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Temats: Lūgumraksts Nr. 1770/2008, ko iesniedza Luksemburgas valstspiederīgais 
Joseph Kiefer, par kavēšanos īstenot Luksemburgā Padomes 
Direktīvu 77/187/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu 
vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam netiek izmaksāta papildu pensija par periodu no 
1971. līdz1983. gadam, kad viņš strādāja Vācijas uzņēmumā Luksemburgā, jo Padomes 
Direktīva 77/187/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību 
aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā Luksemburgā īstenota ar kavēšanos (1999. gadā, nevis 
1979. gadā). Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka, ja viņš būtu strādājis tajā pašā uzņēmumā 
Vācijā, viņam šāda problēma nebūtu radusies. Lūgumraksta iesniedzējs ir neveiksmīgi 
mēģinājis atrisināt šo lietu Luksemburgas tiesās, kuras ir noraidījušas viņa sūdzību par 
kavēšanos direktīvas īstenošanā, tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt taisnīgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

„Pirmkārt, jāņem vērā, ka direktīvas 3. panta 1. punkts paredz to līgumtiesību, kas bija spēkā 
tajā dienā, kad notika īpašnieka maiņa, automātiskas nodošanas vispārējus nosacījumus. Šajos 
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noteikumos ir minēts: „Īpašumtiesības nododošās personas devēja tiesības un saistības, kas 
izriet no darba līguma vai darba attiecībām, kas pastāvēja dienā, kad tika veikta nodošana 
1. panta 1. punkta izpratnē, šīs nodošanas dēļ ir jānodod īpašumtiesību saņēmējam.”
Tomēr 3. punktā paredzēts līgumtiesību automātiskas nodošanas izņēmums, saskaņā ar kuru 
„1. un 2. punkts neparedz darbinieku tiesības uz vecuma un invaliditātes pabalstiem, kā arī 
pabalstiem apgādnieka zaudējuma gadījumā, saskaņā ar uzņēmumu vai starpuzņēmumu 
papildu pensiju shēmām, kas darbojas ārpus dalībvalstīs pastāvošajām, ar likumu 
noteiktajām sociālās apdrošināšanas shēmām”.

Šo izņēmumu mīkstina 3. panta 3. punkts, kurš nosaka, ka „dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu darbinieku intereses un to darbinieku intereses, kas vairs nestrādā 
personas, kas nodod īpašumtiesības, uzņēmumā laikā, kad notiek īpašumtiesību pāreja, 
attiecībā uz šo personu tiesībām uz tūlītējiem vai perspektīviem vecuma pabalstiem, tostarp 
apgādnieka zaudējuma pabalstiem, saskaņā ar a) apakšpunktā minētajām papildu 
programmām”.

No lūgumraksta iesniedzēja iesniegtās lietas izriet, ka saskaņā ar darba līgumu 1983. gadā, 
iesniedzot atlūgumu, viņš zaudēja papildu pensijas pabalstus, kurus piešķīra darba devējs. 
Tādējādi, kad ELCO vēlāk nopirka EFG, 1991. gadā lūgumraksta iesniedzējam vairs nebija 
tiesību uz tūlītēju vai perspektīvu vecuma pabalstu. Tāpēc direktīvas 3. panta 3. punkta 
2. apakšpunkts netika piemērots.
Līdzīgi, Cour d'Appel de Luxembourg lēma šajā lietā, ka pat, ja Luksemburgas likumdevējs 
būtu pieņēmis noteikumus transponēšanai noteiktajā termiņā — pirms 1979. gada 5. marta —
tas nemainītu lūgumraksta iesniedzēja situāciju, kurš pats ir atbildīgs par savu tiesību uz 
papildu pensiju zaudējumu.
Ir svarīgi norādīt, ka, lai aizsargātu to personu tiesības uz papildu pensiju, kuras pārvietojas 
Eiropas Savienībā, Padome 1998. gada 29. jūnijā pieņēma Direktīvu 98/49/EK1 par papildu 
pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas 
Kopienā.
Direktīvas 98/49/EK darbības joma ir ļoti ierobežota. Direktīvas 98/49/EK 4. pants attiecas uz 
to personu likumīgo tiesību uz papildu pensiju saglabāšanu, kuras izstājas no shēmas un dodas 
uz citu dalībvalsti, ja šāda saglabāšana ir saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
attiecībā uz personām, kas pārceļas uz citu valsti. Ja šāda saglabāšana nav paredzēta valsts 
līmenī, kā tas ir šajā lietā Luksemburgā attiecībā uz KSB, šim pantam nav nozīmes un to 
nepiemēro, ja persona pārceļas uz citu valsti un maina darba devēju. Faktiski, noteiktās 
dalībvalstīs un noteiktās shēmās, tādās kā grāmatvedības rezervju shēma, un noteiktās nozarēs 
un uzņēmumos likumīgie periodi, lai iegūtu tiesības uz papildu pensiju, var ilgt vairākus 
gadus.

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija neatrada pierādījumus, kuri norādītu uz 
vispārpieņemtu Luksemburgas iestāžu praksi, kas pārkāpj Kopienas tiesību aktus esošajā lietā, 
ļaujot uzsākt pārkāpuma procedūru pret Luksemburgu par attiecīgo Direktīvas 77/187/EEK 
noteikumu nepareizu piemērošanu.
                                               
1 OJ  L 209, 25.7.1998., 46.–49. lpp.
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Tomēr Komisija jūt līdzi lūgumraksta iesniedzēja situācijai, atzīstot atšķirību attieksmē pret 
darba ņēmējiem Luksemburgā un nepieciešamību nodrošināt, ka papildu pensiju iekšējie 
resursi tiek efektīvi konsolidēti. Komisija pieņēma priekšlikumu direktīvai par papildu 
pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu1. Tieši šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt darba 
ņēmēju pensiju tiesību aizsardzību, paredzot obligātas prasības tiesību uz papildu pensiju 
noteikšanai un saglabāšanai. Tomēr pašlaik vēl nav iespējams panākt vienošanos par šo 
priekšlikumu Padomē un Eiropas Parlamentā, un galīgais lēmums par tā apstiprināšanu vēl 
nav pieņemts.”

                                               
1 COM (2005) 507 galīgā redakcija, 20.10.2005.


