в съответната държава-членка като 
работници съгласно националното трудово право6. Това тълкувание е потвърдено и от 
Съда на ЕФТА в гореспоменатото решение. Причината за това тълкувание е фактът, че 
директивата има за цел да постигне частична хармонизация в областта на трудовото 
право, основно като гарантира, че приобретателят (новият работодател) запазва
защитата, гарантирана на служителите съгласно националното трудово право7. Това 
тълкувание е потвърдено и от Директива 2001/23/ЕО, която в член 2, параграф 1, буква 
г) постановява, че по смисъла на Директива 2001/23/ЕО „служител” означава всяко 

                                               
1 ОВ L 61, 5.3.1977 г., стр. 26.
2 ОВ L 201, 17.7.1998 г., стр. 88.
3 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.
4 Виж параграф 41.
5 Виж параграф 24.
6 Виж дело C-343/98 Collino v. Telecom Italia SpA, параграф36 и практиката, посочена там.
7 Виж дело E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), параграф 26.
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едно лице, което в съответната държава-членка е защитено като служител съгласно 
националното трудово право. Поради това, в случай, че държавните служители се 
подчиняват на правилата на публичното право, а не на правилата на трудовото право, 
те не попадат в обхвата на защитата, предоставена от директивата.

Тук отново националният съд трябва да потвърди статута на вносителя на петицията.
Прехвърляне на пенсионните права
Преди преструктурирането на пощенските и далекосъобщителните служби, вносителят 
на петицията е членувал в пенсионната схема за държавни служители. Той твърди, че 
неговата пенсия е изчислена на погрешна база, тъй като не са му били признати 
обезщетенията, предвидени за държавни служители.

В случай че бъде решено, че е имало прехвърляне по смисъла на директивата и че 
вносителят на петицията е бил подчинен на трудовото право, а не на публичното право, 
се прилагат разпоредбите на директивата, включително тези, които се отнасят до 
автоматичното прехвърляне на договорни права, които съществуват към датата на 
прехвърляне.
На първо място, струва си да се отбележи, че поради факта, че директивата е мярка на 
частична хармонизация, е налице основно разграничение между:

а) нивото и съдържанието на правата, които съществуват преди прехвърлянето 
(материални права), като това е предмет единствено на решение на национално 
равнище, вземано от  държавите-членки; и

б) обстоятелствата, при които се прехвърлят тези предварително съществуващи 
права (права на прехвърляне), като този въпрос се решава единствено на 
общностно ниво. 

Гореспоменатото частично хармонизиране е отразено в член 3 от директивата.

Параграф 1 от този член предвижда общо правило за автоматично прехвърляне на 
договорни права, които съществуват към датата на прехвърляне. Тази разпоредба 
предвижда следното: Правата и задълженията на прехвърлителя във връзка със 
съществуващите към датата на прехвърлянето трудови договори или трудови 
правоотношения се прехвърлят на приобретателя по силата на прехвърлителната 
сделка.
Въпреки това, съществува изключение от автоматичното прехвърляне на договорни 
права в параграф 3. 

Съгласно тази разпоредба параграфи 1 и 2 не се прилагат към правата на 
работниците и служителите за обезщетения за старост, инвалидност или 
наследствени обезщетения в рамките на допълнителни пенсионни схеми в рамките на 
едно или няколко предприятия извън законоустановените социалноосигурителни схеми 
в държавите-членки.
Както Комисията вече е отбелязала пред комисията на ЕП в контекста на петиция 
379/2007 г., изключението, направено във връзка с правата на служителите на 
обезщетения за старост по линия на допълнителни пенсионни схеми в рамките на едно 
или няколко предприятия извън законоустановените социалноосигурителни схеми, 
произтича от значителното разнообразие в държавите-членки и между тях по въпроси,
като естеството на допълнителната пенсионна схема, равнищата на вноските и 

Adlib Express Watermark



PE421.169 4/4 CM\770967BG.doc

BG

обезщетенията, начините на финансиране и правомощията за изменение и 
прекратяване, оценката на натрупаните права, датата на предоставяне на правата и 
правото да бъдат получени вноските и степента на задълженията, които остават за 
прехвърлителя. Резултатът от тази сложна система е, че за държавите-членки би имало 
различни последици, ако се поиска прехвърляне не само на натрупаните пенсионни 
права, но и бъдещо отпускане на пенсия на същата или съпоставима база като тази, 
осигурявана от прехвърлителя.
Освен това Комисията посочва, че междуинституционалните обсъждания на 
предложението на Комисията за Директива за подобряване на преносимостта на 
допълнителни пенсионни права1 са очертали трудността на намирането на обща 
позиция, заедно с държавите-членки, по въпроса за прехвърлянето на допълнителни 
пенсионни права.

Ирландия решава, че актът от 1980 г., с който се прилага директивата, не се е прилагал
във връзка с правата на работниците и служителите към обезщетенията за старост, 
инвалидност или наследствените обезщетения по линията на допълнителни пенсионни 
схеми в рамките на едно или няколко предприятия извън законоустановените 
социалноосигурителни схеми2.
Тъй като националните органи, и по-специално съдилищата, са компетентни да 
преценят изцяло фактическата и правната страна на делото, те са компетентни и да 
определят последиците от смяната на работодателя през 1984 г. за правата на вносителя 
на петицията съгласно Ирландската пенсионна схема за държавни служители.

Заключение
Въз основа на горните елементи, Комисията не може да стигне до заключение, че 
Ирландия е приложила неправилно директивата.
Националните органи, и по-специално съдилищата са тези, които следва да бъдат 
сезирани, за да се произнесат относно наличието или липсата на прехвърляне, статута 
на вносителя на петицията като държавен служител и накрая — относно последствията
от смяната на работодателя за правата на вносителя на петицията съгласно Ирландската 
пенсионна схема за държавни служители, която е съществувала през 1984 г. Тези 
органи са изцяло компетентни да анализират фактическата и правната страна на делото. 
Поради това Комисията насърчава вносителя на петицията да се възползва от 
наличните средства за обезщетение на национално ниво.

                                               
1 COM (2005) 507 окончателен.
2 Виж доклад на Комисията до Съвета относно напредъка по отношение на прилагането на Директива SEC(92) 857 
окончателен, стр.39. Докладът се позовава на член 4, параграф 2 от регламента за прилагане на директивата от 
1980 г.

Adlib Express Watermark


	770967bg.doc

