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Suġġett: Petizzjoni 1770/2008, imressqa minn Joseph Kiefer, ta’ nazzjonalità
Lussemburgiża, dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni fil-Lussemburgu tad-
Direttiva tal-Kunsill 77/187/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati f’każ ta’ 
trasferiment ta' intrapriżi, negozji jew partijiet ta’ negozji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li d-dewmien fl-implimentazzjoni fil-Lussemburgu (1999 minflok 
1979) tad-Direttiva tal-Kunsill 77/187/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-impjegati f’każ ta’ trasferiment ta' intrapriżi, 
negozji jew partijiet ta’ negozji wassal għal sitwazzjoni fejn huwa ġie mċaħħad minn pensjoni 
supplementari għall-perjodu 1971-1983, meta kien jaħdem ma’ kumpanija Ġermaniża bbażata 
fil-Lussemburgu. Il-Petizzjonant jenfasizza l-fatt li ma kienx ikollu din il-problema li kieku 
ħadem mal-istess kumpanija fil-Ġermanja. Il-petizzjonant ressaq il-każ tiegħu mingħajr l-ebda 
suċċess quddiem il-qrati tal-Lussemburgu, li ċaħdu t-talba tiegħu dwar id-dewmien fl-
implimentazzjoni tad-direttiva u, għaldaqstant, huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex 
jiżgura li ssir ġustizzja.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

‘Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
L-ewwel nett, ta’ min jieħu nota li l-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva jistabbilixxi regola ġenerali 
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ta’ trasferiment awtomatiku tad-drittijiet kontrattwali eżistenti fid-data tat-trasferiment. Din 
id-dispożizzjoni tiddikjara dan li ġej: “Id-drittijiet u l-obbligi taċ-ċedent minn kuntratt ta’ 
impjieg jew minn relazzjoni ta’ impjieg, eżistenti fid-data tat-trasferiment fis-sens tal-Artikolu 
1(1), għandhom, minħabba dan it-trasferiment, jiġu ttrasferiti liċ-ċessjonarju”.
Madankollu, hemm eċċessjoni għat-trasferiment awtomatiku tad-drittijiet kontrattwali 
f’paragrafu 3, skont liem “il-paragrafi 1 u 3 m’għandhomx japplikaw inkonnessjoni mad-
drittijiet tal-impjegati għall-benefiċċji tax-xjuħija, l-invalidità jew tas-superstiti taħt skemi ta’ 
pensjoni supplementari tal-kumpaniji jew ta’ bejn il-kumpaniji barra l-iskemi statutorji tas-
sigurtà soċjali fl-Istati Membri”.
Din l-eċċezzjoni hi mitigata mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(3), li jgħid li l-Istati Membri 
għandhom jadottaw il-miżuri neċessarji biex jipproteġu l-interessi tal-impjegati u l-persuni li 
ma jibqgħux jaħdmu fin-negozju taċ-ċedent meta jsir it-trasferiment skont it-tifsira tal-
Artikolu 1 (1) fir-rigward tad-drittijiet li jagħtu lilhom il-jedd immedjat jew prospettiv għall-
benefiċċji tax-xjuħija inklużi benefiċċji lis-superstiti skont l-iskemi supplimentari li hemm 
referenza għalihm fl-ewwel subparagrafu. 
Mill-fajl sottomess mill-petizzjonant jidher li, skont il-kuntratt tal-impjieg, meta rreżenja fl-
1983 huwa tilef il-benefiċċji tal-pensjoni supplimentari mogħtija minn min iħaddem. 
Għalhekk, meta l-EFG aktar tard ġiet mixtrija mill-ELCO fl-1991, il-petizzjonant ma kienx 
għad baqagħlu drittijiet li jagħtuh il-jedd immedjat u prospettiv għall-benefiċċji tax-xjuħija. 
Konsegwentement, l-Artikolu 3 (3), it-tieni subparagrafu tad-Direttiva ma kienx applikabbli.

Bl-istess mod, il-Cour d'Appel de Luxembourg li quddiemha tressaq il-każ sostniet li anke 
jekk il-leġizlatur Lussemburgiż adotta d-dispożizzjonijiet ta’ traspożizzjoni qabel l-iskadenza 
preskritta, jiġifieri qabel il-5 ta’ Marzu 1979, dan ma kienx se jbiddel is-sitwazzjoni tal-
petizzjonant li kien esklussivament responsabbli għat-telf tad-dritt tiegħu għall-pensjoni 
supplimentari. 
Huwa importanti li wieħed jinnota li biex jiġu protetti d-drittijiet tal-pensjoni suplimentari tal-
persuni li jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea, il-Kunsill adotta d-Direttiva 98/49/KE1 fid-29 ta’ 
Ġunju 1998 dwar is-salvagwardja tad-drittijiet tal-pensjoni supplimentari ta’ persuni impjegati 
u dawk li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità.
Id-Direttiva 98/49 għandha qasam ta’ applikazzjoni limitat ħafna. L-Artikolu tad-Direttiva 
98/49/KE hu dwar il-konservazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni akkwiżiti minn dawk li jitilqu 
fuq skema ta’ pensjoni supplimentari u jiċċaqilqu fi Stat Membru ieħor, dejjem jekk tali 
konservazzjoni teżisti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew parattiki għal persuni li 
jiċċaqilqu fil-pajjiż. Jekk tali konservazzjoni ma teżistix fuq livell nazzjonali, bħal fil-każ fil-
Lussemburgu għal KSB, dan l-Artikolu huwa rrelevanti u ma japplikax jekk il-persuna tmur
f’pajjiż ieħor u tibda taħdem ma’ xi ħadd ieħor. Fil-fatt f’ċerti Stati Membri u għal ċerti 
skemi, bħal pereżempju skemi ta’ riserva ta’ kotba, u f’ċerti setturi u kumpaniji, il-perjodu ta’ 
vestiment għall-kisba tad-drittijiet tal-penzjoni suplimentari jista’ jieħu anke s-snin. 

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza li turi l-
eżistenza ta’ prattika ġeneralizzata tal-awtoritajiet Lussemburgiżi li tikser il-liġi Komunitarja 
                                               
1 ĠU Nru L 209 tal-25.07.1998 p.46-49.
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fil-każ preżenti u li tippermetti l-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur kontra l-Lussemburgu għall-
applikazzjoni inkorretta tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva 77/187/KEE. 

Madankollu, il-Kummissjoni tissimpatizza mas-sitwazzjoni tal-petizzjonant u tirrikonoxxi t-
trattament differenti ta’ ħaddiema fil-Lussemburgu u l-ħtieġa li tiżgura l-konsolidazzjoni 
effettiva tad-drittijiet fil-fondi interni għall-pensjonijiet supplimentari. Il-Kummissjoni adottat 
proposta għal Direttiva dwar it-titjib fit-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni 
supplimentari1. Dan sar preċiżament bl-għan li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-pensjoni għall-
ħaddiema jiġu protetti billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi li jistabbilixxu u jippreservaw id-
drittijiet tal-pensjoni supplimentari. Madankollu, s’issa ma jidhirx li hu possibbli li jintlaħaq 
ftehim dwar il-proposta fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew, u għadha ma ttieħdet l-ebda 
deċiżjoni finali dwar l-adozzjoni tagħha.’

                                               
1 COM(2005) 507 finali tal-20.10.2005.


