
A Gulating lagmannsrett 2004. május 3-i határozatával az EFTA Bíróságához intézett, tanácsadói
véleményre vonatkozó kérelem a Reidar Rasmussen m.fl. kontra Total E&P Norge AS ügyben

(E-2/04. sz. ügy)

(2005/C 40/08)

A Gulating lagmannsrett (Gulating fellebbviteli bíróság, Bergen, Norvégia) 2004. május 3-i határozatával
kérelmet intézett az EFTA Bírósághoz, amely tanácsadói vélemény céljából 2004. május 13-án érkezett a
Bíróság Hivatalához a Reidar Rasmussen m.fl. kontra Total E&P Norge AS ügyben, az alábbi kérdésekben:

1. Alkalmazandó-e az 1977. február 14-i 77/187/EGK tanácsi irányelv 1. cikke egy olyan helyzetben,
amikor egy vállalkozás része, feltéve, hogy független gazdasági szervezettel rendelkezik, egy cégtől egy
másikhoz kerül, és amelyben az átvevő gazdasági társaság, valamint az ugyanazon cégcsoporton belüli
kapcsolt vállalkozás azonos, vagy hasonló tevékenységet végez? Eleve kizárja-e az irányelv alkalmazását
az, hogy egyes munkakapcsolatok közvetlenül az átadótól az átvevő társasághoz kerülnek, mások pedig
annak kapcsolt vállalkozásához?

2. Az irányelvnek az 1. cikk szerinti alkalmazása eleve ki van-e zárva akkor, hogyha a vállalkozás karban-
tartói és ügyfélszolgálati funkcióit átadják, miközben a termelő funkció helye nem változik és az ezen
összes funkció ellátásához alkalmazott dolgozók az átadás előtt és után is egy kollektívában dolgoznak?

3. Alkalmazandó-e az irányelv az 1. cikk szerint akkor, ha olyan karbantartási feladatokat adnak át,
amelyek egy adott helyen lévő, partközeli gázkitermelési egység beüzemelésére vonatkoznak, ahol
átvevő céghez kerül át a munkaerőállomány egyik (számát és képzettségét tekintve) azon jelentős része,
amely ezt a funkciót az átadónál látta el, amely szolgáltatási szerződés alapján, ugyanezen berendezé-
seken továbbra is elvégzi ezeket a karbantartási feladatokat? Eleve kizárt-e az irányelv alkalmazása, ha a
karbantartó személyzet által az átadás előtt használt és az átadást követően továbbra is használatban
tartott eszközök és berendezések tulajdonjogát nem veszi át az átvevő cég?

4. Következik-e az irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséből, hogy a vállalkozás átadásával egyidejűleg, illetve
ennek hatására azon alkalmazottak, akik az átadás idejét megelőzően nem nyilatkoztak úgy, hogy nem
kívánnak dolgozni az átvevőnek, automatikusan az átvevővel kerülnek munkaviszonyba?
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