
CM\789464LT.doc PE428.069

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1770/2008 dėl Tarybos direktyvos 77/187/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo įgyvendinimo vilkinimo Liuksemburge, kurią 
pateikė Liuksemburgo pilietis Joseph Kiefer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl Tarybos direktyvos 77/187/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo ar verslo dalių perdavimo atveju, 
suderinimo įgyvendinimo vilkinimo Liuksemburge (įgyvendinta 1999 m., bet ne 1979 m.) jis 
neteko papildomos pensijos už 1971–1983 m. laikotarpį, kai dirbo Liuksemburge veikiančioje 
Vokietijos bendrovėje. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad jei būtų dirbęs tai pačiai bendrovei 
Vokietijoje, jam nebūtų iškilusi ši problema. Peticijos pateikėjas nesėkmingai bandė iškelti 
bylą dėl to Liuksemburgo teismuose, tačiau jo skundas dėl direktyvos įgyvendinimo 
vilkinimo buvo atmestas, todėl jis prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad būtų užtikrintas 
teisingumas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos
Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
bendroji taisyklė, pagal kurią perdavimo dieną esančios sutartinės teisės savaime 
perduodamos. Šioje nuostatoje teigiama: „Perdavėjo teisės ir pareigos, kylančios iš darbo 
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sutarties arba darbo santykių formos, esančios 1 straipsnio 1 dalyje minimo perdavimo dieną, 
dėl perdavimo pereina perėmėjui.“. 

Tačiau 3 dalyje nustatyta savaiminio sutartinių teisių perėjimo išimtis: „1 ir 2 dalys neapima 
darbuotojų teisių gauti senatvės, invalidumo ar maitintojo netekimo išmokas, mokamas pagal 
papildomas bendrovės arba kelių bendrovių pensijų sistemas, nepriklausančias valstybių 
narių įstatymuose numatytoms socialinės apsaugos sistemoms“.

Ši išimtis sušvelninama antrąja 3 straipsnio 3 dalies pastraipa, kurioje teigiama: „Valstybės 
narės patvirtina priemones, būtinas apsaugoti darbuotojų ir perdavimo, apibrėžto 1 
straipsnio 1 dalyje, metu perdavėjo versle jau nedirbančių asmenų interesus, susijusius su jų 
teisėmis į neatidėliotinas ir būsimas senatvės išmokas, įskaitant maitintojo netekimo išmokas, 
pagal pirmoje pastraipoje nurodytas papildomas sistemas“. 
Iš peticijos pateikėjo pateiktos bylos matyti, kad, pagal darbo sutartį, savo atsistatydinimo 
1983 m. metu jis neteko papildomos pensijos, kurią suteikia darbdavys, išmokų. Todėl kai 
bendrovę EFG vėliau 1991 m. įsigijo bendrovė ELCO, peticijos pateikėjas nebeturėjo teisių 
tuo metu arba ateityje gauti senatvės išmokas. Taigi, netaikyta direktyvos 3 straipsnio 3 dalies 
antroji pastraipa.

Panašiai, Liuksemburgo apeliacinis teismas (Cour d'Appel de Luxembourg) šiuo atveju 
nusprendė, kad net jei Liuksemburgo įstatymų leidėjas būtų priėmęs perkeliančias nuostatas 
iki nustatyto termino, t. y. 1979 m. kovo 5 d., tai nebūtų pakeitę peticijos pateikėjo, kuris 
vienintelis atsakingas už tai, kad neteko teisės į papildomą pensiją, padėties. 

Svarbu pabrėžti, kad siekiant apsaugoti Europos Sąjungoje judančių asmenų teises į 
papildomas pensijas, Taryba 1998 m. birželio 29 d. priėmė Direktyvą 98/49/EB1 dėl pagal 
darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių 
į papildomą pensiją išsaugojimo.

Direktyvos 98/49/EB taikymo sritis labai ribota. Direktyvos 98/49/EB 4 straipsnis taikomas 
siekiant išsaugoti suteiktas papildomų pensijų teises asmenims, kurie pasitraukia iš tos 
sistemos ir persikelia į kitą valstybę narę, jei nacionalinės teisės aktuose ir (arba) praktikoje 
numatytas toks šalyje judančių asmenų teisių išsaugojimas. Jei toks išsaugojimas nacionaliniu 
lygmeniu negalioja, kaip yra Liuksemburgo KSB atveju, šis straipsnis yra nereikšmingas  ir 
netaikomas, jei asmuo persikelia į kitą šalį ir pakeičia darbdavį. Iš tikrųjų, tam tikrose 
valstybėse narėse ir tam tikrų sistemų atveju, pavyzdžiui, sistemų, pagal kurias įsipareigojimai 
atspindimi tik balanse, taip pat tam tikruose sektoriuose ir bendrovėse teisių suteikimo 
laikotarpiai, per kuriuos įgyjamos papildomos pensijos teisės, gali būti keleriais metais 
ilgesni. 

Išvada

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija nerado įrodymų, kurie patvirtintų, kad Liuksemburgo 
valdžios institucijos taiko bendrąją praktiką, kuri šiuo atveju pažeistų Bendrijos teisę, ir kad 
dėl to būtų galima pradėti prieš Liuksemburgą pažeidimo procedūrą dėl neteisingo susijusių 
Direktyvos 77/187/EEB nuostatų taikymo. 

Tačiau Komisija supranta peticijos pateikėjo padėtį ir pripažįsta, kad Liuksemburge požiūris į 
                                               
1 OL L 209, 1998 7 25, p. 46–49.
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darbuotojus yra diferencinis ir kad reikia užtikrinti veiksmingą teisių konsolidavimą 
papildomoms pensijoms panaudojant vidaus lėšas. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl 
Direktyvos dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo1. Tai padaryta siekiant 
užtikrinti, kad nustačius būtiniausius papildomų pensijų teisių nustatymo ir išsaugojimo 
reikalavimus būtų apsaugotos darbuotojų teisės į pensijas. Tačiau dar nepavyko pasiekti 
susitarimo dėl pasiūlymo su Taryba ir Europos Parlamentu ir galutinis sprendimas dėl 
direktyvos priėmimo dar nepriimtas.“

                                               
1 COM(2005) 507 galutinis, 2005 10 20.


