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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0847/2008, ingiven av Owen O’Neill (irländsk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare en person, om beräkningen av hans pension och den 
till detta kopplade oförenligheten med rådets direktiv 2001/23/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren redogör för de problem som har uppstått på grund av att hans arbetstagarstatus 
ändrades 1984. Framställaren var anställd som statstjänsteman vid det irländska postverket. 
År 1984 omvandlades posten till två delvis statsägda bolag. Efter 40 års aktiv tjänst gick 
framställaren i pension och hävdar nu att beräkningen av hans pension har skett på felaktiga 
grunder, eftersom han inte har fått den extra ersättning som statstjänstemän har rätt till. 
Eftersom han anser att han är ett offer för bristande tillämpning av bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter ber han Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Framställaren hänvisar till att en överlåtelse genomförts enligt betydelsen i dåvarande rådets 
direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 
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eller delar av verksamheter (nedan kallat direktivet)1. Sista datum för införlivande av 
direktivet i nationell lagstiftning fastställdes till den 16 februari 1979 – det är nästan fem år 
innan det irländska postverket och telekommunikationsverksamheten omorganiserades. Detta 
direktiv, som ändrades genom direktiv 98/50/EG2, har nyligen kodifierats genom rådets 
direktiv 2001/23/EG3. Det måste därför påpekas att följande iakttagelser hänvisar till den 
ursprungliga juridiska situationen, medan den tolkning av direktivet som EG-domstolen har 
gjort fortsätter att gälla i enlighet med direktiv 2001/23/EG. 

EG-domstolen har vid flera tillfällen påpekat att direktivets syfte är att så långt som möjligt 
säkerställa arbetstagares rättigheter vid byte av arbetsgivare, genom att låta dem få ha kvar sin 
anställning hos den nya arbetsgivaren med samma villkor som hos den gamla arbetsgivaren.

EG-domstolen har redan slagit fast i sin dom i mål C-343/98, Collino mot Telecom Italia 
SpA, (REG 2000, s. I-6659), att direktivet var tillämpligt för en liknande omorganisation av 
det italienska televerket – ett nationellt organ ersattes då av ett företag ägt av staten4. 

När det gäller post- och telekommunikationsverksamhet har Efta-domstolen i sin dom av den 
22 mars 2002 i mål E-3/01, Alda Viggósdóttir mot Íslandspóstur hf., dessutom slagit fast att 
omvandlingen av en statsägd verksamhet till ett statligt helägt aktiebolag med begränsat 
ansvar, kan innebära en överlåtelse enligt betydelsen i direktivets artikel 1.15.

Det är emellertid nationell domstol som ska beakta alla relevanta fakta i fallet, och besluta om 
det har eller inte har förekommit en överlåtelse i enlighet med direktivet.

Framställaren hävdar att han fram till 1984 var anställd som statstjänsteman. Direktivet kan 
emellertid i enlighet med EG-domstolens etablerade rättspraxis bara åberopas av personer 
som i egenskap av arbetstagare skyddas enligt nationell arbetsrätt6. Denna tolkning 
bekräftades också av Eftas övervakningsmyndighet i den tidigare nämnda domen. 
Anledningen till denna tolkning är att avsikten med direktivet är att delvis uppnå samordning 
inom området arbetsrätt, främst genom att säkerställa att mottagaren (den nya arbetsgivaren) 
upprätthåller det anställningsskydd som är garanterat enligt nationell arbetsrätt7. Denna 
tolkning bekräftas ytterligare genom direktiv 2001/23/EG, där det i artikel 2.1 d fastslås att en 
”anställd” när det gäller tillämpningen av 2001/23/EG ska betyda vilken person som helst som 
i berörd medlemsstat i egenskap av arbetstagare skyddas enligt nationell arbetsrätt. Om det för 
statstjänstemännen är offentlig rätt som gäller och inte arbetsrättens lagar är de inte skyddade 
av direktivet. 

Det är dessutom nationell domstol som ska kontrollera framställarens status.

                                               
1 EGT L 61, 5.3.1977, s. 26.
2 EGT L 201, 17.7.1998, s. 88.
3 EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
4 Se punkt 41.
5 Se punkt 24.
6 Se mål C-343/98, Collino mot Telecom Italia SpA, punkt 36 och där angiven rättspraxis.
7 Se mål E-3/01, Alda Viggósdóttir mot Íslandspóstur hf., punkt 26.
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Överföringen av pensionsrättigheter
Innan post- och telekommunikationstjänsterna omorganiserades var framställaren medlem i 
den offentliga förvaltningens pensionssystem. Han hävdar att hans pension har beräknats på 
felaktiga grunder, eftersom han inte fick tillgodoräkna sig de bidrag som anges för 
statstjänstemän.

Om det kan fastslås att en överlåtelse skett enligt direktivet och att arbetsrätt och inte offentlig 
rätt gällde i framställarens fall, ska direktivets bestämmelser, inbegripet de som hänvisar till 
automatisk överföring av rättigheter enligt det avtal som gällde vid överföringsdatumet, gälla.

För det första är det värt att notera att det, eftersom direktivet är en åtgärd i syfte att delvis 
samordna, finns en grundläggande distinktion mellan

a) den nivå och den omfattning av rättigheter som finns före överlåtelsen (materiella 
rättigheter). Detta är en fråga som endast kan beslutas om av medlemsstaterna, på 
nationell nivå, och

b) omständigheterna enligt vilka dessa redan befintliga rättigheter har överlåtits 
(överlåtelserättigheter). Detta är en fråga som ska beslutas om på gemenskapsnivå. 

Den ovan nämnda partiella samordningen avspeglas i direktivets artikel 3. 

I punkt 1 i denna artikel fastställs en allmän regel för automatisk överföring av de avtalade 
rättigheterna som gällde vid tidpunkten för överlåtelsen. I bestämmelsen föreskrivs följande: 
”Överlåtarens rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett 
anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen skall till följd av en sådan 
överlåtelse övergå på förvärvaren.”

I punkt 3 finns emellertid ett undantag till automatisk överlåtelse av de avtalade rättigheterna. 
I denna bestämmelse fastställs följande: ”Om inte medlemsstaterna föreskriver något annat 
skall punkterna 1 och 3 inte tillämpas när det gäller arbetstagarnas rätt till ålders-, invaliditets-
eller efterlevandeförmåner på grund av sådana kompletterande pensionssystem för ett företag 
eller mellan företag som ligger utanför medlemsstaternas nationella författningsreglerade 
socialförsäkringssystem.”

Som kommissionen redan har påpekat till utskottet i samband med framställning 0379/2007, 
är det på grund av de betydliga skillnaderna både inom medlemsstaterna och mellan 
medlemsstaterna när det gäller frågor som rör ett kompletterande pensionssystems art, 
bidragens och förmånernas nivå, finansieringsmetoder och rätten att göra rättelser och 
uppsägningsrätt, värdering av upplupna rättigheter, datum för överförande av rättigheter till 
upplupna bidrag och omfattningen av skyldigheter som den överlåtande parten ska fullgöra 
som undantag har gjorts när det gäller arbetstagarnas rätt till åldersförmåner för ett företag 
eller mellan företag som ligger utanför medlemsstaternas nationella författningsreglerade 
socialförsäkringssystem. Resultatet av denna komplexitet är att medlemsstater skulle påverkas 
på olika sätt om man krävde ”överlåtelse” inte bara av förvärvade pensionsrättigheter utan 
också av framtida pensionsbestämmelser på samma eller på en jämförbar grund som den som 
har tillhandahållits av den överlåtande parten.
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Kommissionen nämnde även att de interinstitutionella diskussionerna om kommissionens 
förslag till direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter1

hade lyft fram svårigheten att hitta en gemensam grund bland medlemsstaterna när det gäller 
frågan om överlåtelse av kompletterande pensionsrättigheter.

Irland beslutade i 1980 års förordning om införlivande av direktivet att detta inte skulle 
tillämpas när det gäller arbetstagares rätt till ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner 
genom sådana kompletterande pensionssystem för ett företags eller mellan företags
rättigheter, invaliditetsförmåner, ålderspension och efterlevandepension, för kompletterande 
pensionssystem utanför de författningsreglerade socialförsäkringssystemen2.

Eftersom de nationella myndigheterna, särskilt domstolarna, är i stånd att bedöma alla 
faktiska och juridiska omständigheter i fallet är de också behöriga att fastställa hur 1984 års 
byte av arbetsgivare har inverkat på framställarens rättigheter enligt det irländska 
pensionssystemet för statstjänstemän. 

Slutsatser

Med utgångspunkt i det ovan nämnda kan kommissionen inte konstatera att Irland har 
överträtt direktivet. 

Det är de nationella myndigheterna, särskilt domstolarna, som ska fastställa dels om det skett 
en överlåtelse eller inte, dels framställarens status som statstjänsteman och dels vilka effekter 
som bytet av arbetsgivare har fått på framställarens rättigheter i enlighet med det 
pensionssystem för irländska statstjänstemän som gällde 1984. Dessa myndigheter är i stånd 
att analysera alla faktiska och juridiska omständigheter i fallet. Därför uppmanar 
kommissionen framställaren att utnyttja de möjligheter till rättslig prövning som finns på 
nationell nivå. 

                                               
1 KOM(2005)0507. 
2 Se kommissionens rapport till rådet om framsteg när det gäller tillämpning av direktiv SEK(1992)0857, s. 39. I rapporten 
hänvisas till artikel 4.2 i 1980 års förordning om införlivande av direktivet.


