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DIRECTIVA 2009/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 mai 2009
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
(reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

În urma consultărilor purtate cu statele membre și cu
partenerii sociali la nivel european, Comisia a prezentat
la 4 aprilie 2000 Parlamentului European și Consiliului
un raport privind stadiul de aplicare a Directivei
94/45/CE.

(4)

În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat,
Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar
privind posibila orientare a unei acțiuni comunitare în
acest domeniu.

(5)

În urma consultării respective, Comisia a considerat că o
acțiune comunitară ar fi de dorit și a consultat, din nou,
partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la
conținutul propunerii prevăzute, în conformitate cu
articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(6)

La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii
sociali nu au informat Comisia cu privire la intenția lor
comună de a lansa procesul care ar putea duce la
încheierea unui acord, astfel cum se prevede la
articolul 138 alineatul (4) din tratat.

(7)

Este necesară modernizarea legislației comunitare în
materie de informare și consultare a lucrătorilor la nivel
transnațional, cu scopul de a asigura respectarea efectivă
a drepturilor la informare și consultare a lucrătorilor la
nivel transnațional, de a crește procentul comitetelor
europene de întreprindere înființate, permițând în
același timp funcționarea în continuare a acordurilor în
vigoare, de a soluționa problemele întâmpinate în
aplicarea practică a Directivei 94/45/CE și de a remedia
insecuritatea juridică cauzată de anumite dispoziții din
directiva menționată sau de lipsa anumitor dispoziții,
precum și de a asigura o mai bună corelație între instru
mentele legislative comunitare în materie de informare și
consultare a lucrătorilor.

(8)

În conformitate cu articolul 136 din tratat, Comunitatea
și statele membre au ca obiectiv promovarea dialogului
social.

(9)

Prezenta directivă se înscrie în cadrul comunitar care
vizează susținerea și completarea acțiunilor statelor
membre în domeniul informării și consultării lucrătorilor.
Cadrul respectiv ar trebui să reducă la minimum sarcinile
impuse întreprinderilor sau unităților, asigurând în același
timp exercitarea efectivă a drepturilor acordate.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 137,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:

(1)

Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994
privind instituirea unui comitet european de întreprindere
sau a unei proceduri de informare și consultare a lucră
torilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de
dimensiune comunitară (3) urmează să facă obiectul mai
multor modificări substanțiale. Din motive de claritate,
este necesară reformarea directivei menționate.

(2)

În conformitate cu articolul 15 din Directiva 94/45/CE,
Comisia a reexaminat, în consultare cu statele membre și
cu partenerii sociali la nivel european, modalitățile de
aplicare a directivei menționate și a examinat, în
special, dacă pragurile efectivelor sunt adecvate, pentru
a propune, dacă este cazul, modificările necesare.

(1) Avizul din 4 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 16 decembrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 decembrie
2008.
(3) JO L 254, 30.9.1994, p. 64.
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(10)

Funcționarea pieței interne presupune un proces de
concentrare de întreprinderi, de fuziuni transfrontaliere,
de preluări și asocieri în participațiune și, în consecință, o
transnaționalizare a întreprinderilor și grupurilor de între
prinderi. Pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a
activităților economice, trebuie ca întreprinderile și
grupurile de întreprinderi care operează în mai multe
state membre să informeze și să consulte reprezentanții
lucrătorilor afectați de deciziile lor.

(11)

Procedurile pentru informarea și consultarea lucrătorilor,
prevăzute în legislația sau practica statelor membre, nu
sunt întotdeauna adaptate la structura transnațională a
entității care ia deciziile care îi afectează pe acești
lucrători. Această situație poate determina un tratament
inegal al lucrătorilor afectați de deciziile din cadrul
aceleiași întreprinderi sau al aceluiași grup de între
prinderi.

(12)

Trebuie adoptate dispoziții adecvate pentru a asigura că
lucrătorii angajați în întreprinderile de dimensiune comu
nitară 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.

(13)

Pentru a asigura că lucrătorii întreprinderilor sau
grupurilor de întreprinderi care operează în mai multe
state membre sunt corect informați și consultați, este
necesar să se instituie un comitet european de între
prindere sau trebuie puse în practică alte proceduri
adecvate pentru informarea și consultarea transnațională
a lucrătorilor.

(14)

Este necesar ca modalitățile de informare și consultare a
lucrătorilor să fie definite și puse în practică astfel încât
să se asigure eficacitatea lor în raport cu dispozițiile
prezentei directive În acest scop, informarea și
consultarea comitetului european de întreprindere ar
trebui să permită transmiterea, în timp util, a unui aviz
către întreprindere, fără a afecta capacitatea de adaptare a
acesteia. Numai purtarea unui dialog la nivelul la care se
elaborează orientările și implicarea efectivă a reprezen
tanților lucrătorilor permit anticiparea și gestionarea
schimbărilor.

(15)

(16)

Trebuie să li se garanteze lucrătorilor și reprezentanților
acestora informarea și consultarea la un nivel pertinent
de conducere și de reprezentare, în funcție de subiectul
tratat. În acest scop, competența și sfera de intervenție
care revin comitetului european de întreprindere trebuie
să se distingă de cele care revin organismelor naționale
de reprezentare și să se limiteze la aspectele transna
ționale.

Este necesară stabilirea caracterului transnațional al unei
anumite chestiuni prin luarea în considerare atât a
efectelor potențiale ale acesteia, cât și a nivelului de
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conducere și de reprezentare pe care îl implică. În acest
scop, sunt considerate drept transnaționale chestiunile
care se referă la ansamblul întreprinderii sau al grupului
de întreprinderi sau care afectează cel puțin două state
membre. Acestea includ chestiuni care, indiferent de
numărul statelor membre implicate, prezintă importanță
pentru forța de muncă europeană în ceea ce privește
amploarea posibilelor efecte ale acestora sau care
presupun transferuri de activități între statele membre.

(17)

Este necesară definirea „întreprinderii care exercită
controlul” exclusiv în înțelesul prezentei directive și fără
a aduce atingere definițiilor noțiunilor de „grup” și de
„control” prevăzute în alte acte.

(18)

Mecanismele de informare și consultare a lucrătorilor din
întreprinderi sau grupuri de întreprinderi care au acti
vitate în două sau mai multe state membre trebuie să
cuprindă toate unitățile sau, după caz, toate întreprin
derile membre ale grupului situate în statele membre,
indiferent dacă întreprinderea sau – în cazul grupurilor
de întreprinderi – întreprinderea care exercită controlul
își are conducerea centrală pe teritoriul sau în afara teri
toriului statelor membre.

(19)

În conformitate cu principiul autonomiei părților, le
revine reprezentanților lucrătorilor și conducerii între
prinderii sau întreprinderii care exercită controlul unui
grup rolul de a determina de comun acord natura,
componența, atribuțiile, modalitățile de funcționare,
procedurile și resursele financiare ale comitetului
european de întreprindere sau ale altor proceduri de
informare și consultare, astfel încât să fie adaptate
propriilor împrejurări specifice.

(20)

În conformitate cu principiul subsidiarității, le revine
statelor membre rolul de a determina care sunt reprezen
tanții lucrătorilor și, mai ales, de a prevedea, dacă acestea
consideră necesar, o reprezentare echilibrată a diferitelor
categorii de lucrători.

(21)

Ar trebui să se clarifice noțiunile de informare și
consultare a lucrătorilor, în concordanță cu definițiile
prevăzute în cele mai recente directive în acest
domeniu și care se aplică la nivel național, având drept
obiective să sporească gradul de eficiență a dialogului la
nivel transnațional, să permită o corelație adecvată între
nivelul național și cel transnațional de dialog și să asigure
securitatea juridică necesară în aplicarea prezentei
directive.

(22)

Este necesar ca termenul „informare” să fie definit
avându-se în vedere obiectivul unei examinări adecvate
de către reprezentanții lucrătorilor, fapt care presupune
că informarea se efectuează într-un moment, într-un mod
și cu un conținut corespunzător, fără a încetini procesul
decizional din cadrul întreprinderilor.
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(23)

Este necesar ca termenul „consultare” să fie definit
avându-se în vedere obiectivul de a permite exprimarea
unui aviz care să fie util în procesul de adoptare a unei
decizii, fapt care presupune efectuarea consultării într-un
moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător.

(24)

Dispozițiile prezentei directive referitoare la informarea și
consultarea lucrătorilor trebuie să fie puse în practică, în
cazul unei întreprinderi sau al unei întreprinderi care
exercită controlul unui grup a cărui conducere centrală
este situată în afara teritoriului statelor membre, de către
reprezentantul său într-un stat membru, care urmează să
fie desemnat, dacă este necesar, sau, în absența unui astfel
de reprezentant, de către unitatea sau întreprinderea
controlată care angajează cel mai mare număr de
lucrători în statele membre.

(25)

(26)

(27)

(28)

Responsabilitatea care revine unei întreprinderi sau unui
grup de întreprinderi de a transmite informațiile necesare
pentru deschiderea negocierilor trebuie să fie precizată
astfel încât să se permită lucrătorilor să stabilească dacă
întreprinderea sau grupul de întreprinderi în care lucrează
este de dimensiune comunitară și să inițieze contactele
necesare în vederea formulării unei cereri de deschidere a
negocierilor.

Organismul special de negociere trebuie să reprezinte, în
mod echilibrat, lucrătorii din diferite state membre.
Reprezentanții lucrătorilor trebuie să fie în măsură să
coopereze pentru a-și defini pozițiile în cadrul nego
cierilor cu conducerea centrală.

Ar trebui recunoscut rolul pe care organizațiile sindicale
recunoscute îl pot avea în cadrul negocierilor sau în
renegocierea acordurilor constitutive ale comitetelor
europene de întreprindere, în sprijinul reprezentanților
lucrătorilor care au nevoie de un astfel de sprijin.
Pentru a putea monitoriza înființarea de noi comitete
europene de întreprindere și promova bunele practici,
organizațiile sindicale și organizațiile patronale
competente, recunoscute ca parteneri sociali europeni,
trebuie informate cu privire la deschiderea negocierilor.
Organizațiile sindicale și patronale europene competente
și recunoscute sunt organizațiile care au calitatea de
partener social și care sunt consultate de Comisie în
temeiul articolului 138 din tratat. Lista acestor organizații
este actualizată și publicată de Comisie.

Acordurile care reglementează înființarea și funcționarea
comitetelor europene de întreprindere trebuie să includă
modalitățile de modificare, denunțare sau renegociere a
acestora, în cazul în care este necesar, în special atunci
când se modifică perimetrul sau structura întreprinderii
sau a grupului de întreprinderi.
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(29)

Aceste acorduri trebuie să stabilească modalitățile de
corelare între nivelul național și cel transnațional de
informare și consultare a lucrătorilor, adaptate la
condițiile particulare ale întreprinderii sau grupului de
întreprinderi. Aceste modalități trebuie să fie definite
respectându-se, în același timp, competențele și sfera de
intervenție corespunzătoare ale organismelor de repre
zentare ale lucrătorilor, în special în privința anticipării
și a gestionării schimbărilor.

(30)

Aceste acorduri trebuie să prevadă, în cazul în care este
necesar, înființarea și funcționarea unui comitet restrâns
pentru a facilita coordonarea și o mai mare eficacitate a
activităților periodice ale comitetului european de între
prindere, precum și informarea și consultarea cât mai
rapidă în cazul unor circumstanțe excepționale.

(31)

Reprezentanții lucrătorilor pot decide să nu solicite insti
tuirea unui comitet european de întreprindere sau părțile
interesate pot conveni asupra altor proceduri de
informare și de consultare transnațională a lucrătorilor.

(32)

Este necesar să se prevadă anumite cerințe subsidiare care
vor fi aplicabile, dacă părțile decid astfel sau în cazul
refuzului din partea conducerii centrale de a iniția nego
cierile sau, în absența unui acord, la încheierea acestor
negocieri.

(33)

Pentru a-și putea exercita pe deplin atribuțiile și a asigura
utilitatea comitetului european de întreprindere, reprezen
tanții lucrătorilor trebuie să raporteze lucrătorilor pe care
îi reprezintă și trebuie să poată beneficia de formarea
necesară.

(34)

Este necesar să se prevadă că reprezentanții lucrătorilor
care activează în condițiile prevăzute de prezenta
directivă se bucură, în exercitarea propriilor atribuții, de
aceeași protecție și de garanții similare celor prevăzute
pentru reprezentanții lucrătorilor de către legislația
și/sau practica țării în care sunt încadrați în muncă.
Aceștia nu trebuie să sufere nicio discriminare ca
urmare a exercitării legitime a activității lor și trebuie
să se bucure de o protecție adecvată în privința conce
dierii și a altor sancțiuni.

(35)

Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate în caz de
neaplicare a obligațiilor prevăzute de prezenta directivă.

(36)

În conformitate cu principiile generale ale dreptului
comunitar, este indicat să se aplice proceduri adminis
trative sau judiciare, precum și sancțiuni concrete,
proporționale și cu caracter de descurajare în funcție de
gravitatea încălcării, în cazul încălcării obligațiilor care
decurg din prezenta directivă.
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(38)
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Din motive de eficacitate, coerență și securitate juridică,
este necesară o corelare între directivele și nivelurile de
informare și consultare a lucrătorilor stabilite prin dreptul
și practica de la nivel comunitar și/sau național. Trebuie
acordată prioritate negocierii acestor modalități de
corelare în cadrul fiecărei întreprinderi sau grup de între
prinderi. În lipsa unui acord în acest domeniu și în cazul
în care sunt prevăzute decizii care ar putea duce la modi
ficări importante ale modului de organizare a muncii sau
la modificări ale contractelor de muncă, procesul trebuie
să se desfășoare concomitent la nivel național și la nivel
european, fiind respectate competențele și sfera de inter
venție corespunzătoare ale organismelor de reprezentare
ale lucrătorilor. Exprimarea unui aviz de către comitetul
european de întreprindere nu trebuie să aducă atingere
capacității conducerii centrale de a organiza consultările
necesare, respectând, în același timp, termenele prevăzute
de legislațiile și/sau practicile naționale. Legislațiile și/sau
practicile naționale trebuie, eventual, să fie adaptate
pentru a permite comitetului european de întreprindere,
dacă este cazul, să fie informat înaintea sau concomitent
cu organismele naționale de reprezentare ale lucrătorilor,
fără a se reduce nivelul general de protecție a lucrătorilor.

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere proce
durilor de informare și consultare menționate în Directiva
2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general
de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea
Europeană (1) și procedurilor specifice menționate la
articolul 2 din Directiva 98/59/CE a Consiliului din
20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor
membre cu privire la concedierile colective (2) și la
articolul 7 din Directiva 2001/23/CE a Consiliului din
12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor
membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor
în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de
întreprinderi sau unități (3).

(39)

Ar trebui să se acorde un tratament special întreprin
derilor și grupurilor de întreprinderi de dimensiune
comunitară în care exista, la data de 22 septembrie
1996, un acord aplicabil tuturor lucrătorilor, care
prevede informarea și consultarea transnațională a lucră
torilor.

(40)

În cazul în care intervin modificări semnificative ale
structurii întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de
exemplu în caz de fuziune, achiziționare sau divizare,
comitetul sau comitetele european (europene) de între
prindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform
situației. Această adaptare trebuie efectuată în mod
prioritar, conform clauzelor acordului aplicabil, în cazul
în care aceste clauze permit efectuarea adaptării necesare.

(1) JO L 80, 23.3.2002, p. 29.
(2) JO L 225, 12.8.1998, p. 16.
(3) JO L 82, 22.3.2001, p. 16.
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În lipsa unui acord și în cazul în care este înaintată o
cerere care stabilește necesitatea acestuia, se deschid
negocieri pentru un nou acord, la care ar trebui să fie
asociați membrii comitetului sau ai comitetelor european
(europene) de întreprindere existent(e). Pentru a permite
informarea și consultarea lucrătorilor pe parcursul
perioadei de schimbare a structurii – perioadă care este,
adesea, decisivă – comitetul sau comitetele european
(europene) de întreprindere existent(e) trebuie să poată
funcționa în continuare, eventual sub formă adaptată,
până la momentul încheierii unui nou acord. La
momentul semnării unui nou acord trebuie să se
dizolve comitetele înființate anterior și acordurile prin
care comitetele respective au fost înființate trebuie
abrogate, indiferent de dispozițiile în materie de valabi
litate sau de denunțare a acestor acorduri.

(41)

Cu excepția cazului în care această clauză de adaptare se
aplică, ar trebui să se permită ca acordurile în vigoare să
se aplice în continuare, pentru a evita renegocierea obli
gatorie a acestora în cazul în care acest lucru ar fi inutil.
Ar trebui să se prevadă ca obligațiile care decurg din
prezenta directivă să nu se aplice acordurilor încheiate
înainte de 22 septembrie 1996 în temeiul articolului
13 alineatul (1) din Directiva 94/45/CE sau în temeiul
Directivei 97/74/CE (4), cât timp aceste acorduri continuă
să fie în vigoare. Mai mult decât atât, prezenta directivă
nu creează o obligație generală de renegociere a acor
durilor încheiate în temeiul articolului 6 din Directiva
94/45/CE în perioada cuprinsă între data de
22 septembrie 1996 și data 5 iunie 2011.

(42)

Fără a aduce atingere posibilității părților de a conveni
altfel, un comitet european de întreprindere instituit în
absența unui acord între părți, în scopul îndeplinirii
obiectivului prezentei directive, trebuie să fie informat
și consultat în privința activităților întreprinderii sau
grupului de întreprinderi, astfel încât să poată evalua
posibilul impact asupra intereselor lucrătorilor din cel
puțin două state membre diferite. În acest scop, între
prinderea sau întreprinderea care exercită controlul
trebuie să comunice reprezentanților desemnați ai lucră
torilor informații generale cu privire la interesele lucră
torilor și informații care privesc în special aspectele acti
vităților întreprinderii sau grupului de întreprinderi care
afectează interesele lucrătorilor. Comitetul european de
întreprindere trebuie să poată emite un aviz la sfârșitul
reuniunii.

(43)

Anumite decizii care afectează în mod considerabil inte
resele lucrătorilor trebuie să facă, cât mai curând posibil,
obiectul unei informări și unei consultări a reprezen
tanților desemnați ai lucrătorilor.

(4) Directiva 97/74/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind
extinderea la Regatul Unit a aplicării Directivei 94/45/CE privind
constituirea unui comitet european pentru întreprinderi sau a unei
proceduri de informare și consultare a salariaților în întreprinderile
sau grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (JO L 10,
16.1.1998, p. 22).
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Ar trebui clarificat conținutul cerințelor subsidiare, care
se aplică în absența unui acord și care sunt utilizate ca
referință în cadrul negocierilor, și trebuie ca aceste cerințe
să fie adaptate conform evoluției necesităților și prac
ticilor în materie de informare și consultare la nivel trans
național. Este necesar să se facă distincție între domeniile
care trebuie să facă obiectul unei informări și cele cu
privire la care trebuie consultat și comitetul european
de întreprindere, fapt care implică posibilitatea de a
primi un răspuns motivat la orice aviz exprimat. Pentru
a permite comitetului restrâns să aibă rolul necesar de
coordonare și să trateze cu eficacitate circumstanțele
excepționale, acest comitet trebuie să fie compus din
cel mult cinci membri și trebuie să se poată reuni
periodic.

Deoarece obiectivul prezentei directive, respectiv îmbună
tățirea respectării dreptului la informare și consultare a
lucrătorilor din întreprinderile de dimensiune comunitară
și din grupurile de întreprinderi de dimensiune comu
nitară, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către
statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine
la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în
conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este
prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu
principiul proporționalității, astfel cum este definit la
articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea
ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și
principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă vizează
să asigure respectarea deplină a dreptului lucrătorilor sau
al reprezentanților acestora de a beneficia, la nivelurile
corespunzătoare, de informare și consultare în timp util
în cazurile și condițiile prevăzute de dreptul comunitar și
de legislațiile și practicile naționale (articolul 27 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul
intern ar trebui limitată la acele dispoziții care reprezintă
o schimbare de fond față de directivele anterioare.
Obligația de transpunere a dispozițiilor nemodificate
decurge din directivele anterioare în materie.

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitu
țional privind o mai bună legiferare (1), statele membre
sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în
interesul Comunității, tabele care să reflecte, pe cât
posibil, corespondența dintre prezenta directivă și
măsurile de transpunere și să le facă publice.

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obliga
țiilor statelor membre privind termenele de transpunere
în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate
în anexa II partea B,

(1) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectivul
(1)
Obiectivul prezentei directive este îmbunătățirea dreptului
la informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile de
dimensiune comunitară și în grupurile de întreprinderi de
dimensiune comunitară.

(2)
În acest scop, se instituie un comitet european de între
prindere sau o procedură de informare și de consultare a lucră
torilor în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară și în
fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, atunci
când cererea este adresată după cum se prevede la articolul 5
alineatul (1), în scopul informării și consultării lucrătorilor
menționați. Modalitățile de informare și de consultare a lucră
torilor sunt definite și aplicate astfel încât să se asigure efectul
util al acțiunii acestora și să se permită luarea unor decizii
eficace de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi.

(3)
Informarea și consultarea lucrătorilor se efectuează la un
nivel relevant de conducere și de reprezentare, în funcție de
subiectul tratat. În acest scop, competența comitetului de între
prindere european și domeniul de aplicare al procedurii de
informare și de consultare a lucrătorilor reglementată de
prezenta directivă se limitează la aspectele transnaționale.

(4)
Sunt considerate ca fiind transnaționale acele aspecte care
se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul
de întreprinderi de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel
puțin două întreprinderi sau unități ale unei întreprinderi sau ale
grupului, situate în două state membre diferite.

(5)
Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care un grup
de întreprinderi de dimensiune comunitară în sensul articolului
2 alineatul (1) litera (c) cuprinde una sau mai multe între
prinderi sau grupuri de întreprinderi care sunt întreprinderi de
dimensiune comunitară sau grupuri de întreprinderi de
dimensiune comunitară în sensul articolului 2 alineatul (1)
litera (a) sau (c), se instituie un comitet european de între
prindere la nivelul grupului, cu excepția cazului în care acor
durile menționate la articolul 6 prevăd altfel.

(6)
Dacă acordurile menționate la articolul 6 nu prevăd un
domeniu de aplicare mai larg, atribuțiile și competențele comi
tetelor europene de întreprindere și domeniul de aplicare al
procedurilor de informare și consultare a lucrătorilor, puse în
practică în scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul (1),
privesc, în cazul unei întreprinderi de dimensiune comunitară,
toate unitățile situate în statele membre și, în cazul unui grup de
întreprinderi de dimensiune comunitară, toate întreprinderile
membre ale grupului situate în statele membre.
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(7)
Statele membre pot să prevadă că prezenta directivă nu se
aplică personalului navigant din marina comercială.
Articolul 2
Definiții
(1)

În sensul prezentei directive:

(a) „întreprindere de dimensiune comunitară” înseamnă orice
întreprindere care angajează cel puțin 1 000 de lucrători
în statele membre și cel puțin 150 de lucrători în fiecare
din cel puțin două state membre diferite;
(b) „grup de întreprinderi” înseamnă un grup care cuprinde o
întreprindere care exercită controlul și întreprinderile
controlate;
(c) „grup de întreprinderi de dimensiune comunitară” înseamnă
un grup de întreprinderi cu următoarele caracteristici:
— angajează cel puțin 1 000 de lucrători în statele
membre;
— cuprinde cel puțin două întreprinderi membre ale
grupului în state membre diferite;
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sau orice alt nivel mai adecvat de conducere, într-un
moment, într-un mod și cu un conținut care să le permită
reprezentanților lucrătorilor să emită un aviz, pe baza infor
mațiilor puse la dispoziția lor, privind măsurile propuse la
care se referă consultarea, fără a afecta responsabilitățile
conducerii, și într-un termen rezonabil, care poate fi luat
în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comu
nitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comu
nitară;

(h) „comitet european de întreprindere” înseamnă un comitet
instituit în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) sau cu
dispozițiile anexei I, în vederea punerii în practică a
informării și consultării lucrătorilor;

(i) „organism special de negociere” înseamnă organismul
constituit în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) în
scopul negocierii cu conducerea centrală cu privire la insti
tuirea unui comitet european de întreprindere sau a unei
proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în
conformitate cu articolul 1 alineatul (2).

(2)
În sensul prezentei directive, pragurile prevăzute pentru
dimensiunea forței de muncă sunt fixate în funcție de numărul
mediu de lucrători, inclusiv lucrătorii cu timp parțial, încadrați
în muncă în ultimii doi ani, calculat în conformitate cu legislația
și/sau practica națională.

și
Articolul 3
— cel puțin o întreprindere membră a grupului angajează
cel puțin 150 de lucrători într-un stat membru și cel
puțin o altă întreprindere membră a grupului angajează
cel puțin 150 de lucrători într-un alt stat membru;
(d) „reprezentanți ai lucrătorilor” înseamnă reprezentanții lucră
torilor prevăzuți în legislația și/sau practica națională;
(e) „conducere centrală” înseamnă conducerea centrală a între
prinderii de dimensiune comunitară sau, în cazul unui grup
de întreprinderi de dimensiune comunitară, întreprinderea
care exercită controlul;
(f) „informare” înseamnă transmiterea de date de către
angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite
să se familiarizeze cu subiectul tratat și să îl examineze;
informarea se efectuează într-un moment, într-un mod și
cu un conținut corespunzător pentru a permite reprezen
tanților lucrătorilor să realizeze o evaluarea aprofundată a
posibilului impact și, atunci când este cazul, să se pregă
tească în vederea acțiunilor de consultare cu organul
competent din cadrul întreprinderii de dimensiune comu
nitară sau grupului de întreprinderi de dimensiune comu
nitară în cauză;
(g) „consultare” înseamnă stabilirea unui dialog și schimbul de
opinii între reprezentanții lucrătorilor și conducerea centrală

Definirea

noțiunii

de „întreprindere
controlul”

care

exercită

(1)
În sensul prezentei directive, „întreprindere care exercită
controlul” înseamnă o întreprindere care poate exercita o
influență dominantă asupra altei întreprinderi („întreprindere
controlată”), de exemplu, în temeiul proprietății, participării
financiare sau al regulilor care o reglementează.

(2)
Se consideră că o întreprindere are capacitatea de a
exercita o influență dominantă, fără a aduce atingere probei
contrare, atunci când, în mod direct sau indirect, în relația cu
o altă întreprindere:

(a) deține majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;

(b) dispune de majoritatea voturilor atașate acțiunilor emise de
întreprindere;

sau

(c) poate numi mai mult de jumătate din membrii consiliului
de administrație, de conducere sau de supervizare a între
prinderii.
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(3)
În sensul alineatului (2), drepturile de vot și de numire pe
care le deține întreprinderea care exercită controlul le includ pe
cele ale oricărei alte întreprinderi controlate și pe cele ale
oricărei alte persoane sau ale oricărui alt organism care
acționează în nume propriu, dar pe seama întreprinderii care
exercită controlul sau a oricărei alte întreprinderi controlate.

(4)
Sub rezerva alineatelor (1) și (2), o întreprindere nu este
considerată „întreprindere care exercită controlul” asupra unei
alte întreprinderi la care deține participații, dacă este vorba
despre o întreprindere în sensul articolului 3 alineatul (5)
litera (a) sau litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concen
trărilor economice între întreprinderi (1).

(5)
Nu se consideră influență dominantă simplul fapt că o
persoană mandatată își exercită atribuțiile, în temeiul legislației
unui stat membru cu privire la lichidare, faliment, insolvabi
litate, încetare a plăților, concordat sau proceduri similare.

(6)
Legislația aplicabilă pentru a determina dacă o între
prindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a
statului membru care reglementează respectiva întreprindere.

Dacă legislația care reglementează întreprinderea nu este cea a
unui stat membru, legislația aplicabilă este cea a statului
membru pe teritoriul căruia este situat reprezentantul său sau,
în absența unui astfel de reprezentant, cea a statului membru pe
teritoriul căruia este situată conducerea centrală a întreprinderii
din grup care angajează cel mai mare număr de lucrători.
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prinderea de dimensiune comunitară și grupul de întreprinderi
de dimensiune comunitară.

(2)
În cazul în care conducerea centrală nu este situată întrun stat membru, reprezentantul conducerii centrale într-un stat
membru, care urmează să fie desemnat, dacă este necesar, își
asumă responsabilitatea prevăzută la alineatul (1).

În absența unui astfel de reprezentant, responsabilitatea
prevăzută la alineatul (1) revine conducerii unității sau între
prinderii din grup care angajează cel mai mare număr de
lucrători într-un stat membru.

(3)
În sensul prezentei directive, reprezentantul sau reprezen
tanții sau, în absența acestora, conducerea prevăzută la alineatul
(2) al doilea paragraf sunt considerați drept conducere centrală.

(4)
Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de
întreprinderi de dimensiune comunitară, precum și conducerea
centrală sau conducerea centrală prezumată în sensul alineatului
(2) al doilea paragraf a întreprinderii sau a grupului de între
prinderi de dimensiune comunitară este responsabilă de
obținerea și transmiterea către părțile interesate de aplicarea
prezentei directive a informațiilor indispensabile deschiderii
negocierilor prevăzute la articolul 5, în special a informațiilor
referitoare la structura întreprinderii sau a grupului și la efec
tivele sale. Această obligație se referă, în special, la informațiile
privind numărul de lucrători prevăzut la articolul 2 alineatul (1)
litera (a) și litera (c).

Articolul 5
(7)
Atunci când, în caz de conflict de legi în aplicarea
alineatului (2), două sau mai multe întreprinderi ale unui grup
îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la
alineatul menționat, întreprinderea care îndeplinește criteriul
de la litera (c) este considerată întreprindere care exercită
controlul, fără a aduce atingere probei că o altă întreprindere
poate să exercite o influența dominantă.

Organismul special de negociere
(1)
În scopul realizării obiectivului prevăzut la articolul 1
alineatul (1), conducerea centrală inițiază negocieri pentru insti
tuirea unui comitet european de întreprindere sau a unei
proceduri de informare și consultare, din proprie inițiativă sau
la cererea scrisă a cel puțin 100 de lucrători sau a reprezen
tanților acestora din cel puțin două întreprinderi sau unități
situate în cel puțin două state membre diferite.

SECȚIUNEA II
INSTITUIREA UNUI COMITET EUROPEAN DE ÎNTREPRINDERE
SAU A UNEI PROCEDURI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A
LUCRĂTORILOR

Articolul 4
Responsabilitatea instituirii unui comitet european de
întreprindere sau a unei proceduri de informare și
consultare a lucrătorilor
(1)
Conducerea centrală este responsabilă de crearea condi
țiilor și mijloacelor necesare pentru instituirea comitetului
european de întreprindere sau a procedurii de informare și
consultare, prevăzute la articolul 1 alineatul (2), în între
(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)
În acest scop, un organism special de negociere este
constituit în conformitate cu următoarele orientări:

(a) statele membre determină modul de alegere sau de
desemnare a membrilor organismului special de negociere
care trebuie să fie aleși sau desemnați pe teritoriul lor.

Statele membre prevăd că lucrătorii întreprinderilor și/sau
unităților în care nu există reprezentanți ai lucrătorilor,
din motive independente de voința acestora, au dreptul de
a alege sau de a desemna ei înșiși membrii organismului
special de negociere.
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Al doilea paragraf nu aduce atingere legislațiilor și/sau prac
ticilor naționale care prevăd praguri pentru constituirea
organismelor de reprezentare a lucrătorilor;

(b) membrii organismului special de negociere sunt aleși sau
numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători
angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de
dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de
dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru
câte un loc pentru fiecare tranșă de lucrători angajați în
statul membru respectiv care reprezintă 10 % din numărul
de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu,
sau o fracțiune din tranșa respectivă;

(c) conducerea centrală și conducerea locală, precum și organi
zațiile europene competente ale lucrătorilor și ale angaja
torilor sunt informate asupra componenței organismului
special de negociere și asupra deschiderii negocierilor.
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O nouă cerere de convocare a organismului special de negociere
nu poate fi introdusă mai devreme de doi ani după decizia
menționată, cu excepția cazului în care părțile respective
stabilesc un termen mai scurt.

(6)
Cheltuielile aferente negocierilor menționate la alineatele
(3) și (4) sunt suportate de conducerea centrală, astfel încât să
permită organismului special de negociere să își îndeplinească
sarcina în mod corespunzător.

Respectând acest principiu, statele membre pot să fixeze reguli
bugetare cu privire la funcționarea organismului special de
negociere. Acestea pot în principal să limiteze finanțarea la un
singur expert.

Articolul 6
Conținutul acordului

(3)
Organismul special de negociere are drept sarcină deter
minarea, împreună cu conducerea centrală, prin acord scris, a
domeniului de aplicare, a componenței, a atribuțiilor și a duratei
mandatului comitetului sau comitetelor europene de între
prindere sau a modalităților de punere în aplicare a unei
proceduri de informare și consultare a lucrătorilor.

(4)
În vederea încheierii unui acord în conformitate cu
articolul 6, conducerea centrală convoacă o reuniune cu orga
nismul special de negociere. Aceasta informează direcțiile locale
în această privință.

Înainte și după fiecare reuniune cu conducerea centrală, orga
nismul special de negociere este abilitat să se reunească,
dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca
reprezentanții conducerii centrale să fie prezenți la reuniunile
respective.

În scopul derulării negocierilor, organismul special de negociere
poate solicita să fie asistat în activitatea sa de către experți la
alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanți ai organizațiilor
sindicale competente recunoscute la nivel comunitar. Experții și
reprezentanții sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ,
la reuniunile de negociere, la solicitarea organismului special de
negociere.

(1)
Conducerea centrală și organismul special de negociere
trebuie să negocieze într-un spirit de cooperare pentru a
ajunge la un acord în privința modalităților de punere în
aplicare a informării și consultării lucrătorilor prevăzute la
articolul 1 alineatul (1).

(2)
Fără a aduce atingere autonomiei părților, acordul
menționat la alineatul (1) și încheiat în scris între conducerea
centrală și organismul special de negociere stabilește:

(a) întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de
dimensiune comunitară sau unitățile din întreprinderea de
dimensiune comunitară, care sunt reglementate de acord;

(b) componența comitetului european de întreprindere,
numărul membrilor, repartiția locurilor, ținând seama, în
măsura posibilităților, de necesitatea unei reprezentări echi
librate a lucrătorilor în funcție de activități, categorii și sexe,
și durata mandatului;

(c) atribuțiile și procedura de informare și de consultare a comi
tetului european de întreprindere, precum și modalitățile de
corelare a informării și consultării comitetului european de
întreprindere și a informării și consultării organismelor
naționale de reprezentare a lucrătorilor, respectându-se în
același timp principiile enunțate la articolul 1 alineatul (3);

(5)
Organismul special de negociere poate să decidă, cu cel
puțin două treimi din voturi, să nu înceapă negocierile în
conformitate cu alineatul (4) sau să anuleze negocierile deja
începute.

(d) locul, frecvența și durata reuniunilor comitetului european
de întreprindere;

O astfel de decizie pune capăt procedurii în vederea încheierii
acordului prevăzut la articolul 6. În cazul în care o astfel de
decizie a fost luată, dispozițiile anexei I nu sunt aplicabile.

(e) după caz, componența, modalitățile de numire, atribuțiile și
modalitățile de reunire a comitetului restrâns constituit în
cadrul comitetului european de întreprindere;
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(f) resursele financiare și materiale care vor fi alocate comi
tetului european de întreprindere;
(g) data de intrare în vigoare a acordului și durata acestuia,
modalitățile conform cărora acordul poate fi modificat sau
denunțat, precum și cazurile în care acordul este renegociat
și procedura de renegociere a acestuia inclusiv, după caz,
atunci când intervin modificări ale structurii întreprinderii de
dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de
dimensiune comunitară.
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(2)
Cerințele subsidiare prevăzute la alineatul (1), astfel cum
sunt adoptate de legislația statelor membre, trebuie să respecte
dispozițiile anexei I.

SECȚIUNEA III
DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 8
Informațiile confidențiale

(3)
Conducerea centrală și organismul special de negociere
pot decide, în scris, să instituie una sau mai multe proceduri
de informare și consultare în locul instituirii unui comitet
european de întreprindere.

(1)
Statele membre prevăd ca membrii organismului special
de negociere și ai comitetului european de întreprindere,
precum și orice experți care îi asistă să nu fie autorizați să
dezvăluie unor terți informațiile care le-au fost comunicate
expres cu titlu confidențial.

Acordul trebuie să prevadă modalitățile potrivit cărora reprezen
tanții lucrătorilor au dreptul de a se reuni pentru a proceda la
un schimb de opinii în privința informațiilor care le sunt comu
nicate.

Aceeași dispoziție se aplică și reprezentanților lucrătorilor în
cadrul unei proceduri de informare și de consultare.

Aceste informații se referă, în principal, la aspecte transnaționale
care afectează considerabil interesele lucrătorilor.

Această obligație continuă să se aplice, indiferent de locul unde
se găsesc persoanele menționate în primul și al doilea paragraf,
și după expirarea mandatului lor.

(4)
Acordurile prevăzute la alineatele (2) și (3) nu fac obiectul
cerințelor subsidiare din anexa I, dacă nu se prevede astfel.
(5)
În scopul încheierii acordurilor prevăzute la alineatele (2)
și (3), organismul special de negociere hotărăște cu majoritatea
voturilor membrilor săi.

(2)
Fiecare stat membru prevede că, în anumite cazuri și în
condițiile și limitele prevăzute în legislația națională, conducerea
centrală situată pe teritoriul său nu este obligată să comunice
informații atunci când natura acestora, potrivit unor criterii
obiective, ar dăuna serios sau ar prejudicia funcționarea între
prinderilor respective.

Articolul 7
Cerințele subsidiare
(1)
În scopul realizării obiectivului prevăzut la articolul 1
alineatul (1), cerințele subsidiare adoptate prin legislația
statului membru pe teritoriul căruia este situată conducerea
centrală sunt aplicabile:
— în cazul în care conducerea centrală și grupul de negociere
special decid astfel;
— în cazul în care conducerea centrală refuză deschiderea
negocierilor în termen de șase luni de la data solicitării
prevăzute la articolul 5 alineatul (1);
sau
— în cazul în care, după trei ani de la această solicitare, aceștia
nu sunt în măsură să încheie un acord, după cum se prevede
la articolul 6, și dacă organismul special de negociere nu a
luat decizia prevăzută la articolul 5 alineatul (5).

Statul membru respectiv poate subordona această dispensă unei
autorizări administrative sau judiciare prealabile.

(3)
Fiecare stat membru poate să prevadă dispoziții specifice
în favoarea conducerii centrale a întreprinderilor stabilite pe
teritoriul său, care să urmărească în mod direct și esențial un
obiectiv de orientare ideologică referitor la informare și la
exprimarea opiniilor, cu condiția ca, la data adoptării
prezentei directive, astfel de dispoziții specifice să existe deja
în legislația națională.

Articolul 9
Funcționarea comitetului european de întreprindere și
procedura de informare și consultare a lucrătorilor
Conducerea centrală și comitetul european de întreprindere
lucrează într-un spirit de cooperare, cu respectarea drepturilor
și obligațiilor lor reciproce.
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Aceeași obligație se aplică și colaborării între conducerea
centrală și reprezentanții lucrătorilor în cadrul unei proceduri
de informare și de consultare a lucrătorilor.

toriul său, și de către reprezentanții lucrătorilor sau, după caz,
de către lucrătorii acestora, indiferent dacă sediul conducerii
centrale se află sau nu pe teritoriul său.

Articolul 10

(2)
Statele membre prevăd măsuri adecvate în cazul neres
pectării prezentei directive; acestea se asigură, în principal, că
există proceduri administrative sau judiciare care să permită
obținerea executării obligațiilor care rezultă din prezenta
directivă.

Rolul și protecția reprezentanților lucrătorilor
(1)
Fără a aduce atingere capacității altor organisme sau orga
nizații în acest domeniu, membrii comitetului european de
întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drep
turilor care decurg din prezenta directivă, pentru reprezentarea,
în mod colectiv, a intereselor lucrătorilor întreprinderii de
dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de
dimensiune comunitară.

(2)
Fără a aduce atingere articolului 8, membrii comitetului
european de întreprindere informează reprezentanții lucrătorilor
unităților sau ai întreprinderilor aparținând unui grup de între
prinderi de dimensiune comunitară sau, în absența reprezen
tanților, totalitatea lucrătorilor cu privire la conținutul și rezul
tatele procedurii de informare și consultare pusă în practică în
conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(3)
În aplicarea articolului 8, statele membre prevăd
proceduri administrative sau judiciare privind căile de atac pe
care reprezentanții lucrătorilor le pot iniția atunci când
conducerea centrală impune confidențialitate sau când nu
oferă informații în conformitate cu articolul menționat.

Aceste proceduri pot să includă proceduri destinate protejării
confidențialității informațiilor respective.

Articolul 12
Relația cu alte dispoziții comunitare și naționale

(3)
Membrii organismului special de negociere, membrii
comitetului european de întreprindere și reprezentanții lucră
torilor care își exercită atribuțiile în cadrul procedurii
prevăzute la articolul 6 alineatul (3) se bucură, în exercitarea
propriilor atribuții, de un grad de protecție și de garanții
similare celor prevăzute pentru reprezentanții lucrătorilor de
legislația și/sau practica națională a țării în care sunt încadrați
în muncă.

Această dispoziție se referă în principal la participarea la
reuniunile organismului special de negociere sau ale comitetului
european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în
cadrul acordului prevăzut la articolul 6 alineatul (3), precum și
la plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul
întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de
întreprinderi de dimensiune comunitară pe durata absenței
necesare exercitării propriilor atribuții.

(4)
În măsura în care acest fapt este necesar pentru exer
citarea atribuției lor de reprezentare într-un cadru internațional,
membrilor organismului special de negociere și ai comitetului
european de întreprindere li se asigură cursuri de formare, fără
pierderi salariale.

Articolul 11

(1)
Informarea și consultarea comitetului european de între
prindere sunt corelate cu informarea și consultarea organismelor
naționale de reprezentare ale lucrătorilor, ținând seama în mod
corespunzător de competențele și sfera de intervenție a fiecăreia
dintre acestea și de principiile enunțate la articolul 1 alineatul
(3).

(2)
Modalitățile de corelare a informării și consultării comi
tetului european de întreprindere cu informarea și consultarea
organismelor naționale de reprezentare a lucrătorilor sunt
stabilite prin acordul menționat la articolul 6. Un astfel de
acord nu aduce atingere dispozițiilor legislației naționale și/sau
practicilor naționale în materie de informare și consultare a
lucrătorilor.

(3)
Statele membre se asigură că, în lipsa unor astfel de
modalități definite prin acord, procesele de informare și de
consultare se desfășoară în cadrul comitetului european de între
prindere, precum și în cadrul organismelor naționale de repre
zentare ale salariaților în cazul în care se prevăd decizii care ar
putea să producă modificări importante ale organizării muncii
sau ale contractelor de muncă.

(4)
Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor de
informare și consultare menționate în Directiva 2002/14/CE
sau procedurilor specifice menționate la articolul 2 din
Directiva 98/59/CE și la articolul 7 din Directiva 2001/23/CE.

Respectarea prezentei directive
(1)
Fiecare stat membru asigură respectarea obligațiilor
prevăzute de prezenta directivă de către conducerile unităților
dintr-o întreprindere de dimensiune comunitară și de către
conducerile întreprinderilor membre ale unui grup de între
prinderi de dimensiune comunitară, care sunt situate pe teri

(5)
Punerea în aplicare a prezentei directive nu constituie un
motiv suficient pentru a justifica un regres în comparație cu
situația deja existentă în statele membre cu privire la nivelul
general de protecție a lucrătorilor în domeniul reglementat de
prezenta directivă.
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Articolul 13

Articolul 15

Adaptarea

Raportarea

În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii
întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de între
prinderi de dimensiune comunitară și fie în absența unor
dispoziții prevăzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor
conflicte între dispozițiile prevăzute în două sau mai multe
acorduri aplicabile, conducerea centrală deschide, din proprie
inițiativă sau în urma primirii unei cereri scrise din partea a
cel puțin o sută de lucrători sau a reprezentanților acestora
din cel puțin două întreprinderi sau unități situate în cel puțin
două state membre diferite, negocierile prevăzute la articolul 5.

Nu mai târziu de 5 iunie 2016, Comisia înaintează un raport
Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și
Social European cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor
prezentei directive, împreună cu, după caz, propunerile aferente.

Cel puțin trei membri ai comitetului european de întreprindere
existent sau ai fiecăruia dintre comitetele europene de între
prindere existente sunt membri ai organismului special de
negociere, în afara membrilor aleși sau desemnați în aplicarea
dispozițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Pe durata acestor negocieri, comitetul sau comitetele european
(europene) de întreprindere existent(e) continuă să funcționeze
în conformitate cu modalități adaptate prin acord între membrii
comitetului european (comitetelor europene) de întreprindere și
conducerea centrală.
Articolul 14
Acordurile aflate în vigoare
(1)
Fără
decurg din
dimensiune
dimensiune

a aduce atingere articolului 13, obligațiile care
prezenta directivă nu se aplică întreprinderilor de
comunitară sau grupurilor de întreprinderi de
comunitară în care fie

(a) a fost încheiat un acord sau au fost încheiate acorduri
valabile pentru întreaga forță de muncă, care prevăd
informarea și consultarea transnațională a lucrătorilor în
temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 94/45/CE
sau al articolului 3 alineatul (1) din Directiva 97/74/CE sau
aceste acorduri au fost adaptate în funcție de schimbările
produse în structura întreprinderilor sau a grupurilor de
întreprinderi;
fie
(b) un acord încheiat în temeiul articolului 6 din Directiva
94/45/CE a fost semnat sau revizuit în perioada cuprinsă
între 5 iunie 2009 și 5 iunie 2011.
Dreptul intern aplicabil în cazul semnării sau revizuirii acordului
se aplică în continuare întreprinderilor sau grupurilor de între
prinderi menționate la litera (b) din primul paragraf.

Articolul 16
Transpunerea
(1)
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se
conforma articolului 1 alineatele (2), (3) și (4), articolului 2
alineatul (1) literele (f) și (g), articolului 3 alineatul (4), arti
colului 4 alineatul (4), articolului 5 alineatul (2) literele (b) și
(c), articolului 5 alineatul (4), articolului 6 alineatul (2) literele
(b), (c), (e) și (g) și articolelor 10, 12, 13 și 14, precum și anexei
I punctul 1 literele (a), (c) și (d) și punctele 2 și 3 până la 5 iunie
2011 sau se asigură că, până la data respectivă, partenerii sociali
aplică dispozițiile necesare pe baza unui acord, statele membre
trebuind să ia toate măsurile necesare pentru a le permite în
orice moment să garanteze rezultatele impuse de prezenta
directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de
asemenea, o mențiune potrivit căreia trimiterile din cadrul
actelor cu putere de lege și actelor administrative în vigoare la
directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie interpretate ca
trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc moda
litatea de efectuare a acestei trimiteri și modalitatea de formulare
a acestei mențiuni.

(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre
textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17
Abrogarea
Directiva 94/45/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele
menționate în anexa II partea A, se abrogă începând cu 6 iunie
2011, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind
termenele de transpunere în legislația națională a directivelor
menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la
prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de
corespondență din anexa III.

Articolul 18
(2)
La expirarea acordurilor prevăzute la alineatul (1), părțile
la aceste acorduri pot să decidă de comun acord reînnoirea sau
revizuirea acestora. În caz contrar, se aplică dispozițiile
prezentei directive.

Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 1 alineatele (1), (5), (6) și (7), articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(e), (h) și (i), articolul 2 alineatul
(2), articolul 3 alineatele (1), (2), (3), (5), (6) și (7), articolul 4 alineatele (1), (2) și (3), articolul 5 alineatele
(1), (3), (5) și (6), articolul 5 alineatul (2) litera (a), articolul 6 alineatul (1), articolul 6 alineatul (2) literele (a),
(d) și (f), articolul 6 alineatele (3), (4) și (5) și articolele 7, 8, 9 și 11, precum și anexa I punctul 1 literele (b),
(e) și (f) și punctele 4, 5 și 6 se aplică începând de la 6 iunie 2011.
Articolul 19
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 mai 2009.

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

H.-G. PÖTTERING

J. KOHOUT
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ANEXA I
CERINȚELE SUBSIDIARE
menționate la articolul 7
1. În scopul realizării obiectivului prevăzut la articolul 1 alineatul (1) și în cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1), se
instituie un comitet european de întreprindere, ale cărui competență și componență sunt reglementate de următoarele
reguli:
(a) competența comitetului european de întreprindere se stabilește în conformitate cu articolul 1 alineatul (3).
Informarea comitetului european de întreprindere se referă în special la structura, situația economică și financiară,
evoluția probabilă a activităților, producția și vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de
dimensiune comunitară. Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere se referă în special la
situația și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă, investițiile, transformările substanțiale în privința orga
nizării, introducerea de noi metode de lucru sau noi procese de producție, transferurile de producție, fuziunile,
reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a unităților sau a unor părți importante ale acestora și la
concedierile colective.
Consultarea are loc astfel încât să permită reprezentanților lucrătorilor să se întâlnească cu conducerea centrală și să
obțină un răspuns motivat la orice aviz pe care îl pot formula;
(b) comitetul european de întreprindere este alcătuit din lucrători ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai
grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară aleși sau desemnați din rândul acestora de către reprezentanții
lucrătorilor sau, în absența acestora, de către ansamblul lucrătorilor.
Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleși sau desemnați în conformitate cu legislația și/sau practica
națională;
(c) membrii comitetului european de întreprindere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de
lucrători angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de
întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de
lucrători angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10 % din numărul de lucrători angajați în toate statele
membre în ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă;
(d) pentru a asigura coordonarea activităților sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor săi
un comitet restrâns format din cel mult cinci membri, care trebuie să dispună de condițiile necesare pentru a-și
putea desfășura activitatea în mod regulat.
Acesta își stabilește regulamentul de procedură;
(e) conducerea centrală și orice alt nivel mai adecvat de conducere sunt informate asupra componenței comitetului
european de întreprindere;
(f) după patru ani de la instituirea comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea inițierii de
negocieri în vederea încheierii acordului prevăzut la articolul 6 sau menținerii aplicării cerințelor subsidiare
adoptate în conformitate cu prezenta anexă.
Articolele 6 și 7 se aplică, mutatis mutandis, dacă se decide negocierea unui acord în conformitate cu articolul 6, în
acest caz expresia „organism special de negociere” fiind înlocuită cu expresia „comitet european de întreprindere”.
2. Comitetul european de întreprindere are dreptul de a se reuni cu conducerea centrală o dată pe an pentru a fi informat
și consultat, pe baza unui raport stabilit de conducerea centrală, asupra evoluției activităților întreprinderii de
dimensiune comunitară sau grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară și a perspectivelor acestora. Condu
cerile locale sunt informate cu privire la aceasta.
3. În împrejurări excepționale sau în cazul unor decizii care afectează considerabil interesele lucrătorilor, în special în caz
de transfer, de închidere a întreprinderilor sau unităților sau de concedieri colective, comitetul restrâns sau, dacă nu
există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat în această privință. Acesta are dreptul de a se
reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală sau orice alt nivel mai adecvat de conducere din cadrul întreprinderii de
dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, care are competența de a lua
decizii proprii, pentru a fi informat și consultat.
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În cazul în care se organizează o reuniune cu comitetul restrâns, au drept de participare și membrii comitetului
european de întreprindere care au fost aleși sau desemnați de către unitățile și/sau întreprinderile care sunt direct vizate
de circumstanțele sau deciziile respective.
Această reuniune de informare și de consultare va avea loc cât mai curând posibil, pe baza unui raport stabilit de
conducerea centrală sau de orice nivel adecvat de conducere a întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului
de întreprinderi de dimensiune comunitară, asupra căruia poate fi emis un aviz la sfârșitul reuniunii sau într-un interval
de timp rezonabil.
Această reuniune nu aduce atingere prerogativelor conducerii centrale.
Informarea și consultarea prevăzute în circumstanțele menționate mai sus se efectuează fără a aduce atingere dispo
zițiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) și la articolul 8.
4. Statele membre pot să fixeze reguli referitoare la președinția reuniunilor de informare și de consultare.
Înainte de reuniunile cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, lărgit, dacă
este necesar, în conformitate cu punctul 3 al doilea paragraf, este abilitat să se reunească fără ca respectiva conducere
să fie prezentă.
5. Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns pot fi asistate de experți pe care îi aleg, în măsura în care
este necesar, pentru îndeplinirea propriilor sarcini.
6. Cheltuielile de funcționare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală.
Conducerea centrală respectivă acordă membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare și
materiale necesare pentru a le permite să își îndeplinească propria misiune în mod adecvat.
Dacă nu s-a convenit altfel, conducerea centrală suportă, în special, costurile de organizare a reuniunilor și de
interpretare, precum și cheltuielile de cazare și de deplasare ale membrilor comitetului european de întreprindere și
ale comitetului restrâns.
Respectând aceste principii, statele membre pot să stabilească reguli bugetare referitoare la funcționarea comitetului
european de întreprindere. Acestea pot, în principal, să limiteze finanțarea la un singur expert.
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ANEXA II
PARTEA A
Directiva abrogată cu modificările sale succesive
(menționate la articolul 17)
Directiva 94/45/CE a Consiliului

(JO L 254, 30.9.1994, p. 64)

Directiva 97/74/CE a Consiliului

(JO L 10, 16.1.1998, p. 22)

Directiva 2006/109/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 416).

PARTEA B
Termene de transpunere în legislația națională
(menționate la articolul 17)
Directiva

Termen de transpunere

94/45/CE

22.9.1996

97/74/CE

15.12.1999

2006/109/CE

1.1.2007

RO

16.5.2009

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/43

ANEXA III
Tabel de corespondență
Directiva 94/45/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2) prima teză

—

Articolul 1 alineatul (2) a doua teză

—

Articolul 1 alineatele (3) și (4)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (7)

Articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(e)

Articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(e)

—

Articolul 2 alineatul (1) litera (f)

Articolul 2 alineatul (1) litera (f)

Articolul 2 alineatul (1) litera (g)

Articolul 2 alineatul (1) literele (g) și (h)

Articolul 2 alineatul (1) literele (h) și (i)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 4 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)

Articolul 5 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)

Articolul 5 alineatul (2) literele (b) și (c)

Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

Articolul 5 alineatul (2) litera (d)

Articolul 5 alineatul (2) litera (c)

Articolul 5 alineatele (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

—

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 5 alineatele (5) și (6)

Articolul 5 alineatele (5) și (6)

Articolul 6 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

—

Articolul 6 alineatul (2) litera (e)

Articolul 6 alineatul (2) litera (e)

Articolul 6 alineatul (2) litera (f)

Articolul 6 alineatul (2) litera (f)

Articolul 6 alineatul (2) litera (g)

Articolul 6 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 6 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 7

Articolul 7
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Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

—

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 10

Articolul 10 alineatul (3)

—

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

—

—

Articolul 12 alineatele (1)-(5)

—

Articolul 13

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

—

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

—

Articolul 17

—

Articolul 18

Articolul 16

Articolul 19

Anexă

Anexa I

Punctul 1, formulare introductivă

Punctul 1, formulare introductivă

Punctul 1 litera (a) (parțial) și punctul 2 al doilea paragraf
(parțial)

Punctul 1(a) (parțial)

Punctul 1 litera (b)

Punctul 1 litera (b)

Punctul 1 litera (c) (parțial) și punctul 1 litera (d)

Punctul 1 litera (c)

Punctul 1 litera (c) (parțial)

Punctul 1 litera (d)

Punctul 1 litera (e)

Punctul 1 litera (e)

Punctul 1 litera (f)

Punctul 1 litera (f)

Punctul 2, primul paragraf

Punctul 2

Punctul 3

Punctul 3

Punctul 4

Punctul 4

Punctul 5

—

Punctul 6

Punctul 5

Punctul 7

Punctul 6

—

Anexele II și III

