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Tárgy: Joseph Kiefer luxemburgi állampolgár által benyújtott 1770/2008. számú 
petíció a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 77/187/EGK tanácsi irányelv késleltetett végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 77/187/EGK tanácsi irányelvnek a luxemburgi késleltetett végrehajtása 
(1979 helyett 1999-ben) miatt elesett az 1971 és 1983 közötti időszak után járó kiegészítő 
nyugdíjtól, amikor egy luxembourgi székhelyű német vállalatnál dolgozott. A petíció 
benyújtója hangsúlyozza, hogy ha ugyanennél a vállalatnál Németországban dolgozott volna, 
akkor most nem lenne ilyen problémája. A petíció benyújtója hiába vitte ügyét a luxembourgi 
bíróságok elé, azok elutasították az irányelv késleltetett végrehajtása miatt tett panaszát, 
következésképpen az Európai Parlamenttől kéri az igazságosság helyreállítását.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
Elsőként érdemes megemlíteni, hogy az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése egy általános 
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szabályt állapít meg az átruházás napján fennálló szerződésből eredő jogok automatikus 
átruházásra vonatkozóan. A rendelkezés a következőket állapítja meg: „Az átadót megillető, 
az átruházás napján fennálló munkaszerződésből vagy munkaviszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek – az 1. cikk (1) bekezdésének értelmében – az ilyen átruházásból eredően 
átszállnak a kedvezményezettre.”
Mindazonáltal a (3) bekezdés tartalmaz egy kivételt a szerződésből eredő jogok automatikus 
átruházása alól, amelynek értelmében „az (1) és (2) bekezdés nem terjed ki a 
munkavállalóknak az öregségi, rokkantsági vagy hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogára 
a tagállamok jogszabályilag előírt szociális biztonsági rendszereinek keretén kívüli, kiegészítő 
vállalati vagy vállalatközi nyugdíjrendszerekben.”.

Ezt a kivételt a 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdése enyhíti, amely kimondja, hogy 
„a tagállamoknak ... olyan intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek lehetővé teszik a 
munkavállalók és az átadó vállalkozásban már nem alkalmazott személyek érdekeinek 
védelmét az átruházás időpontjában az 1. cikk (1) bekezdése értelmében azon jogok 
tekintetében, amelyek részükre azonnali vagy jövőbeli jogcímet nyújtanak öregségi ellátásra, 
ideértve a hozzátartozói ellátásokat is az első albekezdésben említett kiegészítő 
nyugdíjrendszerek keretében”. 
A petíció benyújtója által benyújtott kérvényből az derül ki, hogy a petíció benyújtója a 
munkavállalói szerződéssel összhangban 1983-ban általa beadott felmondás időpontjában 
elvesztette a munkáltatója által biztosított kiegészítő nyugellátásokat. Így amikor az EFG-t 
később, 1991-ben megvette az ELCO, a petíció benyújtója a továbbiakban már nem 
rendelkezett azokkal a jogokkal, amelyek részére azonnali vagy jövőbeli jogcímet nyújtanak 
az öregségi ellátásra. Következésképpen az irányelv 3. cikke (3) bekezdésének második 
albekezdése nem alkalmazandó.

Hasonlóképpen az ügyben érintett Cour d'Appel de Luxembourg is úgy vélte, hogy még ha a 
luxemburgi jogalkotó elfogadta is volna az átültető rendelkezéseket az előírt határidőn belül, 
azaz 1979. március 5. előtt, az nem változtatott volna a petíció benyújtójának helyzetén, aki 
egyedül felelős a kiegészítő nyugdíjra való jogosultságának elvesztéséért. 

Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unión belül mozgó személyek kiegészítő nyugdíjra 
való jogosultságainak védelme érdekében a Tanács 1998. június 29-én elfogadta a 
Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítő nyugdíjra való 
jogosultságának védelméről szóló 98/49/EK irányelvet1.

A 98/49/EK irányelvnek igen korlátozott az alkalmazási köre. A 98/49/EK irányelv 4. cikke 
arra irányul, hogy fennmaradjanak a rendszer azon tagjai által átruházott kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok, akik elhagyják a rendszert vagy másik tagállamba költöznek, feltéve, 
hogy a jogosultságokat a nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint az országon belül 
mozgó személyek tekintetében is fenntartják. Amennyiben a jogosultságokat nemzeti szinten 
nem tartják fenn, ahogy az Luxembourgban a KSB esetében is történt, ez a cikk irreleváns és 
nem alkalmazandó, ha az érintett személy másik tagállamba költözik és munkavállalót vált. 
Alapjában véve bizonyos tagállamokban, néhány olyan rendszer tekintetében, mint például a 
nyugdíjtartalékot képező rendszerek, illetve bizonyos ágazatokban és vállalatoknál a 
megszerzett kiegészítő nyugdíjjogosultságok átruházására szolgáló időszak több év is lehet. 

                                               
1 HL L 209., 1998.7.25., 46-49. o.
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Következtetés
A fenti információk alapján a Bizottság nem talált bizonyítékot arra, hogy ebben az esetben a 
luxemburgi hatóságok meglévő általános gyakorlata sértené a közösségi jogot, ami nem teszi 
lehetővé jogsértési eljárás indítását Luxemburggal szemben a 77/187/EGK irányelv 
vonatkozó rendelkezéseinek helytelen alkalmazása vonatkozásában. 
Mindazonáltal a Bizottság megérti a petíció benyújtójának helyzetét, valamint elismeri, hogy 
Luxemburgban eltérő bánásmódot alkalmaznak a munkavállalókkal szemben, és hogy a 
kiegészítő nyugdíjak belső alapjai keretében biztosítani kell a jogosultságok hatékony 
összevonását. A Bizottság elfogadta a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának 
javításáról szóló irányelvre irányuló javaslatot1. Ezzel pontosan az volt a célja, hogy 
minimumkövetelmények meghatározásával védelmet biztosítson a munkavállalók 
nyugdíjjogosultságai számára a kiegészítő nyugdíjjogosultságok létrejötte és fenntartása 
vonatkozásában. Azonban még nem sikerült megállapodásra jutni a javaslatról a Tanácson és 
az Európai Parlamenten belül, és a javaslat elfogadására vonatkozó végleges döntést még nem 
hozták meg.”

                                               
1 COM(2005) 507 végleges, 2005.10.20.


