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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Michael Heizmann (osztrák állampolgár) által a Mayr Meinhof Packaging 
európai üzemi tanácsa nevében benyújtott 0792/2012. számú petíció arról, 
hogy a vállalat elmulasztotta az üzemi tanáccsal való konzultációt

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a Mayr Meinhof Packaging – egy nemzetközi kartonkészítő vállalat –
európai üzemi tanácsának elnöke tiltakozik az ellen, hogy a vállalat nem konzultált az üzemi 
tanáccsal és elutasította az üzemi tanács azon kérését, hogy közösen vitassák meg az egyik 
egyesült királyságbeli üzem bezárását és a munkások elbocsátását. Az Európai Üzemi Tanács 
létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás 
kialakításáról szóló 2009/38/EK irányelv kimondja, hogy „megfelelő rendelkezéseket kell 
bevezetni annak biztosítására, hogy a közösségi szintű vállalkozások munkavállalói megfelelő 
tájékoztatást kapjanak és konzultáljanak velük, amikor az őket érintő döntést nem abban a 
tagállamban hozzák, amelyben őket foglalkoztatják.” A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
vállalat nem tett eleget tájékoztatási és konzultációs kötelezettségeinek, ezért kéri az Európai 
Parlament fellépését az európai munkavállalók jogai tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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„A petícióban leírt információk alapján úgy tűnik, hogy a Mayr Meinhof Packaging egyesült 
királyságbeli üzemének bezárása összefüggésben van egy fontos ügyfél kivonulásával, és 
három európai uniós tagországot érint, amelyben az osztrák székhelyű csoportnak üzeme 
van. Továbbá a központi irányítás döntése az egyesült királyságbeli üzem bezárásáról annak 
lehetséges hatásai miatt fontos az európai munkaerő szempontjából.

Ezért úgy tűnik, hogy a kérdés a transznacionális tájékoztatás és konzultáció szempontjából 
fontos és a Mayr Meinhof Group európai üzemi tanácsának hatáskörébe tartozik, 
összhangban a 94/45/EK irányelvet átdolgozó, az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról 
vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009/38 
irányelv1 1. cikkének (4) bekezdésével és (16) preambulumbekezdésével.

Az átdolgozott irányelv 1. cikkének (2) bekezdése alapján az európai üzemi tanácsnak kell 
kialakítania a „munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló 
eljárást”. Az európai üzemi tanácsnak a tájékoztatásra és konzultációra vonatkozó 
kötelezettségeit az átdolgozott irányelv 2. cikkének (1) bekezdése tartalmazza.

Ausztria és az Egyesült Királyság bevezette jogrendjébe a 94/45/EK irányelvet, és legutóbb 
a 2009/38/EK átdolgozott irányelv végrehajtása érdekében – beleértve a „tájékoztatás” és 
„konzultáció” fogalmakat – megerősítette az európai üzemi tanácsra vonatkozó 
jogszabályait..

Mivel a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a fent említett kérdések 
tekintetében mindkét irányelvet megfelelően átültették az osztrák és a brit jogba, az uniós 
irányelveket átültető nemzeti intézkedések érvényesítéséért a nemzeti hatóságok felelnek.

Összegzés

A petíció benyújtójának azt tanácsoljuk, hogy nyújtson be panaszt az illetékes nemzeti 
hatóságnál.

Habár a rendelkezésre álló információk2 alapján a vita különleges megállapodás révén 
rendeződött a felek között a petíció benyújtásának napját követően.”

                                               
1 Az 1994. szeptember 22-i 94/45/EK tanácsi irányelvet (HL L 254., 30.9.1994, 64. o.) átdolgozó 2009. május 6-i 
2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 122., 16.5.2009, 28. o. 
2 Lásd például http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx


