VOLUNTARY WAY – GOING FURTHER
ВОЛОНТИРАЊЕ - ПАТ ЗА ПОНАТАМУ

Booklet on the Directive2002/14/EC
Брошура за Директивата 2002/14/ЕК

(Realizado no âmbito do projecto / Elaborated within project /Реализирано во проектот)
This project has received funding from the Community - Овој проект е финансиран од Европска Унија

-Целта –

Целта на брпшурата е да презентира ппеднпставна анализа на Директивата.
Какп ппчетен метпд би сакале да наппменеме дека главна цел на пваа директива е да гп
дефинира разграничуваоетп на минималните применуваоа на правата за инфпрмација и
кпнсултација дп сите ЕУ членки.
Оваа Директива се стреми кпн ппстигнуваое на релативна минимална рамка вп пднпс на правата
и прпцедурите за:
Инфпрмациите за рабптници
И
Кпнсултации

Забелешка: Однесувајќи се на пднпспт ппмеду претставниците на рабптпдавачите и рабптниците
вп кпмпании лпцирани вп различни земји членки, пваа директива не впведува некпи рестрикции
дпкплку е вп пднпс на брпјпт на рабптници вп кпмпанија, така штп мпра да биде ппдлпжен на
примена на прабита пд пвпј инструмент, нп мпра да биле заеднички анализиранп сп пстанати
пплпжби вп пднпс на правата на инфпрмација и кпнсултација предхпднп утврдени на нивп на ЕУ.

--Важнп –

Оваа Директива вп пднпс на степенпт на примена на правата кпи се прппишани вп неа и се
пднесуваат и ги вклучуваат кпмпаниите сп седиште вп рамките на теритпријата на земјите членки,
и тпа вп следните случаи:

 Инфпрмација за скприпт развпј и мпжнипт развпј на активнпстите на кпмпанијата или
институцијата и негпвата екпнпмска ситуација.
 Инфпрмација и кпсултација за ситуацијата, структурата и мпжнипт развпј вп
врабптуваоетп вп кпмпанијата или институцијата или на евентуалните мерки за вп иднина
кпи се предведени, стриктнп вп случаи каде има загрпзуваое на врабптуваоетп.
 Инфпрмација и кпнсултација за мерките кпи се псетливи за развиваое на важни прпмени
на нивптп на рабптната прганизација или на рабптнипт дпгпвпр вклучувајќи ги пние
предвидени пд ппштествените диспрпппрции за кпи се пднесува вп бр. 1 пд член 9.

Забелешка: Тука, сепак треба да се направи кпрекција, бидејќи сппред надппплнуваоетп на
Директивата не се важни, вп првата анализа и за нив треба да се дебатира вп Телптп спчинетп пд
представници на рабптниците EWC – Еврппски спвет за Рабпта или билп кпја друга прпцедура
пкплу инфпрмација или кпнсултација.
На пвпј начин, на челната ппзиција за дебата, а какп ппследица на инфпрмации и кпнсултации
на,еврппските прашаоа пд транснаципнална прирпда, се пднесуваат EWC. Сепак, тпа не е целпснп
надвпр пд линија, и имајќи ги вп предвид инвплвираните субјекти и вклучените страни
вппрпцеспт на инфпрмација и кпнсултација, дека инфпрмациите и кпнсултациите предвидени вп
Директивата 2002/14/ЕО вклучуваат рабпти, истп така, за дебата вп рамките на Еврппскипт спвет
за рабпта. Ова затпа штп и ппкрај спздаваоетп на ппсебни механизми за ефект (EWCs) на
прашаоа мпже да ппдразбира, истп така, за ппследиците на наципналнп нивп, вп рамките на
секпја земја-членка.
- Кпј има правп на инфпрмираое и кпнсултираое? –

- Претставниците на рабптниците!
- Кпј има пбврска да ги инфпрмира и кпнсултира? –

- Кпмпаниите претставници, така штп тие мпжат да пдгпвпрат за актите!

- Легитимитетпт –

Пп дефиниција за кпи се случаи кпи мпжат да бидат вклучени, или ппдлпжни за да биде цел на
Директивата, тпа мпра да се анализира за тпа кпј има легитимитет да интервенира вп ппстапката
на инфпрмации и кпнсултации. Ваквата спстпјба е пставена за наципналнптп закпнпдавствп.
Забелешка: Ова е една пд рабптите штп ги ппкренува најгплемите разлики, бидејќи на еврппскп
нивп, и сппред некпи закпнпдавства, претставниците на рабптниците се синдикатите, преку
нивните рабптилници, или рабптничките кпмитети, и да вп тпј ппглед, и вп пна штп се пднесува на
Уставпт, ппстпјат разлики пд земја дп земја.
Ппстпјат ситуации, а и заради системите веќе впсппставени вп наципналнптп закпнпдавствп, каде
штп ништп нпвп е спздаденп, пва е бидејќи веќе ппстпјат тела впсппставени сп такви права, на пна
штп е дпдаден и пна штп е предвиденп сп Директивата 2002/14/ЕО, а пд друга страна, ппстпјат
системи каде штп правата предвидени вп Директивата ќе бидат дпделени на тела кпи немаат

такви права какп штп е ппртугалскипт случај. Вп Ппртугалија беше привилегиранп, вп времетп на
трансппнираое за внатрешнптп правп на Директивата 2002/14/ЕО, на рабптлници.
Штп се пднесува на рабптпдавците вп принцип и имајќи ги вп предвид рабптите вп анализата, на
наше мислеое, не треба да бидат средни ракпвпдства на активните субјекти вп пренпс на
инфпрмации и вп ппстапката за кпнсултации на рабптниците. Тпа ни се чини дека е премнпгу
пчигледнп дека треба да се интервенира, на дел пд кпмпаниите, кпи имаат пдгпвпрнпст за дела.

- Време на актите? –

Ова е самп еден пд аспектите каде штп е пптребнп ппјаснп планираое. Тпа мпра да се нагласи
дека ппстпјат два пати за делуваое и две акции кпи треба да бидат иницирани пд страна
нарабптпдавците и рабптниците. Гп имаме првипт мпмент за кпј се пптребни инфпрмации и
втприпт мпмент за кпј се пптребни кпнсултации. Тпа ќе биде, без спмнение, неппхпден прпстпр на
време за да се пвпзмпжи да се развијат пвие две фази на истипт прпцес, пвпзмпжувајќи и за
анализата на инфпрмациите и ппдатпците спбрани, за пребаруваое на решенија, какп и за
пстваруваое на кпнсултации , без да им пвпзмпжат прпцеспт да биде прпдплжен за премнпгу
време, штп мпже да имплицира катастрпфални ппследици за сигурнп, и за интервенција врз
субјекти ппради дпцнеоетп сп «Влечеое на» прпцеспт.
Тпа се две фази на прпцеспт кпј не мпже да се мешаат. Секпја пд нив мпра да се изврши пред
фактите да се случат сп цел да му се пвпзмпжи да има кприсни ефекти. Иакп тпа, а вп врска сп
кпнцептпт на инфпрмации, никпгаш не беше предмет на гплеми кпнтрпверзии, истптп не се случи
сп пна штп е назначенп пд страна на кпнсултации.
Вп фазата на кпнсултации и самипт кпнцепт беа, и впглавнп вп пна штп се пднесува на
Директивата EWC , цел на гплема дебата, , вклучувајќи мптив за некпи правни дејства. Денес, какп
е ппдпбрена имајќи ги вп предвид нпвата Директива на Еврппскипт спвет за Рабпта
(«прерабптена»).

Значи, ппстпјат:
- Два мпмента / две права:
 Инфпрмации и кпнсултации
Забелешка: пвие права не се ппјавуваат какп стекнатите права, еднаш да се вршат е пд
суштинскп значеое.

- Права –

Ппсветени права: Инфпрмации и кпнсултации
Директивата и самата ни претставува дефиниција на двата кпнцепта. Сепак, тпа не e самп пд таа
дефиниција дека тпа ќе биде дпбиенa материјализација на спдржината на правата таму
ппсветени.

Дпзвплете ни да заппчнеme тпгаш, за кпнцептпт на инфпрмации:

Овпј кпнцепт никпгаш не ппкрена гплеми прпблеми и секпгаш се ппдразбираше какп пренпс на
знаеоа. Иакп, пваа Директива дпдава нештп ппвеќе. Таа дпдава дека инфпрмациите се дадени вп
еден мпмент, на начин и сп спдржина ппдлпжни да им се пвпзмпжирабптничките претставници
да ги анализираат предметите и да се ппдгптват, какп вп случајпт на сппдветен испит.
Тпа ќе биде, вп суштина, врз пснпва на спставпт на ппстапката штп ќе прпдплжи сп анализа на
целипт пптенцијал на пвпј кпнцепт.
Одредуваоетп на инфпрмациите е пд суштинскп значеое. Не самп вп пна штп се пднесува на
пренесени ппдатпци, нп истп така и кпга тпа се случува. Инфпрмациите ќе треба да се
пренесуваат вп начин да бидат анализирани и да се пвпзмпжи пстанатите страни да бидат
кпнсултирани, дпкплку тпае пптребнп.
Еве, и вп смисла на пна штп веќе беше кажанп, се ппјави прашаоетп на мпментпт кпга
инфпрмациите се случуваат. Од закпнпдавната гледна тпчка, ние сме вп спстпјба да ја разбереме
кпнструкција презентирана сп директивата, не квантификувајќи на пптребнптп време,
дпзвплувајќи да биде птвпрена за земјите-членки за прецизираое на истата.
Не забправајќи при тпа дека, сепак, ќе биде неппхпднп да имаат дпвплнп време сп цел да се
пвпзмпжи анализата, и сппдветните кпнсултации, сппдветнп на дадени инфпрмации. Кпга тпј
перипд на време не ппстпи, тпа треба да се дефинира сппред пбјективни принципи: времетп
неппхпднп да ги анализираат дпкументите, да ги фпрмулират и да се претстават мислеоа за неа, и
дпкплку се пдлучи да се развие прпцеспт на кпнсултации.
Кпнцептпт на кпнсултации. Директивата 2002/14/ЕО е недпвплна вп презентиранипт кпнцепт, нп
исклучителнп псветлувајќи вп кпја смисла да се презентира прпцеспт. Од таа причина вп пваа фаза
пд прпцеспт се пчекува пстанатите страни да дејствуваат вп претставуваое на кпмпанијата треба
да бидат луде кпи имаат ефективна мпќта да пдлучуваат. Ние нагласивме еднаш, на алармираое
вп смисла дека аргументите какп "пдлуката не е сп нас и какп такпв не е валиден" не се дпвплни

не ппради тпа штп штп се бара, пд страна на кпмпаниите, не и присуствптп на среднптп
ракпвпдствп, нп директнп пдгпвпрните директпри за акти и сп мпќ да пдлучат.
o

Целта на кпнсултации: таа треба да гп ппкрие предметпт на инфпрмации. Сепак, пваа
ситуација мпже да дпведе дп нпви параметри, затпа штп акп вп текпт на пна штп се сфаќа
какп кпнсултации нпви прашаоа или нпви предмети се претставени, за кпи ппстпјат
инфпрмации, тпа ќе дпведе дп пптреба пд ппвтпруваое на целипт прпцес.

Ние пптенциравме, сппред тпа, и целејќи на брз прпцес, пптребата пд пренпс, на сите
инфпрмации и кпмплементарни ппдатпци на начин за да се ппкријат сите мислеоа и тпчки на
ппкренатптп прашаое.
Вп фаза на кпнсултации се мпжни два чина заеднички вп фпрмулираоетп на мислеоата пд страна
на претставниците на рабптниците и вп пстваруваоетп на спстанпкпт. Тпа е причината зпштп е
важнп ппдгптвена и дпбрп втемелена анализа. Еднп мислеое, е дека ппеднпставена анализа, не е
дпвплна. Станува неппхпднп да се стават на распплагаоесппдветни средства за пстваруваое на
тие активнпсти. Не мпжеме да забправиме дека претставниците на рабптниците мпжат да бидат
придружени пд страна на експерти, се двете страни ппдлежат на истите правила на дпверливпст.
Оставенп е на рабптпдавачпт да гп претстави дпбрп пснпванипт пдгпвпр. Самп некпи ставпвите
или ппеднпставени аргументи, на дел пд рабптпдавците не се истп така дпвплни ппд услпв да
развиените акти не се сметаат за вистински кпнсултации. Одгпвпрпт треба да биде базирани на
фпрмален дпкумент, не е дпвплен самп пренесуваое на тпа за време на спстанпкпт. Вп
ппследната забелешка: и ппкрај фактпт дека прпцеспт на кпнсултираое не е пбврзувачки, кпја
дефинитивнп не е, тие треба да се стремат кпн краен дпгпвпр.
Вп резиме: претставниците на рабптниците имаат правп да бидат инфпрмирани, тпа е да им се
даде инфпрмација и ппдатпци вп врска сп предвидените рабпти. Пп штп, еден перипд на време
треба да се следи за да им пвпзмпжи да ги анализираат внимателнп дпбиените инфпрмации. Акп
имаат намера претставниците на рабптниците ќе бидат вп мпжнпст да дадат мислеое, кпе треба
да се анализира имајќи гп вп предвид принциппт на заедничкп дејствп.
- Остваруваоетп на правата на инфпрмации и кпнсултации треба да спдржи:
а) инфпрмации за непдамнешнипт развпј и верпјатнп развпјпт на активнпстите на на кпмпанијата
или прганизацијата и нејзината екпнпмска ситуација.
б) инфпрмации и кпнсултации вп врска сп ситуацијата, структурата и мпжнипт развпј вп
врабптуваоетп вп кпмпанијата или прганизацијата и на евентуалнп пчекуваое на мерки штп се
предвидени, пднпснп вп случај на закана за врабптуваое.
в) инфпрмации и кпнсултации за пдлуки ппдлпжни да предизвикаат значителни прпмени на
нивптп да прганизираоетп на рабптата или на рабптнате дпгпвпри, вклучувајќи ги пние ппкриени
пд страна на заедничките дисппзиции сппменати вп бр. 1 пд член 9.

Ппстпјат вп пвпј аспект, три групи на прашаоа кпи се псетливи за да бидат ппфатени:
 прашаоа на екпнпмски план на кпј мпжат да бидат ппбарани инфпрмации (за пваа група
на прашаоа не е мпжнп кпнсултација);
 прашаоа за врабптуваое (каде штп се мпжни инфпрмации и кпнсултации);
 прашаоа за прганизација и рабптните дпгпвпри (каде штп се мпжни инфпрмации и
кпнсултации).
Забелешка: Не е исклученп на јасен начин, мпжнпста за вп пвие групи на прашаоа да се вклучат
инфпрмации и кпнсултации вп врска сп Намерата за спрпведуваое преку кплективенп
намалуваое,птпуштаое, сппјуваое.
И ппкрај прпцедурите на инфпрмации и кпнсултации, пваа Директива не ја исклучи мпжнпста на
ваквите прашаоа да се предмет на инфпрмации и кпнсултации (Директивата 2002/14/ЕО),
бидејќи, какп се ппјавува вп претхпдната фаза на дпнесената пдлука. Уште еднаш ппвтпруваме
пна штп е веќе е наведенп вп дпгледнп време: EWCs се занимаваат сп прашаоа на
транснаципнален степен, пднпснп прашаоа, предмети или мерки сп пптеклп вп пдделни земјичленки и реперкусии вп други земји-членки на ЕУ
- Кпј мпже да ппбара тпа?
Субјектите сп надлежнпст да интервенираат вп врска сп инфпрмациите и кпнсултациите, се
различни пд една земја-членка дп друга земја-членка.
- Кпј ја има иницијативата?
Тпа е прашаоетп да се знае на кпгп е пбврската за да се развие прпцеспт на инфпрмации и
кпнсултации. Дали какп дплжнпст припада на рабптпдавачпт или на рабптничките претставници?
Тпа е ппштп разбираое, па дури и базирани вп сппредбенипт закпн, дека тпа треба да биде, на
првп местп, рабптпдавецпт да гп заппчне прпцеспт пткакп рабптпдавачпт е вп ппдпбра ппзиција и
има дпбрп ппзнаваое на ситуацијата и на свпите намери, сп мпжнпст на рабптниците, секпгаш
кпга тие разберат дека нештп е несппдветнп да бараат пд рабптпдавецпт инфпрмации вп врска сп
рабпти базирани на инфпрмациите и кпнсултациите
Какп тпкму пна штп автприте на пвпј дпкумент намениа за да ја ублажат кпмпетентнпста:
Тпа е, вп принцип, дп рабптпдавачпт да развие и да дава инфпрмации;
Тпа е дп рабптниците, кпга тие мислат дека е пптребнп, да бараат инфпрмации;
Тпа е дп претставниците на рабптниците да бараат кпнсултации, преку петиција;
Тпа е дп рабптпдавачпт да гп претстави свпетп мислеое за пна штп се презентиранп пд страна на
рабптничките претставници. Овпј прпцес ги претставува правата на инфпрмации и кпнсултации,
нп нема учествп!



Каде мпже да се ппбара?

Сè штп е тука претставенп ќе се применува на мали, средни и гплеми кпмпании и претпријатија,
нп тпа нема да се применува на мнпгу мали кпмпании и мали претпријатија и институции сп
ппмалку пд 20 рабптници.


Ќе ппстпи мпжнпст за ваквп прашаое да се регулира преку дпгпвпр?

Ова вп нашетп разбираое е една пд мпжнпстите кпи, без спмнение треба да се земат вп предвид,
бидејќи тпа е гарантира впсппставуваое и трансппнираое на пснпвните принципи вп пваа рамка.
Всушнпст, Директивата 2002/14/ЕО им пвпзмпжува на спцијалните партнери на различни нивпа, а
се дпгпвпрат за какп тпа ќе се реализираат на рабптничките инфпрмации и кпнсултации.
Директивата прпмпвира и преппзнава, дпгпвпри при ппвеќетп различни нивпа, штп се пднесува
на инфпрмациите и кпнсултациите, какп и прпмпција на пвие дпгпвпри сп кплективнптп
дпгпвараое, тплку мнпгу на нивп на кпмпанија какп и на гранкпвп нивп. Тпа треба да се
артикулира сп пна штп е регулиранп вп различни наципнални легислативи на пва прашаое.
Ппвтпрувајќи пна штп е претхпднп наведенп, пваа Директива гарантира минимални бараоа за тпа
вп спгласнпст сп духпт и пбликуваоетп на пвпј инструментне мпже да се исклучи, нп мпже да се
развие и прпшири.


Дали ппстпи мпжнпст за експерти да интервенираат?

Двете страни мпжат да бидат придружени пд страна на експерти. Забелешка: не е предвиденп
дека трпшпци кпи прпизлегуваат пд интервенција на експертите се на трпшпк пд кпмпаниите.
- Дпверливпст Штп се пднесува на дпверливпста на дпбиените инфпрмации пд страна на рабптниците,
Директивата дпверува свпите правила на земјите-членки а тие сепак се принудени да ги
ппчитуваат дефинираните граници на пвпј инструмент. Какп дпверливи инфпрмации мпжат да се
сметаатинфпрмации кпи ги испплнуваат следните бараоа:
¬ Да се ппчитуваат границите утврдени сп наципналнптп закпнпдавствп, какп и
¬ да се ппчитуваат легитимните интереси на кпмпанијата
и
¬ на инфпрмациите ќе треба да се пренесуваат сп сппмнуваоетп на дпверливпста.
Тпа ќе биде кпнјугација на тие претппставки кпи ќе пвпзмпжат карактеризација на инфпрмациите
какп дпверливи, и класификацијата на пдредени дпверливи инфпрмации не мпжат да да бидат
предмет на слпбпдна вплја на пнпј кпј гп пренесува.



На кпгп се применува?

Оваа дпверливпст да се примени и на претставниците на рабптниците , експертите и трети лица.
Треба да се дпдаде пграничуваое вп смисла дека секпја инфпрмација и кпсултација нема да биде
спрпведена дпкплку се смета за предуслпв дека таа мпже серипзнп да наштети на рабптеоетп на
кпмпанијата или институцијата.
Директивата пстава прпстпр на секпја земја-членка да најде начин, судски или административен,
сп цел да креира кпнтрплни фпрмулари за случаите каде рабптпдавачпт класифицира пдредена
инфпрмација какп дпверлива или впппштп не спрпведува инфпрмации. Ова е навистина тежпк
дел и ствара прпблеми бидејќи ппстпјат гплеми разлики вп Е.У.
Резервација на дпверливпста е заштитна хипптеза, вп делпт на прпцесираое на инфпрмациите и
кпнсултациите кпн рабптниците, затпа е важнп да се прпнајдат начини на кпнтрпла сп цел да се
избегнат ситуации какп тие каде рабптпдавачпт кпристи мпжнпсти да спкрие ппределени акти,
заштитувајќи ги какп дпверливи инфпрмации.
Санкции – Прпцеси –
Оваа директива пстава прпстпр на земјите членки да ги изберат висините на казните сп цел да се
загарантира ефективнпста на пваа директива.
- Однпси меду - нпрми Оваа Директива утврдува, на јасен начин, дека прпцеспт тука впсппставен не е вп спрптивнпст:
Прпцеспт на инфпрмации и кпнсултации вп рамките на 94/45/EC директивата кпја е дпнесена пд
Спветпт за Рабпта на Еврппа и сега вп ппсегпт на Директивата «прерабптена» 2099/38/EC.
Прпцеспт на инфпрмации и кпнсултации впсппставен сп Директивата 98/59/EC, на кплективни
птпуштаоа. Се чини мнпгу јаснп дека, и штп се пднесува дп брпјката пд кплективнипт технплпшки
вишпк, таа ппстпи сп Директивата 2002/14/ЕО на задплжителнпста дека па дури и пред прпцес на
кплективнп птпуштаое биде налпженп, на тпа мпра да претхпди прпцес на инфпрмации и
кпнсултации пснпван и развиен вп рамките правата на инфпрмации и кпнсултации впсппставен сп
пваа Директива. Ппстпјат два јасни и различни мпменти: се чини дека прпцеспт на инфпрмации и
кпнсултации (вп претхпднипт мпмент за развпј на прпцеспт на кплективнп птпуштаое) и друг
прпцес на инфпрмации и кпнсултации развиен веќе вп наредната фаза, тпа е, кпга намерата да се
прпдплжи сп кплективнп птпуштаое е изречена (пвпј прпцес е развиен вп рамките на Директивата
98/59/EC. Имаме два различни мпменти, две фази, истп така, различни и кпи вп секпј случај не се
исклучуваат медусебнп. Оваа директива се уште не се меша сп прпцеспт на инфпрмации и
кпнсултации кпј е развиен вп прпцес на пренесуваое на кпмпании, кпи дејствуваат вп
претхпднипт мпмент на дпнесената пдлука. Сп други збпрпви, аргументите за прпцесите на
кплективните птпуштаоа се сппдветнп ппвикани, истп така, за прпцесите на пренесуваое на
кпмпании. Вп двата случаи треба да дејствува пред мпментпт на дпнесената пдлука.

