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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0792/2012, ko Mayr Meinhof Packaging Eiropas 
Uzņēmumu padomes vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais Michael 
Heizmann par Eiropas Uzņēmumu padomes neuzklausīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — starptautiska kartona pārstrādes uzņēmuma Mayr Meinhof 
Packaging Eiropas Uzņēmumu padomes priekšsēdētājs — iebilst pret to, ka uzņēmums nav 
Eiropas Uzņēmumu padomi uzklausījis un ir noraidījis pieprasījumu tikties, lai apspriestu 
darbinieku atlaišanu un viena apakšuzņēmuma slēgšanu Apvienotajā Karalistē. Direktīva 
2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu 
grupās, paredz, ka „jāpieņem piemēroti noteikumi, lai nodrošinātu, ka darbiniekus Kopienas 
mēroga uzņēmumos vai Kopienas mēroga uzņēmumu grupās pienācīgi informē un uzklausa, 
ja lēmumi, kas viņus ietekmē, tiek pieņemti citā dalībvalstī, nevis tajā, kur viņi strādā”. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uzņēmums nav ievērojis saistības attiecībā uz 
informēšanu un uzklausīšanu un līdz ar to sagaida, ka Eiropas Parlaments rīkosies, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievērotas Eiropas darba ņēmēju tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Ņemot vērā lūgumrakstā sniegto informāciju, šķiet, ka Mayr Meinhof Packaging
apakšuzņēmuma slēgšana Apvienotajā Karalistē ir saistīta ar to, ka uzņēmums, kura 
galvenais birojs atrodas Austrijā, ir zaudējis svarīgu klientu, un tas ietekmējis 
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apakšuzņēmumus trīs dažādās ES valstīs. Turklāt centrālās vadības pieņemtais lēmums par 
apakšuzņēmuma slēgšanu Apvienotajā Karalistē var radīt nozīmīgas sekas Eiropas darba 
ņēmējiem.

Tādēļ šķiet, ka būtu atbilstīgi šajā jautājumā informēt un uzklausīt transnacionālā līmenī un 
tas ietilpst uzņēmuma Mayr Meinhof Group Eiropas Uzņēmumu padomes kompetencē 
saskaņā ar 1. panta 4. punktu un 16. apsvērumu Direktīvā 2009/38/EK par to, kā izveidot 
Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās,1 ar kuru tiek 
pārstrādāta Direktīva 94/45/EK.

Saskaņā ar pārstrādātās direktīvas 1. panta 2. punktu Eiropas Uzņēmumu padomi izveido, 
„lai darbiniekus informētu un uzklausītu”. Eiropas Uzņēmumu padomes informēšanas 
pienākumi ir izklāstīti pārstrādātās direktīvas 2. panta 1. punktā.

Austrija un Apvienotā Karaliste ir transponējušas savā juridiskajā sistēmā sākotnējo 
Direktīvu 94/45/EK un nesen pastiprināja savus tiesību aktus attiecībā uz Eiropas 
Uzņēmumu padomi, lai īstenotu pārstrādāto Direktīvu 2009/28/EK, iekļaujot „informēšanas” 
un „uzklausīšanas” definīcijas.

Tā kā, ciktāl var spriest, pamatojoties uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, saistībā ar 
iepriekš minētajiem jautājumiem abas direktīvas ir pareizi transponētas Austrijas un 
Apvienotās Karalistes tiesību aktos, atbildība par to valstu pasākumu īstenošanu, ar kuriem 
ir transponētas ES direktīvas, ir jāuzņemas kompetentajām valsts iestādēm.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējam var ieteikt iesniegt sūdzību kompetentajās valsts iestādēs.

Tomēr saskaņā ar pieejamo informāciju2 puses ir atrisinājušas domstarpības pēc lūgumraksta 
iesniegšanas datuma, noslēdzot īpašu vienošanos.

                                               
1Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/38/EK, OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp., ar ko tiek 
pārstrādāta Padomes 1994. gada 22. septembra Direktīva 94/45/EK, OV L 254, 30.9.1994., 64. lpp.

2 Sk., piemēram, http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx 


