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Temats: Lūgumraksts Nr. 1403/2012, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais K. V., par 
kolektīvu atlaišanu un sociālo dempingu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas strādā Eiropas aviolīnijā, kuras piloti atrodas dažādās Eiropas 
valstīs, norāda, ka vairāk nekā 100 no aviolīnijas 540 pilotiem tiks atlaisti racionalizācijas 
plāna ietvaros. Darbiniekus Francijā, Beļģijā un četrās citās valstīs apdraud risks zaudēt darbu 
tuvākajā laikā, jo tiek ieviesti jauni tiesību akti par sociālā nodrošinājuma iemaksām, kuras 
visaugstākās ir Francijā un Beļģijā, kur darbinieki tiks atlaisti vispirms. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka tas ir sociālais dempings, un vēlas uzzināt, vai tas atbilst ES tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas komentāri

Komisijai nav tiesību iejaukties konkrētu uzņēmumu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz 
pārstrukturēšanu. 
Taču saskaņā ar ES tiesību aktiem darba devējam ir jāpilda savi pienākumi attiecībā uz 
darbinieku informēšanu un uzklausīšanu1. Jo īpaši Direktīvā 98/59/EK ir paredzēts, ka 
                                               
1 Jo īpaši Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.), Direktīva 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
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gadījumos, ja darba devējs nolēmis veikt kolektīvu atlaišanu, tam laikus jāuzsāk 
konsultācijas ar darba ņēmēju pārstāvjiem, lai panāktu vienošanos. Šīs konsultācijas aptver 
vismaz veidus un līdzekļus, kā izvairīties no kolektīvās atlaišanas vai samazināt atlaižamo 
darba ņēmēju skaitu un kā mazināt atlaišanas sekas, izmantojot sociālās garantijas, kas, 
inter alia, vērstas uz palīdzību jauna darba atrašanā vai atlaisto darba ņēmēju 
pārkvalificēšanā.
Jāatzīmē, ka Direktīvas 98/59/EK mērķis ir aizsargāt darbiniekus kolektīvās atlaišanas 
gadījumā un nodrošināt uzņēmumiem vienlīdzīgākus konkurences iekšējā tirgū.
Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli par „jauniem tiesību aktiem par sociālās 
apdrošināšanas iemaksām”, nav skaidrs, vai viņš atsaucas uz Beļģijas un/vai Francijas 
tiesību aktiem vai, iespējams, uz Regulu 465/2012 par sociālās nodrošināšanas 
koordinēšanu. Pagaidām nav saņemti ziņojumi par Regulas 465/2012 negatīvu ietekmi.
Kopumā Komisija atgādina par tās pasākumiem pārstrukturēšanas jomā. Pēc Komisijas 
2012. gada janvāra Zaļās grāmatas1 izdošanas un pēc tam, kad 2013. gada 15. janvārī 
Eiropas Parlaments pieņēma Cercas ziņojumu2, Komisija gatavo paziņojumu, ar ko 
izveidos kvalitātes sistēmu, kas aptvers ES tiesību aktus un iniciatīvas saistībā ar 
pārstrukturēšanu, kā arī sniegs labās prakses piemērus šajā jomā ar nolūku uzlabot 
gatavošanos pārstrukturēšanai un tās pārraudzību sociāli atbildīgā veidā.

Secinājumi 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, nav pierādījumu, ka ar minēto rīcību darba devējs 
pārkāptu ES tiesību aktus. Komisija atgādina, ka kompetentajām valsts iestādēm, tostarp 
tiesām, jānodrošina, lai attiecīgais darba devējs pareizi un efektīvi piemērotu valsts tiesību 
aktus, ar kuriem transponētas ES direktīvas par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu, 
ņemot vērā gadījuma īpašos apstākļus. 

                                                                                                                                                  
attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998, 16. lpp.), Direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga 
uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).
1 Sk. atbildes un kopsavilkumus ö eit: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

2 Eiropas Parlamenta 2013. gada 15. janvāra rezolūcija par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un 
pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//EN


