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Aihe: Vetoomus nro 0847/2008, Owen O’Neill, Irlannin kansalainen, ja yksi 
allekirjoittanut, eläkkeensä määrittämisestä ja sen epäyhdenmukaisuudesta 
neuvoston direktiivin 2001/23/EY, joka koskee työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämistä, periaatteiden kanssa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo ongelmista, jotka johtuvat muun muassa hänen työntekijän 
asemansa muuttumisesta vuonna 1984. Irlannin postissa työskennellyt vetoomuksen esittäjä 
palkattiin alun perin virkamieheksi, mutta vuonna 1984 postin palvelut siirtyivät kahden 
valtion tukeman kaupallisen yrityksen hoitoon. Työskenneltyään 40 vuotta vetoomuksen 
esittäjä jäi eläkkeelle. Hän väittää, että hänen eläkkeensä määriteltiin virheellisin perustein ja 
että siihen ei laskettu virkamiehenä tehtyjä työvuosia. Koska hän uskoo kärsineensä siitä, että 
neuvoston direktiivin 2001/23/EY, joka koskee työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä, määräyksiä ei ole sovellettu oikein, hän pyytää 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus koskee työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 14 päivänä helmikuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/187/ETY 
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(jäljempänä direktiivi)1 tarkoitettua oletettua luovutusta. Tämän direktiivin kansalliseen 
lainsäädäntöön saattamista koskevaksi määräajaksi vahvistettiin 16. helmikuuta 1979, eli 
lähes viisi vuotta ennen Irlannin posti- ja telepalveluiden uudelleenjärjestelyä. Tämä 
direktiivi, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/50/EY2, on kodifioitu äskettäin 
neuvoston direktiivillä 2001/23/EY3. Sen vuoksi on todettava, että seuraavissa havainnoissa 
viitataan alkuperäiseen oikeudelliseen tilanteeseen, vaikka Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen tulkinta tästä direktiivistä on myös direktiivin 2001/23/EY osalta perusteltu. 

Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut monesti, että direktiivin tavoitteena on varmistaa 
mahdollisimman laajasti työntekijöiden oikeudet, kun työnantaja vaihtuu. Direktiivin 
perusteella he voivat jatkaa työtä uuden työnantajan palveluksessa luovuttajan (eli 
aikaisemman työnantajan) kanssa sovittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Collino v. Telecom Italia SpA (Kok. 
2000, s. I-6659), että direktiiviä sovellettiin Italian televiestintälaitoksen samantapaiseen 
uudelleenjärjestelyyn, jonka johdosta valtion laitoksen sijasta perustettiin valtion omistama 
yhtiö4.
Lisäksi, EFTAn tuomioistuin katsoi posti- ja telepalveluiden osalta 22. maalikuuta 2002 
asiassa E-3/01 antamassaan tuomiossa Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post 
Ltd), että valtion yksikön muuttaminen valtion täysin omistamaksi osakeyhtiöksi voi 
muodostaa direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen5.
Juuri kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki asiaa koskevat seikat, joiden 
perusteella se voi arvioida, onko luovutus ollut direktiivin määritelmän mukainen.
Vetoomuksen esittäjä väittää, että hän työskenteli vuoteen 1984 saakka virkamiehen 
asemassa. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiiviä 
sovelletaan kuitenkin ainoastaan työntekijöihin, joita suojellaan asianmukaisessa 
jäsenvaltiossa kansallisen palvelusuhdelainsäädännön nojalla6. EFTAn tuomioistuin on myös 
vahvistanut tämän tulkinnan edellä mainitussa tuomiossa. Syy tähän tulkintaan on se, että 
direktiivillä pyritään työlainsäädännön alan osittaiseen yhdenmukaistamiseen erityisesti 
varmistamalla, että luovutuksensaaja (uusi työnantaja) ylläpitää työntekijöille kansallisen 
palvelusuhdelainsäädännön nojalla taattua suojaa7. Tätä tulkintaa vahvistetaan edelleen 
direktiivin 2001/23/EY 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, jonka mukaan työntekijällä 
tarkoitetaan henkilöä, jonka aseman työntekijänä asianomaisessa jäsenvaltiossa turvaa 
kansallinen palvelusuhdelainsäädäntö. Siten virkamiehiä ei suojella direktiivin nojalla 
sellaisessa tapauksessa, että heihin sovelletaan palvelusuhdelainsäädännön sijasta 
julkisoikeuden säännöksiä. 

Kansallisten tuomioistuinten on varmistettava vetoomuksen esittäjä asema
Eläkeoikeuksien siirtäminen
Vetoomuksen esittäjä kuului ennen posti- ja telepalveluiden uudelleenorganisointia 
virkamiesten eläkejärjestelmään. Hän väittää, että hänen eläkkeensä määriteltiin virheellisesti, 
                                               
1 EYVL L 61, 5.3.1977, s.26.
2 EYVL L 201, 17.7.1998, s. 88.
3 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.
4 Ks. 41 kohta.
5 Ks. 24 kohta.
6 Ks. asia C-343/98, Collino v. Telecom Italia SpA, 36 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö.
7 Ks. asia E-3/01, Alda Viggósdóttir v. Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), 26 kohta.
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koska siihen ei laskettu hänen virkamiehenä tekemiään työvuosia.
Jos katsotaan, että kyseessä on direktiivin mukainen luovutus ja että vetoomuksen esittäjään 
sovelletaan julkisoikeuden säännöksien sijasta palvelusuhdelainsäädäntöä, direktiivin 
säännöksiä sovelletaan mukaan lukien niitä, joissa viitataan luovutusajankohtana olemassa 
olevien sopimusperusteisten oikeuksien automaattiseen siirtämiseen.
Ensiksi on syytä ottaa huomioon se, että direktiiviä voidaan pitää osittaisena 
yhdenmukaistamistoimenpiteenä, joten on olemassa seuraava perusero:

a) oikeuksien taso ja sisältö (aineelliset oikeudet) ennen luovutusta, tästä päättävät 
jäsenvaltiot kansallisella tasolla; ja

b) olosuhteet, joissa nämä olemassa olevat oikeudet luovutetaan (oikeuksien siirto), tästä 
päätetään yhteisön tasolla. 

Edellä mainittua osittaista yhdenmukaistamista kuvataan direktiivin 3 artiklassa.

Tämän artiklan 1 kohdassa otetaan käyttöön yleinen säännös luovutusajankohtana olemassa 
olevien sopimusperusteisten oikeuksien automaattisesta siirtämisestä. Kyseisessä 
säännöksessä todetaan seuraavaa: "Ne luovuttajan oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luovutuksen tapahtuessa voimassa olleesta työsopimuksesta 
tai työsuhteesta, siirtyvät tällaisen luovutuksen vuoksi luovutuksensaajalle".
Edellä mainitun artiklan 3 kohdassa säädetään kuitenkin sopimusperusteisen oikeuden 
automaattista siirtämistä koskevasta poikkeuksesta. 
Tässä säännöksessä todetaan seuraavaa: "Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske 
työntekijöiden oikeutta jäsenvaltion lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella 
olevan, yhtiön tai yhtä useamman yhtiön yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuus-
tai työkyvyttömyysetuuksiin taikka jälkeenjääneiden etuuksiin".
Kuten komissio on jo todennut valiokunnalle vetoomuksen 379/2007 käsittelyn yhteydessä, 
poikkeus, joka koskee työntekijän oikeutta lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään 
kuulumattomiin, yhtiön tai useamman yhtiön yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin 
vanhuusetuuksiin, perustuu siihen, että jäsenvaltioiden sisällä ja jäsenvaltioiden välillä on 
huomattavia eroja sellaisissa asioissa kuten lisäeläkejärjestelmän luonne, maksujen ja 
etuuksien tasot, rahoitusmenetelmät, muuttamista ja päättämistä koskevat valtuudet, 
karttuneiden oikeuksien arviointi, ajankohta, jona myönnetään oikeus kertyneisiin osuuksiin, 
ja luovuttajalle jäävien velvoitteiden laajuus. Tämän monimutkaisen tilanteen seurauksena 
jäsenvaltioihin kohdistuvat vaikutukset ovat erilaiset, kun vaaditaan, että karttuneet 
eläkeoikeudet ja tulevat eläkkeet siirretään ja niitä sovelletaan samoin tai vastaavin ehdoin 
kuin mistä oli sovittu luovuttajan kanssa.
Komissio mainitsi myös, että lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamista koskevasta 
komission direktiiviehdotuksesta1 käydyissä toimielinten välisissä keskusteluissa on 
korostettu, että jäsenvaltioiden on vaikea löytää yhteistä perustaa lisäeläkeoikeuksien siirrolle.
Irlanti päätti, että vuonna 1980 annettua direktiivin täytäntöönpanoasetusta ei sovelleta 
työntekijöiden vanhuusetuutta, vammaistukea ja perhe-eläke-etuutta koskeviin oikeuksiin 
lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolisessa yhtiöiden lisäeläkejärjestelmässä tai 

                                               
1 KOM (2005) 507 lopull 
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useamman yhtiön yhteisessä lisäeläkejärjestelmässä1.
Koska kansallisilla viranomaisilla, erityisesti tuomioistuimilla, on mahdollisuus arvioida asian 
kaikkia tosiseikkoja ja oikeudellisia taustatietoja, niillä on toimivalta todeta, mitkä ovat 
työnantajan vaihtumisesta vuonna 1984 aiheutuvat vaikutukset vetoomuksen esittäjän Irlannin 
virkamiesten eläkejärjestelmän mukaisille oikeuksille.

Päätelmä
Komissio ei voi edellä mainittujen perusteiden vuoksi katsoa, että Irlanti on soveltanut 
direktiiviä virheellisesti. 
Kansallisten viranomaisten, erityisesti tuomioistuinten, pitäisi voida päättää, onko kyseessä 
ollut luovutus, mikä on vetoomuksen esittäjän asema virkamiehenä ja mitkä ovat työnantajan 
vaihtumisesta aiheutuvat vaikutukset vetoomuksen esittäjän Irlannin virkamiesten 
eläkejärjestelmän − joka oli olemassa vuonna 1984 − mukaisille oikeuksille. Kansalliset 
viranomaiset voivat arvioida kyseisen asian kaikkia tosiseikkoja ja oikeudellisia taustatietoja. 
Sen vuoksi komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää hyödyntämään käytössä olevia 
kansallisia muutoksenhakukeinoja. 

                                               
1 Ks. komission kertomusta neuvostolle direktiivin täytäntöönpanosta, SEC (92) 857, lopull., s. 39. Kertomuksessa viitataan 
direktiivin vuoden 1980 täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohtaan.


