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csoportos létszámleépítésekről és a szociális dömpingről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy különböző európai országokban pilótákat állomásoztató európai 
légitársaság alkalmazásában áll, kifejti, hogy a vállalat 540 pilótája közül több mint 100 
pilótát fognak elbocsátani a racionalizálási terv részeként. Az első elbocsátások tervezett 
helyszínén, Franciaországban és Belgiumban és négy másik országban élnek azok – a 
társadalombiztosítási hozzájárulás összege Franciaországban és Belgiumban a legmagasabb –, 
akiket a társadalombiztosítási hozzájárulásra vonatkozó új jogszabályok miatt azonnali 
leépítések fenyegetnek. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez szociális dömpingnek minősül, 
és szeretné tudni, vajon összeegyeztethető-e ez az uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei

A Bizottságnak nincs hatásköre az átszervezéssel kapcsolatos céges döntésekbe való 
beavatkozásra. 
Azonban a munkáltatónak tiszteletben kell tartania a munkavállalók tájékoztatására és a 
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velük való konzultációra vonatkozó uniós jogszabályok1 szerinti kötelezettségeit. A 
98/59/EK irányelv kimondja, hogy amennyiben egy munkáltató csoportos 
létszámcsökkentést tervez, időben konzultálnia kell a munkavállalók képviselőivel, hogy 
megállapodásra jussanak. Ezek a konzultációk kiterjednek legalább a csoportos 
létszámcsökkentések elkerülésének vagy az érintett munkavállaló létszámcsökkentésének 
módjaira és eszközeire, valamint a következmények enyhítésére olyan kísérő szociális 
intézkedések alkalmazása révén, amelyek többek között az elbocsátott munkavállalók 
áthelyezéséhez vagy átképzéséhez nyújtott támogatásra vonatkoznak.
Megjegyezzük, hogy a 98/59/EK irányelv célja a munkavállalók védelme csoportos 
létszámleépítés esetén és egyenlőbb esélyek biztosítása a vállalkozások számára a belső 
piacon.
A petíció benyújtójának a társadalombiztosítási járulékokról szóló új jogszabályra való 
hivatkozása kapcsán nem világos, hogy a belga vagy a francia jogszabályokra, avagy a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 465/2012/EU rendeletre utal-e. Ez 
idáig nem érkeztek beszámolók a 465/2012/EU rendelet negatív hatásairól.
Általánosabban, a Bizottság emlékeztet az átszervezések terén tett fellépésére. A 2012. 
januári zöld könyve2 nyomán és a Cercas-jelentés3 2013. január 15-i európai parlamenti 
elfogatását követően a Bizottság jelenleg egy minőségi keret létrehozásáról szóló 
közleményen dolgozik, amely keretet fog biztosítani az átszervezésekkel kapcsolatos uniós 
jogszabályok és kezdeményezések számára, és tartalmazni fogja a vonatkozó bevált 
gyakorlatokat, hogy szociálisan érzékeny módon jobban meg lehessen előzni és kezelni az 
átszervezéseket.

Következtetések 

Tekintettel a fentiekre, nincs bizonyíték arra, hogy a munkáltató említett intézkedése uniós 
jogszabályokat sértene. A Bizottság emlékeztet, hogy tekintettel az ügy adott jellegére, az 
illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok feladata annak biztosítása, hogy a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló uniós irányelveket átültető nemzeti 
jogszabályokat helyesen és ténylegesen alkalmazza az érintett munkáltató. 

                                               
1 Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv, HL L 80, 2002.3.23., 29. o.; A csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK irányelv, HL L 225, 1998.8.12., 16. o.; Az 
Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 
2009/386EK irányelv, HL L 122., 2009.5.16., 28. o.
2 A válaszokat és az összefoglalót lásd: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

3 A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció, a szerkezetátalakítás előrejelzése és kezelése 
című 2013. január 15-i EP-állásfoglalás: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//EN


