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1. Rezumatul petiției

Petiționara, care lucrează pentru o companie aeriană europeană care are piloți în diverse țări 
europene, indică faptul că peste 100 dintre cei 540 de piloți urmează să fie concediați ca parte 
a planului de raționalizare. Cei imediat vizați de pierderea locurilor de muncă se află în 
Franța, Belgia și alte patru țări, din cauza noii legislații privind contribuțiile la asigurările 
sociale, acestea fiind cele mai mari în Franța și Belgia, unde sunt planificate primele 
concedieri. Petiționara argumentează că acestea constituie dumping social și dorește să știe 
dacă sunt compatibile cu legislația UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei

Comisia nu dispune de competențe pentru a interveni în deciziile specifice ale unei 
întreprinderi cu privire la restructurarea personalului. 
Cu toate acestea, angajatorul are obligația de a-și respecta obligațiile cu privire la 
informarea și consultarea lucrătorilor în conformitate cu legislația UE1. Mai exact, 
                                               
1 În special, Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană, JO L 80, 23.3.2002, p. 29; Directiva 98/59/CE a Consiliului din 21 decembrie 1998 
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Directiva 98/59/CE prevede că, în cazul în care un angajator are în vedere concedieri 
colective, acesta inițiază în timp util consultări cu reprezentanții lucrătorilor pentru a ajunge 
la un acord. Aceste consultări se referă cel puțin la posibilitățile de a evita concedierile 
colective sau de a reduce numărul de lucrători afectați, precum și la posibilitățile de a 
atenua consecințele prin recurgerea la măsuri sociale însoțitoare vizând, printre altele, 
sprijin pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediați.
Ar trebui precizat faptul că Directiva 98/59/CE vizează protejarea lucrătorilor în caz de 
concedieri colective și asigurarea unui mediu concurențial mai echitabil în rândul 
companiilor de pe piața internă.
Referitor la afirmația petiționarei în privința „noii legislații privind contribuțiile la 
asigurările sociale”, nu este clar dacă aceasta se referă la legislația belgiană și/sau franceză, 
sau, eventual, la Regulamentul 465/2012 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială. Până în prezent, nu s-au raportat consecințe negative care să decurgă din 
Regulamentul 465/2012.
Sub aspect mai general, Comisia reamintește măsurile pe care le-a întreprins în domeniul 
restructurării. În urma cărții sale verzi1 din ianuarie 2012 și a adoptării de către Parlamentul 
European, la 15 ianuarie 2013, a raportului Cercas2, Comisia lucrează la o comunicare de 
instituire a unui cadru de calitate care va încadra legislația și inițiativele UE în materie de 
restructurare și va prezenta cele mai bune practici în acest domeniu, în vederea unei mai 
bune anticipări și gestionări a restructurărilor într-un mod responsabil din punct de vedere 
social.

Concluzii

Având în vedere cele sus-menționate, nu există nicio dovadă că acțiunea menționată anterior a 
angajatorului încalcă legislația UE. Comisia reamintește că este de datoria autorităților 
competente, inclusiv a instanțelor, să se asigure că legislația națională de transpunere a 
directivelor UE privind informarea și consultarea lucrătorilor este aplicată în mod corect și 
eficient de către angajatorul în cauză, luând în considerare particularitățile cazului. 

                                                                                                                                                  
privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1989, p. 16), 
Directiva 2009/38/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, 
JO L 122, 16.5.2009, p. 28.
1 A se vedea rezumatul și răspunsurile la adresa http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.
2 Rezoluția PE din 15 ianuarie 2013 privind Informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea 
restructurărilor http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0005+0+DOC+XML+V0//RO


