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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1770/2008, του Joseph Kiefer, λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καθυστέρηση της εφαρμογής στο Λουξεμβούργο της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, 
σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η καθυστέρηση εφαρμογής στο Λουξεμβούργο (το 1999 αντί 
του 1979) της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων είχε ως 
αποτέλεσμα να στερηθεί ο ίδιος συμπληρωματική σύνταξη για τη χρονική περίοδο από το 
1971 έως το 1983, κατά την οποία εργαζόταν σε μια γερμανική εταιρεία με έδρα το 
Λουξεμβούργο. Ο αναφέρων υπογραμμίζει ότι εάν εργαζόταν για την ίδια εταιρεία στη 
Γερμανία, δεν θα αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Ο αναφέρων προσέφυγε, ανεπιτυχώς, 
ενώπιον των λουξεμβουργιανών δικαστηρίων, τα οποία απέρριψαν την καταγγελία του 
σχετικά με την καθυστέρηση μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας, και ζητεί, ως εκ τούτου, από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθεί την απονομή δικαιοσύνης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Καταρχάς, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει 
έναν γενικό κανόνα αυτόματης μεταβίβασης των συμβατικών δικαιωμάτων που υφίστανται 
κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η εν λόγω διάταξη αναφέρει τα εξής: «Τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τον εκχωρητή από σύμβαση εργασίας ή 
από εργασιακή σχέση που υφίσταται κατά την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 παράγραφος 1, μεταβιβάζονται, εξ αιτίας της μεταβιβάσεως αυτής, στον 
εκδοχέα.»
Ωστόσο, προβλέπεται μια εξαίρεση στην αυτόματη μεταβίβαση των συμβατικών 
δικαιωμάτων στην παράγραφο 3, σύμφωνα με την οποία «οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται επί των δικαιωμάτων των εργαζομένων για παροχές λόγω γήρατος, 
ανικανότητος ή επιζώντων βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή 
διεπαγγελματικής προνοίας που ισχύουν εκτός των νομίμων συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως των κρατών μελών».
Η εξαίρεση αυτή μετριάζεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3, που 
ορίζει ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
συμφερόντων των εργαζομένων, ως και των ατόμων που έχουν ήδη εγκαταλείψει την 
επιχείρηση του εκχωρητή κατά τη στιγμή της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1, 
παράγραφος 1, όσον αφορά τα κεκτημένα δικαιώματά τους ή εκείνα που πρόκειται ν' 
αποκτηθούν για παροχές λόγω γήρατος, περιλαμβανομένων των παροχών προς επιζώντες βάσει 
των συμπληρωματικών συστημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο».
Από τον φάκελο που υπέβαλε ο αναφέρων προκύπτει ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας, 
κατά τον χρόνο της παραίτησής του το 1983 απώλεσε το δικαίωμα σε συμπληρωματική 
σύνταξη που χορηγούνταν από τον εργοδότη. Επομένως, όταν η EFG εξαγοράστηκε στη 
συνέχεια από την ELCO το 1991, ο αναφέρων δεν διέθετε πλέον δικαιώματα που να του 
εξασφαλίζουν άμεση ή μελλοντική καταβολή παροχών γήρατος. Κατά συνέπεια, δεν τύγχανε 
εφαρμογής το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας.
Ομοίως, το Cour d'Appel (Εφετείο) του Λουξεμβούργου που εξέτασε την υπόθεση έκρινε ότι 
ακόμη και εάν ο λουξεμβουργιανός νομοθέτης είχε εγκρίνει τις διατάξεις μεταφοράς εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή πριν από την 5η Μαρτίου 1979, αυτό δεν θα άλλαζε 
την κατάσταση του αναφέροντα που ήταν ο μόνος υπεύθυνος για την απώλεια του 
δικαιώματός του σε συμπληρωματική σύνταξη. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των προσώπων που μετακινούνται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 29 Ιουνίου 1998 την οδηγία 98/49/ΕΚ1
σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των 
μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας.

Η οδηγία 98/49 έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Το άρθρο 4 της οδηγίας 98/49/ΕΚ 
αφορά τη διατήρηση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων 
σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, οι οποίοι δεν καταβάλλουν πλέον εισφορές 
στο σύστημα αυτό ως απόρροια της διακίνησής τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, στον 
ίδιο βαθμό στον οποίο τα δικαιώματα αυτά εξασφαλίζονται και στην περίπτωση 
ασφαλισμένων που δεν καταβάλλουν πλέον εισφορές σε ένα σύστημα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν να παραμένουν στο ίδιο κράτος μέλος. Εάν τέτοια 
διατήρηση δεν προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο, όπως στην περίπτωση του Λουξεμβούργου 
                                               
1 ΕΕ L 209 της 25.07.1998, σ. 46-49.
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για το KSB, το άρθρο αυτό δεν είναι συναφές και δεν εφαρμόζεται εάν το πρόσωπο 
μετακινηθεί σε άλλη χώρα και αλλάξει εργοδότη. Μάλιστα, σε ορισμένα κράτη μέλη και σε 
σχέση με ορισμένα συστήματα, όπως συστήματα book reserve, και σε ορισμένους κλάδους 
και εταιρείες  οι προβλεπόμενες περίοδοι για την απόκτηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης είναι αρκετά μακρόχρονες.

Συμπέρασμα
Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει την 
ύπαρξη γενικευμένης πρακτικής των λουξεμβουργιανών αρχών κατά παράβαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας στην υπό εξέταση υπόθεση, ώστε να μπορεί να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά του Λουξεμβούργου για πλημμελή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
οδηγίας 77/187/ΕΟΚ. 

Ωστόσο, η Επιτροπή κατανοεί την κατάσταση του αναφέροντα, αναγνωρίζοντας τη 
διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων στο Λουξεμβούργο και την ανάγκη εξασφάλισης 
αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων εντός των εσωτερικών ταμείων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση οδηγίας σχετικά με 
τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης1. Στόχος ήταν ακριβώς η εξασφάλιση της προστασίας των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τη δημιουργία 
και τη διατήρηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Ωστόσο, δεν έχει 
καταστεί ακόμη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης στους κόλπους του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εκκρεμεί ακόμη η λήψη οριστικής 
απόφασης επί της έγκρισής της.

                                               
1 COM (2005) 507 τελικό της 20.10.2005.


