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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1403/2012, którą złożył(a) K.V. (Belgia) w sprawie zwolnień 
grupowych i dumpingu socjalnego

1. Streszczenie petycji

Osoba składająca petycję, pracująca dla europejskich linii lotniczych, których piloci 
stacjonują w różnych państwach Europy, twierdzi, że ponad 100 spośród 540 pilotów ma 
zostać zwolnionych w ramach planu racjonalizacji zatrudnienia. Piloci bezpośrednio 
zagrożeni utratą pracy stacjonują we Francji, Belgii i czterech innych państwach; wynika to z 
nowych przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne, których najwyższe 
stawki są we Francji i Belgii, czyli w państwach, w których zaplanowano pierwsze 
zwolnienia. Składający petycję twierdzi, że stanowi to przykład dumpingu socjalnego i chce 
dowiedzieć się, czy takie działania są zgodne z prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Komisja nie ma prawa ingerować w poszczególne decyzje spółki dotyczące restrukturyzacji.
Pracodawca musi jednak wywiązywać się ze swoich zobowiązań dotyczących 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami zgodnie z prawem UE1. W 
                                               
1 W szczególności dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania 
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29;



PE519.629v01-00 2/3 CM\1004025PL.doc

PL

szczególności dyrektywa 98/59/WE przewiduje, że w przypadku gdy pracodawca ma 
zamiar dokonać zwolnień grupowych, jest on zobowiązany, we właściwym czasie, do 
przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników w celu osiągnięcia 
porozumienia. Takie konsultacje powinny obejmować przynajmniej sposoby i możliwości 
uniknięcia zwolnień grupowych lub ograniczenia liczby dotkniętych nimi pracowników, 
jak również możliwości złagodzenia ich konsekwencji poprzez wykorzystanie 
towarzyszących im środków socjalnych, mających na celu, między innymi, pomoc w 
przeszeregowaniu lub przekwalifikowaniu zwalnianych pracowników.
Należy zauważyć, że dyrektywa 98/59/WE ma na celu ochronę pracowników w przypadku 
zwolnień grupowych oraz zapewnienie bardziej wyrównanych warunków działania pośród 
przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym.
Jeżeli chodzi o uwagę składającego petycję dotyczącą „nowych przepisów w zakresie 
składek na ubezpieczenie społeczne” nie jest jasne, czy odniesienia dokonano do 
belgijskiego lub francuskiego ustawodawstwa, czy może rozporządzenia 465/2012 w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do tej pory nie zgłoszono 
negatywnego wpływu w odniesieniu do rozporządzenia 465/2012.
W ujęciu bardziej ogólnym Komisja przypomina swoje działania w obszarze 
restrukturyzacji. W następstwie swojej zielonej księgi ze stycznia 2012 r.1 i przyjęcia przez 
Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2013 r. sprawozdania Cercasa2, Komisja pracuje 
nad komunikatem ustanawiającym ramy jakości, które obejmą unijne prawodawstwo i 
inicjatywy znaczące dla restrukturyzacji oraz przedstawi najlepsze praktyki w tym obszarze 
z myślą o lepszym przewidywaniu restrukturyzacji i zarządzaniu nią w sposób społecznie 
odpowiedzialny.

Wnioski

Zważywszy na powyższe nie istnieją dowody, że wspomniane działanie pracodawcy stanowi 
naruszenie prawa UE. Komisja przypomina, że dopilnowanie, aby przepisy krajowe 
transponujące dyrektywy UE w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z 
nimi były prawidłowo i skutecznie stosowane przez danego pracodawcę z uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności sprawy, należy do organów krajowych, takich jak sądy.

                                                                                                                                                  
dyrektywa 98/59/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień 
grupowych, Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16; dyrektywa 2009/38/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w 
grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28.
1 Zob. odpowiedzi i streszczenie dostępne pod adresem 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0005+0+DOC+XML+V0//PL.
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