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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0847/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Owen O’Neill
un viens līdzparakstītājs, par viņa pensiju piešķiršanas novērtējumu un to 
nesaderību ar Padomes Direktīvas 2001/23/EK par darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā principiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izklāsta problēmas, kuras, inter alia, radušās pateicoties viņa 
nodarbinātības statusa maiņai 1984. gadā. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš strādāja Īrijas pasta 
dienestā, tika nodarbināts kā valsts ierēdnis, bet 1984. gadā pasta dienests tika reorganizēts 
divos valsts subsidētos komerciālos uzņēmumos. Pēc 40 gadus ilgas pakalpojumu sniegšanas 
lūgumraksta iesniedzējs aizgāja pensijā un apgalvo, ka viņa pensija tika kļūdaini noteikta, jo 
netika atzīts viņa ieguldījums, strādājot par valsts ierēdni. Kopš viņš ir sapratis, ka kļuvis par 
upuri nepareizi īstenotajiem Padomes Direktīvas 2001/23/EK par darbinieku tiesību 
aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā principiem, viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumrakstā tiek norādīts uz īpašnieka maiņu, kas, iespējams, ir notikusi Padomes 
1977. gada 14. februāra Direktīvas 77/187/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
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uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (turpmāk tekstā — „Direktīva”) izpratnē1. 
Šīs Direktīvas transponēšana valsts tiesību aktos bija jāveic līdz 1979. gada 16. februārim, kas 
ir gandrīz piecus gadus pirms Īrijas pasta un telekomunikāciju pakalpojumu reorganizācijas. 
Šī Direktīva, kas grozīta ar Direktīvu 98/50/EK2, nesen tika kodificēta ar Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK3. Tāpēc ir jānorāda, ka sekojošie novērojumi attiecas uz tiesisko status 
quo ante, lai gan Eiropas Kopienu Tiesas sniegtā Direktīvas interpretācija saskaņā ar 
Direktīvu 2001/23/EK paliek saistoša. 
Eiropas Kopienu Tiesa norādīja uz daudziem gadījumiem, kad direktīvas nolūks ir nodrošināt, 
cik vien iespējams, ka darba devēju maiņas gadījumā darbinieku tiesības ir aizsargātas, ļaujot 
viņiem turpināt strādāt pie jaunā darba devēja saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un 
nosacījumiem, par kuriem bija notikusi vienošanās ar īpašumtiesības nododošo personu 
(iepriekšējo darba devēju).

Eiropas Tiesa jau nolēma lietā C-343/98 Collino pret Telecom Italia SpA (Krājums 2000, I-
6659. lpp.), ka, piemērojot šo Direktīvu līdzīgai Itālijas tālruņu pakalpojumu reorganizācijai, 
valsts organizācijas vietā tika izveidots valstij piederošs uzņēmums4. 
Turklāt attiecībā uz pasta un telekomunikāciju pakalpojumiem EBTA Tiesa savā 2002. gada 
22. marta spriedumā lietā E-3/01 Alda Viggósdóttir pret Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd)
nolēma, ka valsts īpašumā esošu uzņēmumu pārveidojot par pilnībā valsts īpašumā esošu 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību, var notikt īpašnieka maiņa Direktīvas 1. panta 1. punkta 
izpratnē5.

Tomēr par īpašnieka maiņu Direktīvas izpratnē joprojām ir jālemj valstu tiesām, ņemot vērā 
visus būtiskos lietas faktus.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka līdz 1984. gadam viņš strādāja civildienesta ierēdņa 
statusā. Tomēr saskaņā ar iedibināto Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi uz šo Direktīvu var 
atsaukties tikai tās personas, kuras attiecīgajā dalībvalstī ir aizsargātas kā darbinieki saskaņā 
ar valsts darba tiesību aktiem6. Šo interpretāciju iepriekš minētajā spriedumā apstiprināja arī 
EBTA Tiesa. Šāda interpretācija ir skaidrojama ar faktu, ka Direktīvas nolūks ir 
nodarbinātības tiesību aktu jomā sasniegt daļēju harmonizāciju, ko var panākt, galvenokārt 
nodrošinot, ka jaunais darba devējs saglabā aizsardzību, kas darbiniekiem tiek garantēta 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem nodarbinātības jomā7. Šī interpretācija tālāk tika apstiprināta 
Direktīvā 2001/23/EK, kuras 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā ir teikts, ka 
Direktīvas 2001/23/EK izpratnē „darbinieks” ir katra persona, kuru kā darbinieku aizsargā 
attiecīgās valsts darba tiesības. Tāpēc, ņemot vērā, ka uz civildienesta ierēdņiem vairāk 
attiecas publisko tiesību noteikumi, nevis tiesību aktu nodarbinātības jomā noteikumi, viņus šī 
Direktīva neaizsargā. 
Lūgumraksta iesniedzēja statuss ir arī jāpārbauda valsts tiesai.

Pensiju tiesību nodošana
Pirms pasta un telekomunikāciju pakalpojumu reorganizācijas lūgumraksta iesniedzējs bija 
                                               
1 OV L 61, 5.3.1977., 26. lpp.
2 OV L 201, 17.7.1998., 88. lpp.
3 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.
4 Skat. 41. punktu
5 Skat. 24. punktu
6 Skat. lietas C-343/98 Collino pret Telecom Italia SpA 36. punktu un tajā minēto tiesu praksi.
7 Skat. lietas E-3/01 Alda Viggósdóttir pret Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd) 26. punktu.
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civildienesta ierēdņu pensiju shēmas dalībnieks. Viņš apgalvo, ka viņa pensija tika aprēķināta 
nepareizi, jo netika novērtēts viņa ieguldījums, strādājot civildienesta ierēdņa statusā.

Gadījumā, ja tiek nolemts, ka īpašnieka maiņa ir notikusi šīs Direktīvas izpratnē, un uz 
lūgumraksta iesniedzēju attiecas tiesību akti nodarbinātības jomā, bet nevis publisko tiesību 
statuss, tiks piemēroti Direktīvas noteikumi, ieskaitot tos, kas attiecas uz to līgumtiesību 
automātisku nodošanu, kas bija spēkā tajā dienā, kad notika īpašnieka maiņa.

Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka saistībā ar faktu, ka Direktīva ir daļējas harmonizācijas līdzeklis, 
pastāv fundamentāla atšķirība starp:

a) to tiesību līmeni un saturu, kas bija spēkā pirms īpašnieka maiņas (materiālās tiesības) 
— šo jautājumu izlemj vienīgi dalībvalstis valsts līmenī, un

b) apstākļiem, kādos notiek šādu iepriekšnoteiktu tiesību pāreja (tiesību nodošana) — šis 
jautājums izskatāms Kopienas līmenī. 

Iepriekš minētā daļējā harmonizācija ir atspoguļota Direktīvas 3. pantā.
Šī panta 1. punktā ir izklāstīti to līgumtiesību, kas bija spēkā tajā dienā, kad notika īpašnieka 
maiņa, automātiskas nodošanas vispārēji nosacījumi. Šajos noteikumos ir minēts:
Īpašumtiesības nododošās personas devēja tiesības un saistības, kas izriet no darba līguma 
vai darba attiecībām, kas pastāvēja dienā, kad tika veikta nodošana 1. panta 1. punkta 
izpratnē, šīs nodošanas dēļ ir jānodod īpašumtiesību saņēmējam.
Tomēr 3. punktā ir minēts izņēmums līgumtiesību automātiskai nodošanai. 
Saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. punkts neparedz darbinieku tiesības uz vecuma un 
invaliditātes pabalstiem, kā arī pabalstiem apgādnieka zaudējuma gadījumā, saskaņā ar 
uzņēmumu vai starpuzņēmumu papildu pensiju shēmām, kas darbojas ārpus dalībvalstīs 
pastāvošajām, ar likumu noteiktajām sociālās apdrošināšanas shēmām.
Kā Komisija to jau norādīja komitejai lūgumraksta Nr. 379/2007 kontekstā, izņēmums, kas 
tika veikts saistībā ar darbinieku tiesībām saņemt vecuma pabalstus saskaņā ar uzņēmumu vai 
starpuzņēmumu papildu pensiju shēmām ārpus ar likumu noteiktajām sociālās apdrošināšanas 
shēmām, izriet no lielās dažādības gan vienas dalībvalsts ietvaros, gan arī starp dalībvalstīm 
tādos jautājumos kā papildu pensiju shēmas raksturs, iemaksu un pabalstu līmeņi, 
finansēšanas metodes, kā arī pilnvaras izdarīt grozījumus un izbeigt darbību, iegūto tiesību vai 
pilnvaru novērtēšana, tiesību vai pilnvaru piešķiršanas datums uzkrātajiem ieguldījumiem un 
saistību apjoms, kas paliek īpašumtiesības nododošajai personai. Šīs sarežģītības dēļ uz 
dalībvalstīm būs dažāda ietekme, pieprasot nodot ne tikai iegūtās pensiju tiesības, bet arī 
pensiju nodrošinājumu nākotnē, izmantojot tādu pašu vai salīdzināmu bāzi, kādu nodrošināja 
īpašumtiesības nododošā persona.

Komisija arī minēja, ka starpinstitucionālās diskusijas par Komisijas priekšlikumu Direktīvai 
par papildu pensiju tiesību pārnesamības uzlabošanu1 izcēla grūtības atrast kopsaucēju 
dalībvalstu starpā jautājumā par papildu pensiju tiesību nodošanu.
Īrija nolēma, ka 1980. gada regula, ar kuru ievieš Direktīvu, saistībā ar darbinieku tiesībām 
neattiecas uz vecuma un invaliditātes pabalstiem, kā arī pabalstiem apgādnieka zaudējuma 
gadījumā, saskaņā ar uzņēmumu vai starpuzņēmumu papildu pensiju shēmām, kas darbojas 

                                               
1 COM(2005) 507 galīgā redakcija 
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ārpus dalībvalstīs pastāvošajām, ar likumu noteiktajām sociālās apdrošināšanas shēmām1.
Tā kā valstu varas iestādes, īpaši tiesas, spēj izvērtēt visu lietas faktisko un tiesisko kontekstu, 
tās var arī noskaidrot, kādu ietekmi uz lūgumraksta iesniedzēja tiesībām saistībā ar 
civildienesta ierēdņu pensiju shēmu atstāja 1984. gadā notikušās izmaiņas.  

Secinājums
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem elementiem, Komisija nevar secināt, ka Īrija būtu 
nepareizi ieviesusi Direktīvu. 

Ir jāiesaistās valstu varas iestādēm, īpaši tiesām, lai izlemtu, vai atļaut īpašnieka maiņu; 
lūgumraksta iesniedzēja kā civildienesta ierēdņa statusu, un, visbeidzot, kādu ietekmi uz 
lūgumraksta iesniedzēja tiesībām saistībā ar civildienesta ierēdņu pensiju shēmu atstāja 
1984. gadā notikušās izmaiņas. Šīs iestādes spēj analizēt visu lietas faktisko un tiesisko 
kontekstu. Tāpēc Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju izmantot dalībvalsts līmenī 
pieejamās atlīdzības iespējas. 

                                               
1 Skat. Komisijas ziņojumu Padomei par sasniegto attiecībā uz Direktīvas SEC(92) 857 ieviešanu (galīgā versija, 
39. lpp.) Šis ziņojums attiecas uz 1980. gada regulas, ar ko tiek ieviesta Direktīva, 4. panta 2. punktu.
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