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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1770/2008, adresată de Joseph Kiefer, de cetăţenie luxemburgheză, 
privind întârzierea implementării în Luxemburg a Directivei 77/187/CEE a 
Consiliului privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 
menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, al 
unităţilor sau al unor părţi ale acestora

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul subliniază faptul că întârzierea în implementarea la Luxemburg (1999, în loc de 
1979) a Directivei 77/187/CEE a Consiliului privind armonizarea legislaţiei statelor membre 
referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, al 
unităţilor sau al unor părţi ale acestora a avut ca efect faptul că a fost privat de o pensie 
suplimentară pentru perioada 1971-1983, în care a lucrat pentru o companie germană cu 
sediul la Luxemburg. Petiţionarul subliniază faptul că, dacă ar fi lucrat pentru aceeaşi 
companie în Germania, nu ar fi întâmpinat această problemă. Petiţionarul a deferit fără succes 
cazul său în faţa curţilor din Luxemburg, care i-au respins plângerea privind întârzierea în 
implementarea directivei şi prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să se 
asigure că se face dreptate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

„Comentariile Comisiei cu privire la petiţie
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În primul rând, trebuie menţionat că articolul 3 alineatul (1) din Directivă stabileşte o regulă 
generală a transferului automat al drepturilor contractuale existente la data transferului. 
Acesta prevede următoarele: „Ca urmare a unui transfer în sensul articolului 1 alineatul (1), 
drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg dintr-un contract de muncă sau un raport de 
muncă existent la data transferului sunt transferate cesionarului.”.
Cu toate acestea, alineatul (3) prevede o excepţie de la transferul automat al drepturilor 
contractuale, astfel: „Prevederile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică drepturilor salariaţilor la 
pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaş în baza unui sistem 
suplimentar de pensii la nivel de întreprindere sau grup de întreprinderi situat în afara 
sistemelor obligatorii de asigurări sociale în statele membre.”.
Această excepţie este atenuată de articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf, care precizează că 
„statele membre adoptă măsurile necesare în vederea protejării intereselor salariaţilor, 
precum şi ale persoanelor care nu mai erau angajate la unitatea cedentului în momentul 
transferului în sensul articolului 1 alineatul (1) în ceea ce priveşte drepturile pe care aceştia 
le-au obţinut sau sunt pe cale să le obţină de a beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau 
de urmaş, care sunt cuprinse în sistemele suplimentare menţionate la alineatul (3) primul 
paragraf”. 
Din dosarul trimis de petiţionar reiese că, în conformitate cu contractul de muncă, la data 
demisiei sale din 1983, a pierdut beneficiile pensiei suplimentare acordate de angajator. Prin 
urmare, în momentul în care EFG a fost cumpărată de ELCO, în 1991, petiţionarul nu mai 
deţinea drepturi care să-i acorde drepturile pe care acesta le obţinuse sau urma să le obţină de 
a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. În consecinţă, articolul 3 alineatul (3) al doilea 
paragraf nu era aplicabil.
În mod similar, Curtea de Apel din Luxemburg a hotărât în acest caz că, chiar dacă autorităţile 
legislative luxemburgheze ar fi adoptat dispoziţiile de transpunere în termenul prevăzut,
5 martie 1979, aceasta nu ar fi schimbat situaţia petiţionarului, care era unic responsabil de 
pierderea dreptului său la pensie suplimentară. 
Este important de notat faptul că, pentru a proteja drepturile la pensie suplimentară ale
persoanelor care se mută într-un alt stat membru, Consiliul a adoptat Directiva 98/49/CE1

privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care 
desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității.
Directiva 98/49/CE are o aplicabilitate foarte limitată. Articolul 4 vizează păstrarea dreptului 
la pensie suplimentară al persoanelor care părăsesc regimul şi se mută într-un alt stat membru, 
cu condiţia ca legislaţia şi/sau practica naţională să prevadă această păstrare pentru persoanele 
care se mută în interiorul ţării. Dacă la nivel naţional nu există o asemenea prevedere, aşa cum 
este cazul Luxemburgului, articolul este irelevant şi nu se aplică dacă o persoană se mută 
într-o altă ţară şi îşi schimbă angajatorul. De altfel, în anumite state şi pentru anumite 
regimuri, cum ar fi regimurile rezervelor contabile, şi în anumite sectoare şi companii,
perioadele de achiziţionare a drepturilor la pensie suplimentară pot fi de câţiva ani. 

Concluzie
Pe baza celor prezentate mai sus, Comisia nu a găsit elemente care să demonstreze existenţa 

                                               
1 JO L 209, 25.7.1998, p. 46-49.
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unei practici generalizate a autorităţilor din Luxemburg care să contravină legislaţiei 
comunitare în cazul de faţă şi care să justifice iniţierea unei proceduri de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Luxemburgului pentru aplicarea incorectă a dispoziţiilor relevante ale 
Directivei 77/187/CEE. 

Totuşi, Comisia înţelege situaţia petiţionarului, recunoscând tratamentul diferenţiat aplicat 
lucrătorilor din Luxemburg şi nevoia de consolidare reală a drepturilor în cadrul fondurilor
interne de pensii suplimentare. Comisia a adoptat o propunere de directivă privind 
ameliorarea portabilităţii drepturilor de pensie suplimentară1. Scopul acesteia era tocmai 
protejarea drepturilor la pensie ale lucrătorilor prin stabilirea unor cerinţe minime privind 
stabilirea şi păstrarea drepturilor la pensie suplimentară. Cu toate acestea, încă nu s-a ajuns la 
un acord asupra acestei propuneri în cadrul Consiliului şi Parlamentului European, astfel încât 
încă nu a fost luată o decizie finală.”

                                               
1 COM(2005)0507 final, 20.10.2005.


