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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0847/2008 af Owen O’Neill, irsk statsborger, og 1 medunderskriver, 
om udmåling af hans pension og den dermed forbundne uforenelighed med 
principperne i Rådets direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med 
overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, der er opstået pga. ændringen i 1984 af hans 
arbejdstagerstatus. Andrageren, der arbejdede i det irske postvæsen, var ansat som 
statstjenestemand, men i 1984 blev postvæsnet omdannet til to statssponsorerede 
kommercielle virksomheder. Efter 40 års aktiv tjeneste gik andrageren på pension, og han 
hævder, at udmålingen af hans pension er foretaget på et forkert grundlag, idet han ikke har 
fået tilkendt de for tjenestemænd fastsatte tilskud. Da han føler, at han er offer for manglende 
håndhævelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med 
overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet henviser til den formodede overførsel som omhandlet i Rådets direktiv 
77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
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varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, 
bedrifter eller dele af bedrifter (i det følgende benævnt "direktivet")1. Fristen for 
gennemførelse i national lovgivning af dette direktiv var fastsat til den 16. februar 1979, dvs. 
næsten fem år før omdannelsen af de irske post- og telekommunikationstjenester. Dette 
direktiv, som ændret ved direktiv 98/50/EF2, er for nylig blevet kodificeret ved Rådets 
direktiv 2001/23/EF3. Derfor skal det påpeges, at følgende observationer henviser til den 
juridiske status quo ante, selv om De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af 
direktivet fortsat er relevant i henhold til direktiv 2001/23/EF.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har ved mange lejligheder påpeget, at formålet med 
direktivet er så vidt muligt at sikre, at arbejdstageres rettigheder varetages ved en ændring af 
arbejdsgiver ved at tillade dem at fortsætte med at arbejde for den nye arbejdsgiver på de 
vilkår og betingelser, der er aftalt med overdrageren (den gamle arbejdsgiver).

De Europæiske Fællesskabers Domstol har allerede fastslået i sag C-343/98 Collino v. 
Telecom Italia SpA (Samling af afgørelser 2000, s. I-6659), at direktivet gjaldt for den 
lignende omdannelse af de italienske telefontjenester, som resulterede i oprettelse af et 
statsejet selskab i stedet for et statsligt organ4.

Med hensyn til post- og telekommunikationstjenester fastslog EFTA-Domstolen endvidere i 
sin dom af 22. marts 2002 i sag E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post 
Ltd), at omdannelse af en statsejet enhed til et fuldt ud statsejet aktieselskab kan udgøre en 
overførsel i den i artikel 1, stk. 1, i direktivet anførte betydning5.

Idet der tages hensyn til alle relevante oplysninger i sagen, er det dog stadig den nationale 
domstol, som bør træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om en overførsel eller ej i den i 
direktivet anførte betydning.
Andrageren hævder, at han indtil 1984 var ansat som statstjenestemand. Ifølge Domstolens 
faste retspraksis kan direktivet imidlertid kun anvendes af personer, som er beskyttet i den 
pågældende medlemsstat som arbejdstagere i henhold til national arbejdsretslovgivning6.
Denne fortolkning blev også bekræftet af EFTA-Domstolen i ovennævnte dom. Grunden til 
denne fortolkning er, at hensigten med direktivet er at opnå delvis harmonisering på 
arbejdsretsområdet, hovedsageligt ved at sikre, at overtageren (den nye arbejdsgiver) 
opretholder den beskyttelse, som garanteres arbejdstagere i henhold til national 
arbejdsretslovgivning7. Den fortolkning bekræftes yderligere af direktiv 2001/23/EF, hvori det 
anføres i artikel 2, stk. 1, litra d), at en "arbejdstager" er enhver person, som i den pågældende 
medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i henhold til den nationale lovgivning. Hvis 
tjenestemændene således er underlagt offentligretlige regler snarere end regler inden for 
individuel arbejdsret, er de ikke beskyttet af direktivet.
Det tilkommer også den nationale domstol at bekræfte andragerens status.

Overførsel af pensionsrettigheder
Før omstruktureringen af post- og telekommunikationstjenesterne var andrageren medlem af 
                                               
1 EFT L 61 af 5.3.1997, s. 26.
2 EFT L 201 af 17.7.1998, s. 88.
3 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
4 Se præmis 41.
5 Se præmis 24.
6 Se sag C-343/98 Collino v. Telecom Italia SpA, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis.
7 Se sag E-3/01 Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), præmis 26.
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tjenestemandspensionsordningen. Han hævder, at udmålingen af hans pension er foretaget på 
et forkert grundlag, idet han ikke har fået tilkendt de for tjenestemænd fastsatte tilskud.

Hvis det fastslås, at der var tale om en overførsel i den i direktivet angivne betydning, og at 
andrageren var underlagt individuel arbejdsret og ikke den offentligretlige status, gælder 
bestemmelserne i direktivet, herunder dem, der henviser til automatisk overførsel af 
kontraktlige rettigheder, som består på overførselsdatoen.

For det første er det værd at bemærke, at da direktivet er en foranstaltning til delvis 
harmonisering, skelnes der grundlæggende mellem:

a) niveauet og indholdet af de rettigheder, som eksisterede inden overdragelsen 
(betydelige rettigheder), idet dette udelukkende fastlægges på nationalt plan af 
medlemsstaterne, og

b) omstændighederne, hvorunder sådanne eksisterende rettigheder overføres 
(overførselsrettigheder), idet dette fastlægges på fællesskabsplan.

Ovennævnte delvise harmonisering afspejles i direktivets artikel 3.

I stk. 1 i denne artikel fastsættes de generelle regler for automatisk overførsel af kontraktlige 
rettigheder, som består på overførselsdatoen. I denne bestemmelse anføres følgende:
"Overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et 
arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for overførslen i den i artikel 1, stk. 1, anførte 
betydning, overgår som følge af denne overførsel til erhververen."
Stk. 3 indeholder dog en undtagelse i forhold til den automatiske overførsel af kontraktlige 
rettigheder:
Ifølge denne bestemmelse finder stk. 1 og 2 "ikke anvendelse på arbejdstageres ret til ydelser i 
forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til supplerende 
faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes ud over medlemsstaternes 
lovbestemte sociale sikringsordninger".
Som Kommissionen allerede har påpeget over for udvalget i forbindelse med andragende 
379/2007, stammer undtagelsen i forhold til arbejdstagernes ret til ydelser i forbindelse med 
alderdom i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes 
ud over medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger, fra den betydelige forskel 
både i og mellem medlemsstaterne i forhold til f.eks. arten af supplerende 
forsikringsordninger, niveauet for bidrag og ydelser, finansieringsmetoder og beføjelser med 
hensyn til ændringer og ophævelser, vurdering af erhvervede rettigheder, datoen for tildeling 
af rettigheder og ret til erhvervede bidrag og omfanget af de forpligtelser, som forbliver hos 
overdrageren. Resultatet af denne kompleksitet er, at der vil være en anden indvirkning på 
medlemsstaterne, hvis det kræves, at ikke kun erhvervede pensionsrettigheder, men også 
fremtidig pension overføres på samme eller tilsvarende baggrund som den, overdrageren 
ydede.
Kommissionen nævnte også, at de interinstitutionelle drøftelser om Kommissionens forslag til 
et direktiv om styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder1 havde 
fremhævet problemerne med at finde fælles fodslag blandt medlemsstaterne i forhold til 
spørgsmålet om overførsel af supplerende pensionsrettigheder.

                                               
1 KOM (2005) 507.
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Irland besluttede, at forordningen fra 1980 om gennemførelse af direktivet ikke fandt 
anvendelse på arbejdstageres ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller 
ydelser til efterladte i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, 
der findes ud over lovbestemte sociale sikringsordninger1.

Eftersom de nationale myndigheder, navnlig domstolene, er i stand til at vurdere hele sagens 
faktiske og juridiske omstændigheder, har de også kompetence til at fastsætte virkningerne af 
ændringen af arbejdsgiver i 1984 for andragerens rettigheder i henhold til den irske 
tjenestemandspensionsordning.  

Konklusion
På grundlag af ovenstående elementer kan Kommissionen ikke konkludere, at Irland har 
gennemført direktivet ukorrekt.

Det er de nationale myndigheder, navnlig domstolene, som bør være involveret for at træffe 
afgørelse om, hvorvidt der er tale om en overførsel eller ej, andragerens status som 
tjenestemand og endelig virkningerne af ændring af arbejdsgiver for andragerens rettigheder i 
henhold til den irske embedsmandspensionsordning, der fandtes i 1984. Disse myndigheder er 
i stand til at undersøge hele sagens faktiske og juridiske omstændigheder. Kommissionen 
opfordrer derfor andrageren til at gøre brug af de klagemuligheder, der findes på nationalt 
plan."

                                               
1 Se Kommissionens beretning til Rådet vedrørende gennemførelsen af direktiv SEK(92) 857 s. 39. Beretningen henviser til 
artikel 4, stk. 3, i forordningen fra 1980 om gennemførelse af direktivet.
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