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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0792/2012, внесена от Michael Heizmann, с австрийско гражданство, 
от името на Европейския работнически съвет на компанията Mayr Melnhof 
Packaging, относно непредоставяне на консултации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на Европейския работнически съвет на Mayr 
Melnhof Packaging – международна компания за производство на картон – възразява 
срещу факта, че компанията не му е предоставила консултации и е отхвърлила искането 
му за среща и разискване на въпросите, свързани с уволняването на работници и 
затварянето на едно от предприятията в Обединеното кралство. Директива 2009/38/EО 
за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и 
консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно измерение постановява, че „трябва да бъдат приети 
съответни разпоредби, за да се осигури работниците и служителите в предприятия с 
общностно измерение да бъдат надлежно информирани и с тях да се провеждат 
консултации, ако решенията, които ги засягат, се приемат в държава членка, различна 
от тази, в която са наети на работа“. Вносителят на петицията твърди, че компанията не 
изпълнява задълженията си по отношение на информиране и консултиране и съответно 
се обръща към Европейския парламент за предприемане на действия за осигуряване на 
спазването на правата на европейските работници.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.
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От информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда, че затварянето 
на компанията Mayr Meinhof Packaging в Обединеното кралство е свързано с 
отпадането на важен клиент, което засяга три различни държави в ЕС, в които групата 
със седалище в Австрия има предприятия. Освен това решението за затваряне на 
предприятието в Обединеното кралство, взето от централното ръководство, е от 
значение за европейската работна сила от гледна точка на потенциалното му 
въздействие.

Ето защо изглежда, че въпросът е важен за транснационалното информиране и 
консултиране и попада в компетентността на Европейския работнически съвет на 
компанията Mayr Melnhof Packaging, в съответствие с член 1.4 и съображение 1 на 
Директива 2009/38/ЕО за създаване на европейски работнически съвет или на 
процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в
предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение за 
преработване на Директива 94/45/EО1.

Съгласно член 1.2. от преработената директива европейският работнически съвет 
следва да има за цел „информиране и консултации с работниците и служителите“.
Задълженията, свързани с информирането и консултирането от страна на европейския 
работнически съвет, са описани подробно в член 2.1. на преработената директива.

Австрия и Обединеното кралство са транспонирали първоначалната Директива 
94/45/EО в своя правен ред и наскоро засилиха законодателството си по отношение на 
европейските работнически съвети с транспониране на преработената Директива 
2009/38/EО, включително определенията за „информиране“ и „консултация“.

Тъй като по точките, споменати по-горе – доколкото може да бъде установено въз 
основа на информацията, с която разполага Комисията – двете директиви са били 
транспонирани правилно в австрийското и британското законодателство, 
отговорността за прилагането на националните мерки, с които се транспонират 
директивите на ЕС, остава в компетентността на националните органи.

Заключение

Вносителят на петицията може да бъде посъветван да обмисли възможността за 
подаване на жалба в компетентните национални органи.

Съгласно наличната информация2 обаче спорът е бил уреден от страните след датата 
на внасяне на петицията чрез конкретно споразумение.

                                               
1 Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.5.2009 г., ОВ L 122 от 16.5.2009 г., стр. 28, за 
преработване на Директива 94/45/EО на Съвета от 22.9.1994 г., ОВ L 254 от 30.9.1994 г., стр. 64
2 Вж. напр. http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx


