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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiţia nr. 0847/2008, adresată de Owen O’Neill, de naţionalitate irlandeză, 
însoţită de o semnătură, privind stabilirea pensiei sale şi incompatibilitatea 
acesteia cu principiile Directivei Consiliului 2001/23/CE privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în 
cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul prezintă problemele care au apărut, în special, din cauza unei modificări a 
statutului său de angajare în 1984. Petiţionarul, care lucra pentru serviciile poştale irlandeze, a 
fost angajat în calitate de funcţionar public, dar în 1984 serviciile poştale au fost reorganizate 
în două societăţi comerciale sponsorizate de stat. După 40 de ani de serviciu activ, petiţionarul
s-a pensionat şi susţine că pensia sa a fost stabilită pe o bază eronată, deoarece nu i s-au 
acordat drepturile pentru contribuţiile stabilite pentru funcţionarii publici. Deoarece acesta 
consideră că a fost victima unei puneri greşite în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în Directiva 
2001/23/CE a Consiliului privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la 
menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de 
întreprinderi sau unităţi, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia se referă la transferul asumat în temeiul vechii Directive nr. 77/187/CE a Consiliului 
din 14 februarie 1977 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 
menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderilor, al unităţilor sau al 
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unor părţi ale acestora (denumită în continuare “Directiva”)1. Termenul limită pentru 
transpunerea în legislaţia naţională a directivei a fost 16 februarie 1979, adică cu aproape 
cinci ani înainte de reorganizarea Serviciului poştal şi de telecomunicaţii din Irlanda. 
Directiva respectivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/50/CE2, a fost codificată 
recent prin Directiva 2001/23/CE a Consiliului3. Prin urmare, trebuie subliniat că următoarele 
observaţii se referă la status quo ante, deşi interpretarea directivei de către Curtea Europeană 
de Justiţie rămâne relevantă în temeiul Directivei 2001/23/CE. 
Curtea Europeană de Justiţie a arătat, în repetate rânduri, faptul că scopul directivei este de a 
asigura, pe cât posibil, menţinerea drepturilor angajaţilor în cazul schimbării angajatorului, 
ceea ce le permite să rămână angajaţi ai noului angajator în temeiul condiţiilor convenite cu 
cedentul (vechiul angajator).
Curtea Europeană de Justiţie a decis anterior în cazul C-343/98 Collino vs. Telecom Italia SpA
(Rec. 2000, p. I-6659) că directiva se aplică în cazul reorganizării similare a Serviciului de 
telefonie din Italia într-o companie de stat dintr-un organism de stat4. 

De asemenea, în ceea ce priveşte serviciile poştale şi de telecomunicaţii, Curtea AELS a decis 
prin Hotărârea din 22 martie 2002 în cazul E-3/01 Alda Viggósdóttir vs. Íslandspóstur hf. 
(Iceland Post Ltd) că transformarea unei entităţi deţinute de stat într-o societate cu răspundere 
limitată deţinută integral de stat poate reprezenta un transfer în sensul articolului 1 alineatul 
(1) din directivă5.
Totuşi, instanţa naţională ar trebui să decidă dacă este vorba de un transfer sau nu în temeiul 
directivei, luând în considerare toate circumstanţele relevante ale cazului.
Petiţionarul susţine că a fost angajat ca funcţionar public până în 1984. Totuşi, conform 
jurisprudenţei CEJ, directiva poate fi invocată doar de persoanele care sunt protejate în statul 
membru respectiv ca angajaţi în temeiul legislaţiei naţionale a muncii6. Această interpretare a 
fost confirmată şi de hotărârea Curţii AELS în cazul menţionat anterior. Motivul acestei 
interpretări este faptul că directiva este menită să ducă la o armonizare parţială a legislaţiei 
muncii, în special prin asigurarea menţinerii de către cesionar (noul angajator) a protecţiei 
acordate angajaţilor în temeiul legislaţiei naţionale a muncii7. Interpretarea este confirmată şi 
de Directiva 2001/23/CE, articolul 2 alineatul (1) litera (d) din aceasta stipulând că, în sensul 
Directivei 2001/23/CE „lucrător” reprezintă orice persoană care, în statul membru respectiv, 
este protejată ca lucrător în cadrul legislaţiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă. Prin 
urmare, în situaţia în care funcţionarii publici fac obiectul prevederilor de drept public şi nu al 
legislaţiei muncii, aceştia nu sunt protejaţi în temeiul directivei. 
De asemenea, este de competenţa instanţelor naţionale să verifice statutul petiţionarului.

Transferul drepturilor de pensie
Anterior reorganizării serviciilor poştale şi de telecomunicaţii, petiţionarul a fost membru al 
regimului de pensii al funcţionarilor publici. Acesta susţine că pensia i s-a calculat eronat, 
deoarece nu i s-au acordat drepturile pentru contribuţiile stabilite pentru funcţionarii publici.
                                               
1 JO L 61, 5.3.1977, p.26.
2 JO L 201, 17.7.1998, p. 88.
3 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.
4 A se vedea paragraful 41.
5 A se vedea paragraful 24.
6 A se vedea cazul C-343/98 Collino vs. Telecom Italia SpA, paragraful 36 şi jurisprudenţa menţionată.
7 A se vedea cazul E-3/01 Alda Viggósdóttir vs. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), paragraful 26.
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În cazul în care instanţa naţională decide că a fost vorba de un transfer în sensul directivei şi 
că petiţionarul a intrat sub incidenţa legislaţiei muncii şi nu a dreptului public, se aplică 
dispoziţiile directivei, inclusiv cele referitoare la transferul automat al drepturilor contractuale 
existente la momentul transferului.

În primul rând, trebuie să se aibă în vedere că directiva reprezintă o măsură de armonizare 
parţială şi că există o distincţie fundamentală între:

a) nivelul şi conţinutul drepturilor anterioare transferului (drepturi substanţiale), acestea 
putând fi stabilite doar la nivel naţional de către statele membre; şi

b) circumstanţele în care sunt transferate drepturile pre-existente (drepturi de transfer), 
acestea putând fi stabilite la nivel comunitar. 

Armonizarea parţială menţionată mai sus este reflectată la articolul 3 din directivă.
Alineatul (1) al acestui articol stabileşte regula generală de transfer automat al drepturilor 
contractuale existente în momentul transferului. Astfel, se stipulează că: drepturile şi 
obligaţiile cedentului care decurg dintr-un contract de muncă sau un raport de muncă 
existent la data transferului, în cazul unui astfel de transfer, sunt transferate cesionarului în 
sensul articolului 1 alineatul (1).
Totuşi, există o excepţie la transferul automat al drepturilor contractuale, menţionată la 
alineatul (3). 

Conform acestei prevederi, alineatele (1) şi (2) nu se aplică drepturilor lucrătorilor la 
prestaţii pentru limită de vârstă, invaliditate sau de supravieţuitor, în cadrul unor sisteme 
suplimentare de pensii ale unor organizaţii profesionale sau confederative, existente în afara 
sistemelor legale de securitate socială ale statelor membre.
După cum Comisia a arătat deja Comisiei pentru petiţii cu referire la petiţia 379/2007,
excepţia legată de drepturile angajaţilor la prestaţii pentru limită de vârstă în cadrul unor 
sisteme suplimentare de pensii ale unor organizaţii profesionale sau confederative, existente 
în afara sistemelor legale de securitate socială ale statelor membre, de la diversitatea 
considerabilă din cadrul şi dintre statele membre în chestiuni cum sunt natura sistemului 
suplimentar de pensii, nivelul contribuţiilor şi al prestaţiilor, metodele de finanţare şi 
capacitatea de modificare şi reziliere, valoarea drepturilor dobândite, momentul corelării 
acestor drepturi cu contribuţiile aferente şi obligaţiile menţinute de cedent. Rezultatul acestei 
complexităţi este că ar exista un impact diferit asupra statelor membre, solicitându-se nu doar 
transferul drepturilor de pensie dobândite, ci şi viitoare prevederi legate de pensii pe aceeaşi 
bază sau pe o bază comparabilă ca cea oferită de cedent.
Comisia a menţionat, de asemenea, că discuţiile inter-instituţionale la propunerea Comisiei în 
vederea elaborării unei directive privind îmbunătăţirea portabilităţii drepturilor la pensie 
suplimentară1 au evidenţiat dificultatea găsirii unor baze comune între statele membre în ceea 
ce priveşte chestiunea transferării drepturilor la pensie suplimentară.
Irlanda a decis că Regulamentul din 1980 de punere în aplicare a directivei nu se aplică în 
cazul drepturilor angajaţilor la prestaţii pentru limită de vârstă, invaliditate sau de 
supravieţuitor în cadrul unor sisteme suplimentare de pensii ale unor organizaţii profesionale 

                                               
1 COM (2005) 507 final 
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sau confederative, existente în afara sistemului legal de securitate socială1.
Din moment ce autorităţile naţionale, în special instanţele juridice, sunt în măsură să evalueze 
întregul context faptic şi juridic al cazului, acestea sunt competente şi să determine efectele 
schimbării din 1984 a angajatorului asupra drepturilor petiţionarului în temeiul sistemului de 
pensii aferent funcţionarilor publici din Irlanda.

Concluzie
În baza elementelor descrise mai sus, Comisia nu poate considera că Irlanda a pus în aplicare 
în mod incorect directiva. 
Este de competenţa autorităţilor naţionale, în special a instanţelor juridice, să stabilească dacă 
este vorba sau nu de un transfer, statutul petiţionarului ca funcţionar public şi, de asemenea, 
efectele schimbării angajatorului asupra drepturilor petiţionarului în temeiul sistemului de 
pensii aferent funcţionarilor publici existent în 1984. Autorităţile sunt în măsură să analizeze 
întregul context faptic şi juridic al cazului. Prin urmare, Comisia îndeamnă petiţionarul să facă 
uz de căile legale disponibile la nivel naţional. 

                                               
1 A se vedea Raportul Comisiei către Consiliu privind progresele legate de punerea în aplicare a Directivei SEC(92) 857 
final, p.39. Raportul face referire la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul din 1980 de punere în aplicare a directivei.
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