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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1770/2008, внесена от Joseph Kiefer, с люксембургско 
гражданство, относно забавянето при прилагането в Люксембург на 
Директива 77/187/ЕИО 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 изтъква, че забавянето при прилагането в Люксембург (през 
1999 г. вместо през 1979 г.) на Директива 77/187/ЕИО 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 означава, че той е бил лишен от 
допълнителна пенсия за периода 1971–1983 г., когато е работел за германско дружество
със седалище в Люксембург. Вносителят на петицията изтъква, че ако е работел за 
същото дружество в Германия, не би имал този проблем. Вносителят на петицията 
неуспешно е завел дело по този случай в люксембургските съдилища, които са 
отхвърлили жалбата му за забавяне на прилагането на директивата, и следователно той 
приканва Европейския парламент да гарантира справедливо решаване на проблема. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„Коментар на Комисията относно петицията
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Първо, уместно е да се отбележи, че в член 3, параграф 1 от директивата е заложено 
общо правило за автоматично прехвърляне на договорни права, съществуващи на 
датата на прехвърлянето. Тази разпоредба гласи следното: „Правата и задълженията 
на прехвърлителя във връзка със съществуващите към датата на прехвърлянето по 
смисъла на член 1, параграф 1 трудови договори или трудови правоотношения се 
прехвърлят на приобретателя по силата на прехвърлителната сделка.“
Въпреки това, има изключения от автоматичното прехвърляне на договорни права в 
параграф 3, съгласно който „разпоредбите на параграфи 1 и 2 не се прилагат към 
правата на работниците и служителите на обезщетения за старост, инвалидност 
или наследствени обезщетения в рамките на допълнителни професионални пенсионни 
схеми в рамките на едно или няколко предприятия извън законоустановените 
социалноосигурителни схеми в държавите-членки.“
Изключението е смекчено от алинея втора на член 3, параграф 3, съгласно която 
„Държавите-членки предприемат необходимите мерки за закрила на интересите на 
работниците и служителите и на лицата, които към датата на прехвърлянето по 
смисъла на член 1, параграф 1 вече не работят в предприятието на прехвърлителя, във 
връзка с придобитите и евентуалните им права на обезщетения за старост, 
включително наследствени обезщетения, в рамките на допълнителните схеми по
алинея първа."
От документите, представени от вносителя на петицията, се вижда, че съгласно 
договора за работа, в момента на напускането му през 1983 г., той е загубил правата за 
допълнителна пенсия, предоставена от работодателя. Следователно, когато 
дружеството EFG по-късно е придобито от дружеството ELCO през 1991 г., вносителят 
на петицията вече е нямал права, които незабавно или в бъдеще да му дадат право на 
пенсионни обезщетения. В резултат на това, член 3, параграф 3, алинея втора от 
директивата е неприложим.

По същия начин, Апелативният съд на Люксембург, сезиран по случая, твърди, че дори 
и законодателят на Люксембург да е приел разпоредби за въвеждането на директивата в 
определения срок, а именно преди 5 март 1979 г., това не би променило положението 
на вносителя на петицията, който е бил единственият отговорен за това, че е загубил 
правото си на допълнителна пенсия.
Важно е да се отбележи, че за да се защитят допълнителните пенсионни права на лица, 
които се движат в границите на Европейския съюз, на 29 юни 1998 г. Съветът прие
Директива 98/49/EО1 за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и 
самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността.
Директива 98/49 има много ограничено поле на действие. Член 4 от Директива 
98/49/ЕО се отнася до запазването на придобитите пенсионни права на лицата, които 
прекратяват участието си в схемата и се преместват в друга държава-членка, при 
условие, че това запазване е предвидено в националното законодателство и/или 
практики за лицата, които остават в същата държава. Ако това запазване не е 
предвидено на национално равнище, какъвто е случаят в Люксембург за KSB, този член 
не се взема предвид и е неприложим, ако лицето се премести в друга държава или 
смени работодателя си. В действителност в някои държави-членки и за някои схеми, 

                                               
1 ОВ L 209, 25.07.1998 г., стр.46-49.
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като схемите за резерви, вписани в баланса, както и в някои сектори и дружества,
правопораждащите срокове за придобиване на допълнителни пенсионни права могат да 
достигат няколко години.

Заключение
Въз основа на горепосочените елементи, Комисията не е намерила доказателства, които 
да показват съществуването на повсеместна практика от страна на люксембургските 
органи, която да нарушава законодателството на Общността в настоящия случай, които 
да дават основание да се започне процедура за нарушение срещу Люксембург за 
неправилно прилагане на съответните разпоредби на Директива 77/187/ЕИО.

Въпреки това, Комисията е съпричастна към положението на вносителя на петицията, 
като признава диференцираното отношение към работниците в Люксембург и 
необходимостта да се гарантира ефективно консолидиране на правата в рамките на 
националните фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Комисията прие
предложение за директива относно подобряването на преносимостта на 
допълнителните пенсионни права1. Това беше направено именно с цел да се гарантира, 
че пенсионните права на работниците са защитени чрез определяне на минимални 
изисквания за установяването и запазването на допълнителните пенсионни права. 
Въпреки това все още не е постигнато споразумение по предложението в рамките на
Съвета и Европейския парламент и все още не е взето окончателно решение за 
приемането му.“

                                               
1 COM(2005) 507, окончателен, 20.10.2005 г.


