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Dotyczy: Petycji 0847/2008, którą złożył Owen O’Neill (Irlandia), z 1 podpisem, w sprawie 
obliczenia jego emerytury i jej niezgodności z zasadami dyrektywy Rady 
2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia problemy, które wynikają między innymi ze zmiany jego 
statusu zatrudnienia w 1984 r. Składający petycję, który pracował w irlandzkich służbach 
pocztowych, był zatrudniony jako urzędnik państwowy. Jednak w 1984 r. służby pocztowe 
zostały przekształcone w dwa finansowane przez państwo przedsiębiorstwa komercyjne. Po 
40 latach aktywnej służby składający petycję przeszedł na emeryturę. Utrzymuje on, że jego 
emerytura została obliczona w oparciu o niewłaściwą podstawę, ponieważ nie uwzględniono 
składek odprowadzanych za urzędników państwowych. Składający petycję uważa, że padł 
ofiarą nieodpowiedniego wdrożenia przepisów dyrektywy Rady 2001/23/WE w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony 
praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy uznanego przejęcia w rozumieniu dyrektywy Rady 
77/187/EWG z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw 
członkowskich odnoszących się do zabezpieczenia praw pracowniczych w przypadku 
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przeniesienia przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów (w dalszej części zwanej 
„przedmiotową dyrektywą”)1. Nieprzekraczalny termin transponowania przedmiotowej 
dyrektywy do prawa krajowego ustalono na dzień 16 lutego 1979 r., tj. prawie pięć lat przed 
reorganizacją usług pocztowych i telekomunikacyjnych w Irlandii. Przedmiotowa dyrektywa, 
zmieniona dyrektywą 98/50/WE2, została niedawno ujednolicona dyrektywą Rady 
2001/23/WE3. W związku z tym należy zwrócić uwagę na fakt, że obserwacje opisane 
w dalszej części dokumentu odnoszą się do prawnego status quo ante, mimo iż interpretacja 
przedmiotowej dyrektywy przedstawiona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
pozostaje aktualna w rozumieniu dyrektywy 2001/23/WE.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie zwracał uwagę na fakt, że celem 
przedmiotowej dyrektywy jest zapewnienie w miarę możliwości zabezpieczenia praw 
pracowniczych w przypadku zmiany pracodawcy poprzez zezwolenie pracownikom na 
zatrudnienie na rzecz nowego pracodawcy na warunkach ustalonych z cedentem (poprzednim 
pracodawcą).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości już w sprawie C-343/98 Collino przeciwko Telecom 
Italia SpA (Rec. 2000, s. I-6659) orzekł, że przedmiotowa dyrektywa miała zastosowanie do 
podobnej reorganizacji usług telefonicznych we Włoszech, która doprowadziła do utworzenia 
przedsiębiorstwa państwowego w miejscu organu państwowego4.

Ponadto w kwestii usług pocztowych i telekomunikacyjnych Trybunał Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w swoim orzeczeniu z dnia 22 marca 2002 r. 
w sprawie E-3/01 Alda Viggósdóttir przeciwko Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd) orzekł, że 
przekształcenie jednostki państwowej na w pełni państwową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością może stanowić przejęcie w rozumieniu art. 1 ust. 1 przedmiotowej 
dyrektywy5.

Jednakże to właśnie w gestii sądu krajowego, biorąc pod uwagę wszelkie istotne fakty 
przedmiotowej sprawy, powinno leżeć wydanie orzeczenia w sprawie wystąpienia bądź 
niewystąpienia przejęcia w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy.
Składający petycję utrzymuje, że do 1984 r. był on zatrudniony jako urzędnik państwowy. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ETS-u przedmiotowa dyrektywa może mieć 
zastosowanie wyłącznie do osób objętych ochroną w państwie członkowskim, które są 
uważane za pracowników w rozumieniu krajowego prawa pracy6. Taką interpretację 
potwierdził również Trybunał EFTA w wyżej wymienionym orzeczeniu. Na taką interpretację 
wpłynęło to, że przedmiotowa dyrektywa ma na celu osiągnięcie częściowej harmonizacji 
w zakresie prawa zatrudnienia, głównie poprzez zapewnienie, że cesjonariusz (nowy 
pracodawca) utrzyma ochronę gwarantowaną pracownikom na mocy krajowego prawa 
zatrudnienia7. Przedstawioną interpretację potwierdza ponadto dyrektywa 2001/23/WE, której 
art. 2 ust. 1 lit. d) stanowi, że do celów dyrektywy 2001/23/WE „pracownik” oznacza każdą 
osobę w danym państwie członkowskim, która jest chroniona jako pracownik przez krajowe 

                                               
1 Dz.U. L 61 z 5.3.1977, s. 26.
2 Dz.U. L 201 z 17.7.1998, s. 88.
3 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16.
4 Patrz par. 41.
5 Patrz par. 24.
6 Patrz sprawa C-343/98 Collino przeciwko Telecom Italia SpA, par. 36, oraz prawo precedensowe w kontekście rzeczonej 
sprawy.
7 Patrz sprawa E-3/01 Alda Viggósdóttir przeciwko Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), par. 26.
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ustawodawstwo pracy. W związku z tym urzędnicy państwowi podlegają w takim razie 
bardziej przepisom prawa publicznego niż przepisom prawa zatrudnienia oraz nie są chronieni 
w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy.
Również w gestii sądu krajowego leży sprawdzenie statusu składającego petycję.

Przeniesienie praw emerytalnych
Przed reorganizacją usług pocztowych i telekomunikacyjnych składający petycję był 
członkiem systemu emerytalnego administracji państwowej. Utrzymuje on, że jego emerytura 
została obliczona w oparciu o niewłaściwą podstawę, ponieważ nie uwzględniono składek 
odprowadzanych za urzędników państwowych.
Jeśli ustalone zostanie, że miało miejsce przejście w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy 
oraz że składający petycję podlegał prawu zatrudnienia, a nie statusowi prawa publicznego, 
zastosowanie będą miały przepisy przedmiotowej dyrektywy, w tym przepisy odnoszące się 
do automatycznego przeniesienia praw wynikających z umowy, istniejących w momencie 
przeniesienia.

Po pierwsze warto jest zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na to, iż przedmiotowa 
dyrektywa jest środkiem mającym na celu częściową harmonizację, istnieje zasadnicze 
rozróżnienie pomiędzy:

a) poziomem i treścią praw, które istniały przed przejęciem (prawa materialne), co ma 
znaczenie wyłącznie w odniesieniu do wydawania przez państwa członkowskie 
ustaleń na szczeblu krajowym; oraz

b) okolicznościami, w jakich te uprzednio istniejące prawa są przenoszone (prawa 
przekazywane), co ma znaczenie w odniesieniu do wydawania ustaleń na szczeblu 
wspólnotowym.

Wyżej wymieniona częściowa harmonizacja jest określona w art. 3 przedmiotowej 
dyrektywy.
W art. 3 ust. 1 podana jest ogólna zasada dotycząca automatycznego przeniesienia praw 
wynikających z umowy, obowiązujących w dniu przejęcia. Przepis ten stanowi, co następuje: 
Prawa i obowiązki, jakie wynikają dla cedenta z umowy o pracę lub ze stosunku pracy 
istniejącego w momencie przeniesienia w rozumieniu artykułu 1(1), przechodzą w wyniku 
tego przeniesienia na cesjonariusza.
Niemniej jednak w ust. 3 określony jest wyjątek wobec automatycznego przeniesienia praw 
wynikających z umowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do praw pracowniczych w zakresie 
świadczeń emerytalnych, z racji inwalidztwa i świadczeń rodzinnych, z tytułu dodatkowych 
zakładowych lub międzyzakładowych systemów pomocy społecznej, istniejących poza 
systemami prawnymi ubezpieczeń społecznych państw członkowskich.
Zgodnie z tym, na co Komisja Europejska zwróciła już uwagę Komisji Petycji w kontekście 
petycji 379/2007, wyjątek w odniesieniu do praw pracowniczych w zakresie świadczeń 
emerytalnych z tytułu dodatkowych zakładowych lub międzyzakładowych systemów pomocy 
społecznej, istniejących poza systemami prawnymi ubezpieczeń społecznych, wynika ze 
znacznych różnic występujących zarówno w państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi
odnośnie do takich kwestii, jak na przykład rodzaj dodatkowego systemu pomocy społecznej, 
poziomy wniesionego wkładu i korzyści, metody finansowania oraz uprawnienia do 
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dokonywania zmian i rozwiązywania umów, ocena należnych praw lub uprawnień, termin 
nadawania praw i uprawnień do korzystania z należnych składek oraz zakres zobowiązań 
pozostających w gestii cedenta. W wyniku tej złożoności wymóg przeniesienia nie tylko 
należnych praw emerytalnych, lecz także przyszłych świadczeń emerytalnych obliczonych na 
takiej samej lub porównywalnej podstawie, zgodnej z tą przedstawioną przez cedenta, mógłby 
wywrzeć różny wpływ na państwa członkowskie.

Komisja wspomniała również, że międzyinstytucjonalne rozmowy na temat wniosku Komisji 
dotyczącego opracowania dyrektywy w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień 
do dodatkowych emerytur lub rent1 uwydatniły trudność w znalezieniu przez państwa 
członkowskie wspólnej podstawy w kwestii przenoszenia uprawnień do dodatkowych 
emerytur i rent.
Irlandia uznała, że rozporządzenie z 1980 r. wdrażające przedmiotową dyrektywę nie miało 
zastosowania do praw pracowniczych w zakresie świadczeń emerytalnych, z racji 
inwalidztwa i świadczeń rodzinnych, z tytułu dodatkowych zakładowych lub 
międzyzakładowych systemów pomocy społecznej, istniejących poza systemami prawnymi 
ubezpieczeń społecznych2.

Ponieważ organy krajowe, zwłaszcza sądy, są w stanie oceniać cały kontekst rzeczowy 
i prawny rzeczonej sprawy, mogą one również określić wpływ zmiany pracodawcy, która 
miała miejsce w 1984 r., na prawa składającego petycję z tytułu systemu emerytalnego, 
któremu podlegają urzędnicy państwowi w Irlandii.

Wnioski
W oparciu o powyższe informacje Komisja nie może uznać, że Irlandia niewłaściwie 
wdrożyła przedmiotową dyrektywę.

To organy krajowe, zwłaszcza sądy, powinny zająć się wydaniem orzeczenia w sprawie 
wystąpienia bądź niewystąpienia przejęcia, statusu składającego petycję jako urzędnika 
państwowego oraz, na koniec, także skutków zmiany pracodawcy wpływających na prawa 
składającego petycję z tytułu obowiązującego w 1984 r. systemu emerytalnego, któremu 
podlegają irlandzcy urzędnicy państwowi. Organy te są w stanie przeanalizować kontekst 
rzeczowy i prawny rzeczonej sprawy. W związku z tym Komisja zachęca składającego 
petycję do skorzystania ze środków odszkodowawczych dostępnych na szczeblu krajowym.

                                               
1 COM(2005)507 wersja ostateczna.
2 Patrz sprawozdanie Komisji przedłożone Radzie w sprawie postępów we wdrażaniu przedmiotowej dyrektywy SEC(92)857 
końcowy, s. 39. Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1980 wdrażającego przedmiotową 
dyrektywę.


