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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0792/2012 dėl to, jog nebuvo konsultuotasi su įmonės Mayr-
Melnhof Packaging Europos darbo taryba, kurią pateikė Austrijos pilietis 
Michael Heizmann minėtosios tarybos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, tarptautinės kartono apdirbimo įmonės Mayr-Melnhof Packaging
Europos darbo tarybos pirmininkas, reiškia nepasitenkinimą tuo, kad kompanija 
nesikonsultavo su taryba ir atmetė jos prašymą susitikti aptarti darbuotojų atleidimo ir vienos 
iš kompanijos įmonių Jungtinėje Karalystėje uždarymo klausimus. Direktyvoje 2009/38/EB 
dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos 
mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos 
nustatymo tvirtinama, kad turi „būti priimtos atitinkamos nuostatos, užtikrinančios, kad 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių ar Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojai 
būtų tinkamai informuojami ir su jais konsultuojamasi, kai jiems taikomi sprendimai priimami 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jie įdarbinti“. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
kompanija nesilaikė savo įsipareigojimų dėl informavimo ir konsultavimosi, ir todėl prašo 
Europos Parlamento imtis veiksmų užtikrinti, kad būtų gerbiamos Europos darbuotojų teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Atsižvelgiant į peticijoje pateiktą informaciją, atrodo, kad įmonės Mayr Meinhof 
Packaging uždarymas Jungtinėje Karalystėje susijęs su svarbaus kliento pasitraukimu, kuris 
padarė įtaką trims ES šalims, kuriose Austrijoje būstinę turinti grupė turi įmonių. Be to, 
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centrinės valdybos priimtas sprendimas uždaryti įmonę Jungtinėje Karalystėje dėl galimo 
poveikio svarbus Europos darbuotojams.

Todėl atrodytų, kad remiantis Direktyvos 2009/38 dėl Europos darbo tarybos steigimo arba 
Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų 
informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo, kuria pateikta nauja Direktyvos 
94/45/EB1 redakcija, 1.4 straipsnio 16 konstatuojamąja dalimi, šis klausimas susijęs su 
tarptautine informacija ir konsultacijomis ir priklauso Mayr Meinhof Group Europos darbo 
tarybos kompetencijai.

Remiantis naujos redakcijos direktyvos 1.2 straipsniu, Europos darbo taryba turėtų siekti 
„kad darbuotojai būtų informuojami ir su jais būtų konsultuojamasi“. Europos darbo 
tarybos įpareigojimai, susiję su informavimu ir konsultavimusi, išsamiai išdėstyti naujos 
redakcijos direktyvos 2.1 straipsnyje.

Austrija ir Jungtinė Karalystė perkėlė pirminę Direktyvą 94/45/EB į savo teisinę sistemą ir 
neseniai sugriežtino Europos darbo tarybos teisės aktus, kad būtų įgyvendinta naujos 
redakcijos Direktyva 2009/38/EB, įskaitant žodžių informavimo ir konsultavimosi apibrėžtį.

Kadangi remiantis pirmiau nurodytais punktais, kaip galima nustatyti remiantis Komisijos 
turima informacija, abi direktyvos tinkamai perkeltos į Austrijos ir Britanijos teisės aktus, 
atsakomybė dėl nacionalinių priemonių, kuriomis perkeliamos ES direktyvos, 
įgyvendinimas vis dar priklauso kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms.

Išvada

Peticijos pateikėjui galėtų būti patarta pateikti skundą kompetentingai nacionalinės valdžios 
institucijai.

Vis dėlto remiantis turima informacija2, po peticijos pateikimo dienos šalys, sudariusios 
konkretų susitarimą, išsprendė ginčą.“

                                               
1 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB, 2009 m. gegužės 16 d. OL L 
122 p. 28, kuria pateikta nauja 1994 m. rugsėjo 22 d. Direktyvos 94/45/EB, 1994 m. rugsėjo 30 d. OL L 254
p. 64 
2 Žr., pvz., http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


