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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1770/2008, którą złożył Joseph Kiefer (Luksemburg) w sprawie 
opóźnionego wdrażania w Luksemburgu dyrektywy Rady 77/187/WE w sprawie 
zbliżania przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących zabezpieczenia 
praw pracowniczych w przypadku przeniesienia przedsiębiorstw, zakładów lub 
części zakładów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że opóźnienia we wdrażaniu w Luksemburgu (w 1999 r., zamiast
w 1979 r.) dyrektywy Rady 77/187/EWG w sprawie zbliżania przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących zabezpieczenia praw pracowniczych w przypadku przeniesienia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów oznaczają pozbawienie go dodatkowej 
emerytury za lata 1971–1983, kiedy to pracował on w niemieckiej firmie w Luksemburgu. 
Składający petycję podkreśla, że gdyby pracował dla tej samej firmy w Niemczech, nie 
miałby takiego problemu. Bezskutecznie wnosił on sprawę do luksemburskich sądów, które 
oddaliły skargę na opóźnienia we wdrażaniu przedmiotowej dyrektywy i dlatego wzywa 
Parlament Europejski do zapewnienia wymierzenia sprawiedliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Na początku warto zauważyć, że art. 3 ust. 1 dyrektywy ustanawia ogólną zasadę 
automatycznego przeniesienia praw wynikających z umowy i przysługujących w czasie 
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przejęcia. Przepis ten stanowi, co następuje: Prawa i obowiązki zbywającego wynikające
z umowy o pracę lub stosunku pracy istniejącego w momencie przejęcia w rozumieniu art. 1
ust. 1 przechodzą, w wyniku tego przejęcia, na przejmującego. 
Istnieje jednak wyjątek od automatycznego przeniesienia praw wynikających z umowy 
zawarty w ust. 3, zgodnie z którym ust. 1 i 2 nie stosuje się w odniesieniu do praw 
pracowników do świadczeń związanych z wiekiem, inwalidztwem lub dla pozostających przy 
życiu członków rodziny w ramach istniejącego w zakładzie, poza systemem obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych w państwach członkowskich, uzupełniającego zakładowego lub 
międzyzakładowego systemu emerytalnego.
Wyjątek ten zostaje złagodzony w art. 3 ust. 3 akapit drugi, który stanowi, że państwa 
członkowskie przyjmują środki konieczne do ochrony interesów pracowników i osób, które nie 
są już zatrudnione w zakładzie zbywającego w momencie przejęcia w rozumieniu art. 1 ust. 1,
w odniesieniu do praw przyznających im natychmiast lub w przyszłości uprawnienia do 
świadczeń związanych z wiekiem, w tym do świadczeń dla pozostających przy życiu członków 
rodziny, w ramach uzupełniającego programu, określonego w akapicie a).
Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że zgodnie z umową o pracę
w chwili odejścia z pracy w 1983 r. utracił on świadczenia z uzupełniającego systemu 
emerytalnego zapewnionego przez pracodawcę. Dlatego później, gdy w 1991 r. EFG zostało 
kupione przez ELCO, składający petycję nie miał już praw przyznających mu natychmiast lub
w przyszłości uprawnienia do świadczeń związanych z wiekiem. Zatem art. 3 ust. 3 akapit 
drugi dyrektywy nie miał zastosowania. 
Podobnie orzekł rozpatrujący sprawę Cour d’Appel de Luxembourg, który uznał, że nawet 
pomimo iż luksemburski prawodawca przyjął postanowienia o przejęciu w przewidzianym 
terminie, tj. przed 5 marca 1979 r., nie mogło to zmienić sytuacji składającego petycję, który 
sam odpowiada za utratę prawa do dodatkowej emerytury. 
Należy zauważyć, że w celu ochrony praw do dodatkowej emerytury osób 
przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej Rada przyjęła dnia 29 czerwca 1998 r.
dyrektywę 98/49/WE1 w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny 
rachunek przemieszczających się we Wspólnocie.

Dyrektywa 98/49 ma bardzo ograniczony zakres. Art. 4 dyrektywy 98/49/WE dotyczy 
zachowania przysługujących uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych przez 
członków dodatkowego systemu emerytalno-rentowego, którzy przemieszczają się z jednego 
państwa członkowskiego do innego, o ile zachowanie takie dopuszczone jest przez 
ustawodawstwo krajowe i/lub praktyki dotyczące osób przemieszczających się w granicach 
kraju. Jeśli zachowanie uprawnień nie jest przewidziane na szczeblu krajowym, tak jak
w przypadku KSB w Luksemburgu, wspomniany artykuł nie ma zastosowania i nie 
obowiązuje, jeśli osoba przenosi się do innego kraju i zmienia pracodawcę. W rzeczywistości
w niektórych państwach członkowskich i w przypadku niektórych systemów, na przykład 
opartych na księgach rezerw, oraz w niektórych sektorach i przedsiębiorstwach okresy 
uprawniające do nabycia praw do dodatkowej emerytury mogą trwać kilka lat.

                                               
1 Dz.U. L 209 z 25.7.1998, s. 46–49.
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Wniosek
Na podstawie powyższych informacji Komisja Europejska nie znalazła dowodu wskazującego 
na to, że władze Luksemburga stosują w przedmiotowej sprawie uogólnioną praktykę 
sprzeczną z prawem Wspólnoty, co uprawniałoby do wszczęcia przeciwko Luksemburgowi 
procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego za nieprawidłowe 
stosowanie właściwych przepisów dyrektywy 77/187/EWG. 

Komisja Europejska wyraża jednak współczucie w związku z sytuacją składającego petycję, 
dostrzegając różnice w traktowaniu pracowników w Luksemburgu oraz potrzebę zapewnienia 
skutecznej konsolidacji praw w ramach wewnętrznych funduszy dodatkowych emerytur. 
Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy możliwości 
przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent1. Działanie to podjęto zgodnie
z celem zagwarantowania ochrony praw pracowników do rent i emerytur poprzez 
ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących określenia i ochrony praw do 
dodatkowych rent i emerytur. Niemniej jednak osiągnięcie porozumienia w sprawie wniosku
w Radzie i Parlamencie Europejskim nie było dotąd możliwe i nie podjęto jeszcze ostatecznej
decyzji w sprawie jego przyjęcia.

                                               
1 COM(2005) 507 wersja ostateczna z 20.10.2005.


