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1. Sammendrag

Andrageren, der arbejder for et europæisk luftfartsselskab med piloter baseret i forskellige 
europæiske lande, oplyser, at mere en 100 af luftfartsselskabets 540 piloter står for at blive 
afskediget som led i en rationaliseringsplan. De, der er i umiddelbar risiko for at miste deres 
job, er de, der er baseret i Frankrig, Belgien og fire andre lande på grund af ny lovgivning om 
obligatoriske sociale bidrag, idet disse bidrag er størst i Frankrig og Belgien, hvor de første 
afskedigelser er planlagt. Andrageren hævder, at dette udgør social dumpning og vil gerne 
vide, om det er foreneligt med EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har ikke nogen beføjelse til at gribe ind i specifikke selskabers beslutninger 
om omstrukturering. 

Men arbejdsgiveren skal overholde hans/hendes forpligtelser, for så vidt angår information 
og høring af arbejdstagerne i overensstemmelse med EU-retten1. I direktiv 98/59/EF hedder 
                                               
1 Især direktiv 2002/14/EF om indførelse af en general ramme for information og høring af arbejdstagere i det 
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det således, at når arbejdsgiveren påtænker at foretage kollektive afskedigelser er 
vedkommende forpligtet til i tilstrækkelig god tid at indlede konsultationer med 
arbejdsgivernes repræsentanter med henblik at nå frem til en aftale. Konsultationerne skal i 
det mindste dreje sig om mulighederne for at undgå eller begrænse de kollektive 
afskedigelser eller afbøde følgerne af disse ved hjælp af sociale ledsageforanstaltninger, der 
navnlig tager sigte på at yde støtte til omplacering eller omskoling af de afskedigede 
arbejdstagere. 
Det skal bemærkes, at direktiv 98/59/EF har til formål at beskytte arbejdstagerne i tilfælde 
af kollektive afskedigelser og sikre mere lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne på 
det indre marked. 
For så vidt angår andragerens punkt vedrørende den nye lovgivning om sociale 
sikringsbidrag, er det uklart, om hun henviser til belgisk og/eller fransk lovgivning eller evt. 
til forordning 465/2012. om koordinering af sociale sikringsordninger. Der er ikke kommet 
nogen negative indberetninger om forordningen 465/2012 indtil nu. 
Mere generelt minder Kommissionen om dens foranstaltninger inden for omstrukturering.  
Efter Kommissionens grønbog1 af januar 2012 og Europa-Parlamentets vedtagelse den 15. 
januar 2013 af Cercas-betænkningen2 arbejder Kommissionen på en meddelelse om 
oprettelse af et kvalitetsrammeværk, som vil danne ramme om EU-lovgivningen og 
initiativerne vedr. omstrukturering og skal præsentere bedste praksis på dette område med 
henblik på bedre at forgribe og styre omstrukturering på en social ansvarsbevidst måde. 

Konklusioner 

I betragtning af ovenstående er der ikke noget, der godtgør, at arbejdstagerens ovennævnte 
foranstaltning er i modstrid med EU-retten. Kommissionen erindrer om, at det er de 
kompetente nationale myndigheders, herunder domstolenes, opgave at sikre, at den nationale 
lovgivning om omsættelse af EU-direktiverne om information og høring af arbejdstagere 
anvendes korrekt og effektivt af den pågældende arbejdsgiver under hensynstagen til sagens 
særlige omstændigheder.  
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