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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1770/2008 af Joseph Kiefer, luxembourgsk statsborger, om forsinket 
implementering i Luxembourg af Rådets direktiv 77/187/EØF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at den forsinkede gennemførelse i Luxembourg (i 1999 i stedet for 
1979) af Rådets direktiv 77/187/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, 
bedrifter eller dele af bedrifter har bevirket, at han er gået glip af en tillægspension for 
perioden 1971-1983, hvor han arbejdede for en tysk virksomhed med sæde i Luxembourg. 
Andrageren understreger, at hvis han havde arbejdet for samme virksomhed i Tyskland, havde 
han ikke haft det pågældende problem. Andrageren har forgæves ført sag ved de 
luxembourgske domstole, som har afvist hans klage over den forsinkede implementering af 
direktivet, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at sikre, at retfærdighed sker 
fyldest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Kommissionens bemærkninger

For det første er det værd at bemærke, at direktivets artikel 3, stk. 1, fastsætter den generelle 
regel om automatisk overførsel af kontraktlige rettigheder, der findes på overførselsdatoen. I 
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bestemmelsen 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."
Der findes imidlertid en undtagelse fra reglen om automatisk overførsel af kontraktlige 
rettigheder i stk. 3, hvoraf følgende fremgår: "Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
arbejdstagerens ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller til efterladte i 
henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes ud over 
medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger."

Denne undtagelse afbødes af artikel 3, stk. 3, andet afsnit, som fastslår, at "medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interesser og de 
personers interesser, som allerede har forladt overdragerens bedrift på tidspunktet for 
overførelsen i henhold til artikel 1, stk. 1, for så vidt angår helt eller delvis erhvervet ret til 
ydelser i forbindelse med alderdom, herunder ydelser til efterladte, i henhold til de i første 
afsnit omhandlede supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger."

Det fremgår af dokumentet fremsendt af andrageren, at han i forbindelse med sin opsigelse i 
1983 mistede retten til en supplerende pensionsordning fra arbejdsgiveren i henhold til 
ansættelseskontrakten. Da EFG efterfølgende blev opkøbt af ELCO i 1991, havde andrageren 
ikke længere helt eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse med alderdom. Direktivets 
artikel 3, stk. 3, andet afsnit, kunne derfor ikke finde anvendelse.
På samme måde fastslog Cour d'Appel de Luxembourg, at selv om den lovgivende 
myndighed i Luxembourg havde gennemført bestemmelserne inden for den anførte tidsfrist, 
som var den 5. marts 1979, ville dette ikke have ændret andragerens situation, da han alene er 
ansvarlig for at have mistet retten til en supplerende pensionsordning.
Det skal ligeledes bemærkes, at Rådet ønskede at beskytte supplerende pensionsrettigheder 
for personer, der flytter inden for Fællesskabet, hvorfor Rådet den 29. juni 1998 vedtog 
direktiv 98/49/EF1 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet.
Direktiv 98/49/EF har et meget begrænset anvendelsesområde. Artikel 4 i direktiv 98/49/EF 
vedrører bevarelse af erhvervede supplerende pensionsrettigheder hos ansatte, som forlader 
ordningen og flytter til en anden medlemsstat, under forudsætning af, at en sådan bevarelse 
findes i henhold til den nationale lovgivning og/eller praksis for personer, som flytter inden 
for landet. Hvis en sådan bevarelse ikke findes på nationalt niveau, således som det er 
tilfældet for KSB i Luxembourg, er denne artikel irrelevant og finder ikke anvendelse, hvis 
personen flytter til et andet land og skifter arbejdsgiver. I visse medlemsstater og for særlige 
ordninger såsom bogførte reserver og inden for visse sektorer og virksomheder kan 
optjeningsperioden for at opnå supplerende pensionsrettigheder være flere år.

Konklusion

På baggrund af ovenstående elementer kan Kommissionen ikke påvise nogen generel praksis 
fra de luxembourgske myndigheders side om overtrædelse af fællesskabslovgivningen, og 
nærværende sag giver ikke anledning til at indlede en overtrædelsesprocedure mod 
Luxembourg om ukorrekt anvendelse af de relevante bestemmelser i direktiv 77/187/EØF.

                                               
1 EFT L 209 af 25.07.1998, s. 46-49.
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Kommissionen har imidlertid forståelse for andragerens situation og anerkender, at der sker 
en forskelsbehandling af arbejdstagere i Luxembourg, og at der er behov for at sikre en 
effektiv konsolidering af rettigheder i interne fonde for supplerende pensionsrettigheder.
Kommissionen har vedtaget et forslag til direktiv om en styrkelse af retten til at overføre 
supplerende pensionsrettigheder1. Målet var netop at sikre beskyttelse af arbejdstagernes 
pensionsrettigheder gennem fastsættelse af mindstekrav til etablering og bevarelse af 
supplerende pensionsrettigheder. Det har imidlertid endnu ikke været muligt at opnå enighed 
om forslaget i Rådet og Europa-Parlamentet, og der er endnu ikke truffet nogen endelig 
afgørelse om dets vedtagelse."

                                               
1 KOM(2005)0507 af 20. oktober 2005.


