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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1403/2012, ktorú predkladá K. V. (belgická štátna príslušníčka), 
o hromadnom prepúšťaní a sociálnom dumpingu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá pracuje pre európsku leteckú spoločnosť s pilotmi žijúcimi 
v rozličných európskych krajinách, uvádza, že v rámci plánu racionalizácie bolo prepustených 
viac než 100 z 540 pilotov spoločnosti. Stratou zamestnania sú priamo ohrození tí, ktorí žijú 
vo Francúzsku, Belgicku a štyroch ďalších krajinách, a to z dôvodu nových právnych 
predpisov v oblasti príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré sú najvyššie vo Francúzsku 
a Belgicku, kde sa plánuje prvé prepúšťanie. Predkladateľka petície tvrdí, že ide o sociálny 
dumping a chce vedieť, či je táto skutočnosť zlučiteľná s právnymi predpismi EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Poznámky Komisie

Komisia nemá právomoc zasahovať do konkrétnych rozhodnutí spoločnosti týkajúcich sa 
reštrukturalizácie.
Zamestnávateľ však musí dodržať svoje záväzky týkajúce sa informovania a porady so 
zamestnancami v súlade s právnymi predpismi EÚ1. Najmä v smernici 98/59/ES sa 

                                               
1 Najmä smernica 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami 
v Európskom spoločenstve, Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29; smernica Rady 98/59/ES o aproximácii zákonov 
členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania, Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16; smernica 2009/38/ES 
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ustanovuje, že ak zamestnávateľ uvažuje o hromadnom prepúšťaní, začne s poradami so 
zástupcami zamestnancov včas, aby sa mohla dosiahnuť dohoda. Tieto porady by mali 
obsiahnuť aspoň spôsoby a prostriedky, ako zabrániť hromadnému prepúšťaniu alebo 
zníženiu počtu postihnutých pracujúcich a ako zmierniť následky prijatím sprievodných 
sociálnych opatrení zameraných okrem iného na pomoc pri opätovnom zamestnaní alebo 
rekvalifikácii prepustených pracovníkov.
Treba uviesť, že cieľom smernice 98/59/ES je ochrana pracovníkov v prípade hromadného 
prepúšťania a zabezpečenie rovnakých podmienok medzi spoločnosťami na vnútornom 
trhu.
Pokiaľ ide o poznámku predkladateľky petície týkajúcu sa „nových právnych predpisov 
v oblasti príspevkov na sociálne zabezpečenie“, nie je jasné, či odkazuje na belgické 
a/alebo francúzske právne predpisy alebo prípadne na nariadenie 465/2012 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia. Doposiaľ sa nezaznamenal negatívny vplyv na 
nariadenie 465/2012.
Všeobecnejšie Komisia pripomína svoje opatrenia v oblasti reštrukturalizácie. Komisia na 
základe svojej zelenej knihy2, ktorú prijala v januári 2012, a správy Alejandra Cercasa3, 
ktorú Európsky parlament prijal 15. januára 2013, pripravuje oznámenie, ktorým sa 
ustanoví rámec kvality, ktorým sa vymedzia právne predpisy a príslušné iniciatívy EÚ na 
reštrukturalizáciu a v ktorom sa uvedú osvedčené postupy v tejto oblasti s cieľom zlepšiť 
predvídanie a riadenie reštrukturalizácie sociálne zodpovedným spôsobom.

Záver

Vzhľadom na tieto skutočnosti neexistuje dôkaz o tom, že zamestnávateľ uvedenými 
opatreniami porušuje právne predpisy EÚ. Komisia pripomína, že vzhľadom na osobitné 
okolnosti prípadu je úlohou príslušných vnútroštátnych orgánov vrátane súdov zabezpečiť, 
aby príslušný zamestnávateľ správne a účinne uplatňoval vnútroštátne právne predpisy, 
ktorými sa transponujú smernice EÚ o informovaní a porade so zamestnancami.

                                                                                                                                                  
o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva 
a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady 
s nimi, Ú. v. ES L 122, 16.5.2009, s. 28.
2 Pozri odpovede a zhrnutie na stránke http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.

3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2013 o informovaní pracovníkov a konzultáciách s nimi, 
predvídaní a riadení reštrukturalizácie http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//SK


