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Ref.: Petiția nr. 0792/2012, adresată de Michael Heizmann, de cetățenie austriacă, 
în numele comitetului european de întreprindere al companiei Mayr Meinhof 
Packaging, privind neconsultarea cu comitetul european de întreprindere

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președinte al comitetului european de întreprindere al Mayr Meinhof Packaging 
– o companie multinațională care prelucrează carton, reclamă faptul că respectiva companie 
nu a consultat comitetul european de întreprindere și a refuzat solicitarea acestuia din urmă 
privind organizarea unei reuniuni pentru a discuta demiterea angajaților și închiderea unui 
sediu din Regatul Unit. În conformitate cu Directiva 2009/38/CE privind instituirea unui 
comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a 
lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, „trebuie 
adoptate dispoziții adecvate pentru a asigura că lucrătorii angajați în întreprinderile de 
dimensiune comunitară sau grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt corect 
informați și consultați atunci când deciziile care îi afectează sunt luate într-un alt stat membru 
decât cel în care lucrează”. Petiționarul consideră că această companie nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind consultarea și informarea. El solicită Parlamentului European să intervină 
și să se asigure că se respectă drepturile angajaților europeni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Având în vedere informațiile furnizate în petiție, se pare că închiderea întreprinderii Mayr 
Meinhof în Regatul Unit este legată de retragerea unui client important, fapt care a afectat 
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trei țări UE în care grupul, cu sediul în Austria, are întreprinderi. Mai mult, decizia adoptată 
de managementul central de a închide întreprinderea din Regatul Unit este importantă pentru 
forța de muncă europeană, în termeni de efect potențial.

S-ar părea, prin urmare, că această chestiune este relevantă din perspectiva informării și a 
consultării transnaționale și intră în competența comitetului european de întreprindere al 
grupului Mayr Meinhof, în conformitate cu articolul 1(4) și considerentul (16) din 
Directiva 2009/38/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei 
proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară, de reformare a Directivei 94/45/CE1.

În conformitate cu articolul 1.2 din directiva de reformare, comitetul european de 
întreprindere este instituit „în scopul informării și consultării lucrătorilor menționați.”
Obligațiile de informare și consultare ale comitetului european de întreprindere sunt 
detaliate la articolul 2 (1) al directivei de reformare.

Austria și Regatul Unit au aplicat directiva inițială 94/45/CE în ordinea lor juridică și și-au 
consolidat recent legislația privind comitetele europene de întreprindere pentru a aplica 
directiva de reformare 2009/38/CE, inclusiv definițiile „informării”și a „consultării”.

Deoarece, în ceea ce privește punctele menționate mai sus, așa cum se stabilește pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, ambele directive au fost corect transpuse în 
legislațiile austriece și britanice, responsabilitatea privind aplicarea măsurilor naționale care 
transpun directivele europene este în continuare a autorităților naționale de resort.

Concluzie

Petiționarul ar putea fi consiliat să aibă în vedere depunerea unei plângeri în fața autorităților 
naționale de resort.

Cu toate acestea, în conformitate cu informațiile disponibile2, litigiul a fost soluționat de 
părți, după data petiției, printr-un acord specific.

                                               
1 Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009, JO L 122 din 16.5.2009, p.28, de 
reformare a Directivei Consiliului 94/45/CE din 22.9.1994, JO L 254 din 30.9.1994, p.64
2 A se vedea, de exemplu, http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx


