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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0792/2012 του Michael Heizmann, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων της Mayr Meinhof 
Packaging, σχετικά με την έλλειψη διαβούλευσης με το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) της Mayr 
Meinhof Packaging, μιας πολυεθνικής επιχείρησης επεξεργασίας χαρτονιού. Καταγγέλλει το 
γεγονός ότι η επιχείρηση δεν προέβη σε διαβούλευση με το ευρωπαϊκό συμβούλιο 
εργαζομένων σχετικά με την απόλυση εργαζομένων και το κλείσιμο μίας από τις 
εγκαταστάσεις της στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/38/EΚ για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους 
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να 
ζητείται η γνώμη τους πρέπει «να θεσπισθούν οι κατάλληλες διατάξεις, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση των εργαζομένων στις κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις 
ή ομίλους επιχειρήσεων και την ορθή διαβούλευση μαζί τους στις περιπτώσεις που 
αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να τους επηρεάζουν, λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος από 
εκείνο στο οποίο εργάζονται». Ο αναφέρων θεωρεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε τις 
υποχρεώσεις της σχετικά με τη διαβούλευση και την ενημέρωση. Ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον έλεγχο της τήρησης των δικαιωμάτων των ευρωπαίων 
εργαζομένων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013
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Εν όψει των πληροφοριών που παρέχονται από την αναφορά, φαίνεται ότι το κλείσιμο της 
επιχείρησης Mayr Meinhof  στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετίζεται με την αποχώρηση ενός 
σημαντικού πελάτη, που επηρεάζει τρεις διαφορετικές χώρες της ΕΕ, όπου ο όμιλος με έδρα 
στην Αυστρία, έχει τις επιχειρήσεις της . Επιπλέον, η απόφαση που ελήφθη από την 
κεντρική διοίκηση για κλείσιμο της επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημασία για το 
ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις τους.

Συνεπώς, φαίνεται ότι το ζήτημα αφορά την ενημέρωση και διαβούλευση σε διακρατικό 
επίπεδο και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης της Mayr 
Meinhof Group, σύμφωνα με το άρθρο 1.4 και την αιτιολογική σκέψη 16 της οδηγίας 
2009/38 σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας 
διαδικασίας σε κοινοτικής κλίμακας σε επιχειρήσεις και κοινοτικής κλίμακας ομίλους 
επιχειρήσεων με σκοπό την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, που 
αναδιατυπώνει την οδηγία 94/45/ΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1.2. της οδηγίας, η ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρηση θα πρέπει να 
έχουν ως σκοπό "την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων". Οι υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με την ενημέρωση και τη διαβούλευση από την ευρωπαϊκή επιτροπή 
επιχείρησης  περιγράφονται στο άρθρο 2.1. της οδηγίας αναδιατύπωσης.

Η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εφαρμόσει την αρχική οδηγία 94/45/ΕΚ στην 
έννομη τάξη τους και ενίσχυσαν πρόσφατα τη νομοθεσία τους για την ευρωπαϊκή επιτροπή
επιχείρησης προς εφαρμογή της Οδηγίας αναδιατύπωσης 2009/38/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των ορισμών  «ενημέρωσης» και «διαβούλευσης» .

Από τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, στο βαθμό που μπορεί να καθοριστεί με βάση 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι δύο οδηγίες έχουν μεταφερθεί 
σωστά στην αυστριακή και βρετανική νομοθεσία, η δε ευθύνη για την επιβολή των εθνικών 
μέτρων μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ παραμένουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Συμπέρασμα

Στον αναφέροντα να συσταθεί να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής καταγγελίας ενώπιον 
των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες1, η διαφορά έχει διευθετηθεί μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αναφοράς μέσω μιας ειδικής συμφωνίας.

                                               
1 βλ. π.χ. http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx


