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Tema: Peticija Nr. 1403/2012 dėl masinio darbuotojų atleidimo iš darbo ir socialinio
dempingo, kurią pateikė Belgijos pilietė K. V.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, dirbanti Europos oro transporto bendrovėje, kurios pilotai gyvena įvairiose 
Europos Sąjungos valstybėse, nurodo, kad bendrovė, įgyvendinanti racionalizacijos planą, 
ketina atleisti iš darbo 100 iš 540 joje dirbančių pilotų. Tiesioginė grėsmė prarasti darbą 
pilotams iš Prancūzijos, Belgijos ir kitų keturių valstybių kilo dėl naujo teisės akto, susijusio 
su socialinio draudimo įmokomis, kurios didžiausios Prancūzijoje ir Belgijoje – valstybėse, 
kurių darbuotojus planuojama atleisti pirmiausia. Peticijos pateikėja tvirtina, kad šiuo atveju 
vykdomas socialinis dempingas, ir nori sužinoti, ar tai suderinama su ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos

Komisija neturi įgaliojimų kištis į konkrečios įmonės priimamus sprendimus dėl 
restruktūrizavimo.
Tačiau darbdavys turi laikytis įpareigojimų, susijusių su darbuotojų informavimu ir 
konsultavimusi su jais pagal ES teisės aktus1. Visų pirma Direktyvoje 98/59/EB nustatyta, 

                                               
1 Visų pirma Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos 
sukūrimo Europos bendrijoje, OL L 80, 2002 3 23, p. 29; Direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
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kad jei darbdavys numato kolektyvinį atleidimą, jis turi iš anksto pradėti konsultuotis su 
darbuotojų atstovais, kad būtų pasiektas susitarimas. Per šias konsultacijas reikėtų bent 
tartis, kokiais būdais ir priemonėmis būtų galima išvengti kolektyvinių atleidimų arba 
sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių, taip pat švelninti šių atleidimų padarinius 
papildomomis socialinėmis priemonėmis, skirtomis, be kita ko, atleistiems darbuotojams iš 
naujo įdarbinti arba perkvalifikuoti.
Reikėtų pažymėti, kad Direktyva 98/59/EB siekiama apsaugoti darbuotojus kolektyvinių 
atleidimų iš darbo atvejais ir įmonėms vidaus rinkoje sudaryti vienodesnes sąlygas.
Dėl peticijos pateikėjos nurodyto „naujo teisės akto, susijusio su socialinio draudimo 
įmokomis“ neaišku, ar ji turi omenyje Belgijos ir (arba) Prancūzijos teisės aktus, ar galbūt 
Reglamentą (ES) Nr. 465/2012 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Iki šiol 
nepranešta apie neigiamą Reglamento (ES) Nr. 465/2012 nuostatų taikymo poveikį.
Apskritai Komisija norėtų priminti savo veiksmus restruktūrizavimo srityje. 2012 m. 
sausio mėn. priėmus žaliąją knygą1 ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamentui patvirtinus 
A. Cercaso pranešimą2, dabar Komisija rengia komunikatą dėl kokybės sistemos sukūrimo; 
joje bus susisteminti su restruktūrizavimu susiję ES teisės aktai ir iniciatyvos ir pristatyti 
geriausios patirties šioje srityje pavyzdžiai, siekiant geriau numatyti ir valdyti 
restruktūrizaciją socialiniu požiūriu atsakingu būdu.

Išvados

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, nėra įrodymų, kad minėtais darbdavio veiksmais 
pažeidžiami ES teisės aktai. Komisija primena, kad kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos, įskaitant teismus, turi užtikrinti, kad atitinkamas darbdavys, atsižvelgdamas į 
konkrečias atvejo aplinkybes, tinkamai ir veiksmingai taikytų nacionalinės teisės aktus, 
kuriais ES direktyvų dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais nuostatos 
perkeliamos į nacionalinę teisę.“

                                                                                                                                                  
susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo, OL L 225, 1998 8 12, p. 16 ir Direktyva 2009/38/EB 
dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, OL L 122, 2009 5 16, 
p. 28.
1 Žr. atsakymus ir santrauką, kuriuos galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.
2 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, 
restruktūrizacijos numatymo ir valdymo, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//LT.


