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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0792/2012, którą złożył Michael Heizmann (Austria) w imieniu 
europejskiej rady zakładowej firmy Mayr-Meinhof Packaging, w sprawie 
nieprzeprowadzenia z nią konsultacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący europejskiej rady zakładowej w Mayr-Meinhof 
Packaging – wielonarodowej firmie zajmującej się przetwarzaniem płyt tekturowych –
sprzeciwia się temu, że firma ta nie przeprowadziła ze wspomnianą radą konsultacji 
i odrzuciła jej wnioski o spotkanie w celu omówienia kwestii zwolnienia pracowników oraz 
zamknięcia jednego z zakładów firmy w Wielkiej Brytanii. W dyrektywie 2009/38/WE 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników 
i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu 
wspólnotowym stwierdza się, że „odpowiednie przepisy muszą zostać przyjęte celem 
zapewnienia właściwego informowania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym i konsultowania się z nimi, 
w przypadku gdy decyzje ich dotyczące są podejmowane w innym państwie członkowskim 
niż to, w którym są zatrudnieni”. Składający petycję twierdzi, że firma ta nie wypełniła 
swoich zobowiązań dotyczących informowania i przeprowadzania konsultacji, w związku 
z czym domaga się on od Parlamentu Europejskiego podjęcia działań mających na celu 
dopilnowanie tego, by przestrzegano praw europejskich pracowników.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.
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Na podstawie informacji zawartych w petycji wydaje się, że zamknięcie zakładu Mayr 
Meinhof Packaging w Zjednoczonym Królestwie wiąże się z wycofaniem się ważnego 
odbiorcy, które dotyka trzech różnych krajów UE, w których grupa, posiadająca siedzibę w 
Austrii, ma swoje zakłady. Ponadto decyzja głównego zarządu o zamknięciu zakładu w 
Zjednoczonym Królestwie ma znaczenie dla zatrudnionych w Europie w kategoriach jego 
ewentualnych skutków.

Z tego względu wydaje się, że ta kwestia ma znaczenie dla transnarodowej informacji i 
konsultacji oraz wchodzi w zakres kompetencji europejskiej rady zakładowej w grupie 
Mayr-Meinhof, zgodnie z art. 1 ust. 4 i motywem 16 dyrektywy 2009/38 w sprawie 
ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu 
wspólnotowym, przekształcającej dyrektywę 94/45/WE1.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 przekształconej dyrektywy europejska rada zakładowa ma za cel 
„informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi”. W art. 2 ust. 1 przekształconej 
dyrektywy szczegółowo ujęto obowiązki europejskiej rady zakładowej dotyczące informacji 
i konsultacji.

Austria i Zjednoczone Królestwo wdrożyły pierwotną dyrektywę 94/45/WE w swoim 
porządku prawnym, a niedawno wzmocniły swoje przepisy regulujące europejskie rady 
zakładowe w celu wdrożenia przekształconej dyrektywy 2009/38/WE, w tym definicje pojęć 
„informacja” i „konsultacja”.

Jako że wedle ustaleń poczynionych na podstawie informacji dostępnych Komisji w 
sprawach wymienionych powyżej obie dyrektywy transponowano poprawnie w prawie 
austriackim i brytyjskim, odpowiedzialność za egzekwowanie krajowych aktów 
transponujących dyrektywy unijne spoczywa na właściwych organach krajowych.

Wniosek

Składającemu petycję można zalecić złożenie skargi do właściwych organów krajowych.

Jednak wedle dostępnych informacji2 strony zażegnały ten spór w drodze specjalnego 
porozumienia zawartego po terminie złożenia petycji.

                                               
1 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r., Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28, 
w sprawie przekształcenia dyrektywy Rady 94/45/WE z 22.9.1994, Dz.U. L 254 z 30.9.1994, s.64
2 Zob. np. http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx


