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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1403/2012, внесена от K.V., с белгийско гражданство, относно 
колективни уволнения и социален дъмпинг

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който работи за европейска авиокомпания с пилоти, базирани 
в различни европейски държави, посочва, че над 100 от нейните 540 пилоти ще бъдат 
уволнени в резултат на план за рационализация. Непосредствено заплашени от загуба 
на работата си са пилотите, базирани във Франция, Белгия и още четири държави, 
поради новото законодателство във връзка със социално осигурителните вноски, които 
са най-високи във Франция и Белгия, където се планират първите съкращения. 
Вносителят на петицията твърди, че това представлява социален дъмпинг и иска да 
знае дали това не противоречи на законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Забележки на Комисията

Комисията не разполага с правомощия да се намесва в решенията на конкретно 
дружество във връзка с преструктуриране. 
Въпреки това работодателят трябва да спазва своите задължения, отнасящи се до 
информирането и консултирането на работниците в съответствие с правото на ЕС1. 
                                               
1 В частност Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на 
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По-специално, Директива 98/59/ЕО предвижда, че когато работодателят планира 
колективни уволнения, той следва да се консултира своевременно с представителите 
на работниците с оглед постигането на споразумение. Консултациите следва да 
включват поне начини и средства за избягване на колективните уволнения или 
намаляване на броя на засегнатите работници, както и смекчаване на евентуалните 
последици чрез използване на съпътстващи социални мерки, които имат за цел, inter 
alia, помощ за пренасочване или преквалифициране на уволнените работници.
Следва да се отбележи, че Директива 98/59/ЕО има за цел да защити работниците в 
случай на колективни уволнения и да осигури по-голяма равнопоставеност между 
дружествата на вътрешния пазар.
По отношение на посочването от страна на вносителя на петицията на „новото 
законодателство относно осигурителната вноска“, не е ясно дали той има предвид 
белгийското и/или френското законодателство, или евентуално Регламент 465/2012 
за координация на системите за социална сигурност. До момента не е било 
докладвано никакво отрицателно въздействие по отношение на Регламент 465/2012.
В по-общ план Комисията припомня своето действие в областта на 
преструктурирането. След своята Зелена книга1 от януари 2012 г. и приемането от 
Европейския парламент на 15 януари 2013 г. на доклада Серкас2, Комисията работи 
върху Съобщение за създаване на рамка за качество, която ще създаде рамка за 
законодателството и инициативите на ЕС, свързани с преструктурирането и ще 
представи най-добрите практики в тази област с оглед на по-добро прогнозиране и 
управление на преструктурирането по един социално отговорен начин.

Заключения 

С оглед на горепосочената информация няма доказателства, че горепосочените 
действия на работодателя нарушават правото на ЕС. Комисията напомня, че е от 
компетентността на националните органи, включително съдилищата, да гарантират, че 
националното законодателство, с което се транспонират директивите на ЕС относно 
информирането и консултирането на работниците, се прилага правилно и ефективно от 
съответния работодател, като се вземат предвид конкретните обстоятелства по всеки 
отделен случай.

                                                                                                                                                  
работниците и служителите в Европейската общност, ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29; Директива 
98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните 
уволнения, ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16; Директива 2009/38/ЕО за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, ОВ L 122, 
16.5.2009 г., стр. 28.

1 Вж. отговорите и обобщение на адрес http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.
2 Резолюция на ЕП от 15 януари 2013 г. относно информиране и консултиране на работниците, 

прогнозиране и управление на преструктурирането 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0005+0+DOC+XML+V0//BG


