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Betreft: Verzoekschrift 0792/2012, ingediend door Michael Heizmann (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de Europese ondernemingsraad van Mayr Meinhof 
Packaging, over niet-raadpleging van deze Europese ondernemingsraad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voorzitter van de Europese ondernemingsraad van Mayr Meinhof Packaging, een 
multinationaal kartonverwerkend bedrijf. Hij beklaagt zich erover dat het bedrijf de Europese 
ondernemingsraad niet heeft geraadpleegd en het verzoek van de ondernemingsraad om een 
vergadering te houden over het ontslag van werknemers en de sluiting van een van zijn 
bedrijven in het Verenigd Koninkrijk niet heeft ingewilligd. Krachtens Richtlijn 2009/38/EG 
inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in 
ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging 
van de werknemers moeten er "passende voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen 
dat de werknemers van ondernemingen met een communautaire dimensie of van concerns met 
een communautaire dimensie naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd wanneer in 
een andere lidstaat dan die waarin zij werkzaam zijn, beslissingen worden genomen die 
gevolgen voor hen hebben". Indiener is van opvatting dat het bedrijf zich niet aan zijn 
verplichtingen tot raadpleging en informatieverstrekking heeft gehouden. Hij verzoekt het 
Europees Parlement in te grijpen en toe te zien op de naleving van de rechten van Europese 
werknemers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013
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Op grond van de in het verzoekschrift verstrekte informatie lijkt het erop dat de sluiting van 
het bedrijf Mayr Meinhof Packaging in het Verenigd Koninkrijk verband houdt met het 
verlies van een belangrijke klant, waardoor in drie verschillende EU-landen filialen van het 
in Oostenrijk gevestigde concern in moeilijkheden kwamen. Bovendien is de beslissing van 
het hoofdbestuur om haar bedrijf in het Verenigd Koninkrijk te sluiten van belang voor de 
Europese werknemers, gezien de mogelijke gevolgen die hieraan verbonden zijn.

Het ziet er dan ook naar uit dat, overeenkomstig artikel 1, punt 4 en overweging 16 van 
Richtlijn 2009/38 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers tot herschikking van Richtlijn 94/45/EG1, transnationale 
informatieverstrekking en raadpleging over de kwestie noodzakelijk is en dat de Europese 
ondernemingsraad van het concern Mayr Meinhof hiervoor bevoegd is.

Overeenkomstig artikel 1, punt 2 van de herschikte richtlijn moet de Europese 
ondernemingsraad worden ingesteld "met het doel werknemers in te lichten en te 
raadplegen". De verplichtingen in verband met raadpleging en informatieverstrekking van de 
Europese ondernemingsraad worden nader omschreven in artikel 2, punt 1 van de herschikte 
richtlijn.

In Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk werd eerst Richtlijn 94/45/EG in nationale 
wetgeving omgezet en onlangs werd met de inwerkingtreding van de herschikte Richtlijn 
2009/38/EG de bestaande wetgeving in beide landen inzake Europese ondernemingsraden 
aangevuld met onder meer definities van de begrippen "informatie" en "raadpleging".

Aangezien, uitgaande van de informatie waarover de Commissie beschikt, met betrekking 
tot de bovengenoemde elementen kan worden vastgesteld dat beide richtlijnen op correcte 
wijze zijn omgezet in de Oostenrijkse en Britse wetgeving, is het aan de bevoegde nationale 
instanties om erop toe te zien dat de nationale regelgeving tot omzetting van de EU-
richtlijnen wordt nageleefd.

Conclusie

Indiener wordt aangeraden een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale instanties.

Uit de beschikbare informatie2 blijkt echter dat na de indiening van het verzoekschrift de 
partijen het geschil via een aparte overeenkomst hebben beslecht.

                                               
1 Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6.5.2009, PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28, tot 
herschikking van Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22.9.1994, PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
2 Zie bijvoorbeeld http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/index.


