Beidh comhairlí fostaithe Eorpacha le cur ar bun agus le
feidhmiú faoi chuimsiú Threoir athmhúnlaithe 2009/38/CE
trí bhíthin na bhforálacha cur chun feidhme sna Ballstáit ón
6 Meitheamh 2011 ar aghaidh.

Caibidlíocht ar leibhéal na cuideachta
Cuirtear tús leis an bpróiseas ina gcruthaítear comhairle
fostaithe Eorpach nua má iarrann 100 fostaí in dhá thír
a leithéid, nó má chuireann an fostóir tús le tionscnamh.
Cuirtear ballraíocht agus feidhmiú gach comhairle fostaithe
in oiriúint do chás sonrach na cuideachta trí bhíthin
comhaontaithe idir an bhainistíocht agus ionadaithe na
bhfostaithe sna tíortha éagsúla lena mbaineann. Ní bheidh
feidhm le ceanglais fochuideachta ach in éagmais an
chomhaontaithe sin.
Tugtar tús áite don fhoirmle chaibidlithe laistigh de
na cuideachtaí le haghaidh bhunú agus fheidhmiú na
gcomhairlí fostaithe Eorpacha, agus bhí an tosaíocht sin
lárnach do rath na gcomhairlí ón tús. Níor athraíodh an
mheicníocht sin ó shin.

Leanúnachas
Níl oibleagáid ghinearálta ar bith sa treoir nua chun na
comhaontuithe lena mbunaítear comhairlí fostaithe Eorpacha
a athchaibidliú. Ina theannta sin, ó aimsir na chéad treorach
i leith, tugtar dreasacht chun comhairlí fostaithe Eorpacha
a chur ar bun go luath, sula mbeidh na ceanglais dhlíthiúla
i gceist. I gcás na gcuideachtaí sin a raibh comhaontuithe
i bhfeidhm acu maidir le faisnéis thrasnáisiúnta agus
comhairliúchán leis an lucht oibre iomlán nuair a tháinig an
treoir i bhfeidhm den chéad uair i 1996, ní bheidh siad faoi
réir na n‑oibleagáidí a eascróidh as an treoir nua. Tá an rud
céanna i gceist maidir le síneadh na treorach chuig an Ríocht
Aontaithe i 1999. Déantar leanúnachas comhaontuithe dá
leithéid a áirithiú le Treoir 2009/38/CE.
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Creat nua ó Mheitheamh 2011
ar aghaidh

Faisnéis bhreise
Tá téacs Threoir 2009/38/CE ó Рharlaimint na hЕorpa
agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le
comhairle fostaithe Eorpach nó nós imeachta a chur ar
bun i ngnóthais ar scála an Chomhphobail agus i ngrúpaí
gnóthas ar scála an chomhphobail ar mhaithe le fostaithe
a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo (IO L 122,
16.5.2009, lch 28) mar aon le faisnéis bhreise le fáil ar
shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le dlí
an tsaothair (http://ec.europa.eu/labour_law).
Cur chun cinn agus cistiú

 éanann an tAontas Eorpach iarracht tacú le feasacht
D
a mhúscailt agus le dea‑chleachtais a chur chun
cinn i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, go
háirithe trí thionscnaimh atá dírithe ar mhalartú
cleachtas a chistiú, trí bhíthin líne bhuiséadach
shonrach (04.03.03.03 — Faisnéis, Comhairliúchán
agus Rannpháirtíocht ionadaithe gnóthas), ar ar
leithdháileadh EUR 7.5 milliún le haghaidh 2011.
Pointí teagmhála
An Coimisiún Eorpach: Ard‑Stiúrthóireacht
na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus an Chuimsithe,
Dlí an tSaothair, B-1049 An Bhruiséil,
Ríomhphost: EMPL‑LABOUR‑LAW@ec.europa.eu
Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann,
Comhairlí fostaithe Eorpacha,
5 boulevard Roi Albert II, B-1210 An Bhruiséil,
Ríomhphost: ewc@etuc.org
BusinessEurope, Gnóthaí Sóisialta,
Comhairle Fostaithe Eorpach,
168 avenue de Cortenbergh, B-1000 An Bhruiséil,
Ríomhphost: ewc@businesseurope.eu
Grianghraf ar an gclúdach: © Belga Pictures
©A
 n tAontas Eorpach, 2011
Le haghaidh aon úsáide nó atáirgthe
grianghraf ní mór cead a fháil ón sealbhóir
cóipchirt (ó na sealbhóirí cóipchirt) féin.
Printed in Luxembourg
ISBN: 978-92-79-19438-2
doi:10.2767/25994
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Rialacha nua maidir
le comhairlí fostaithe
Eorpacha
Léargas ar Threoir 2009/38/CE

Céard le haghaidh comhairlí fostaithe
Eorpacha?
Comhlachtaí is ea iad comhairlí fostaithe Eorpacha
a dhéanann ionadaíocht ar son fostaithe cuideachta. Trí
bhíthin na gcomhairlí, déanann an bhainistíocht oibrithe
a chur ar an eolas agus téitear i gcomhairle leo ar leibhéal
trasnáisiúnta maidir le dul chun cinn an ghnólachta agus
maidir le haon chinneadh tábhachtach a bhféadfadh
tionchar a bheith aige orthu.
Tugadh isteach an ceart chun comhairlí fostaithe Eorpacha
a chur ar bun le Treoir 94/45/CE le haghaidh gnóthas nó
grúpaí gnóthas ag a bhfuil 1,000 fostaí ar a laghad san
Aontas Eorpach agus i dtíortha eile an Limistéir Eorpaigh
Eacnamaíoch (an Íoslainn, Lichtinstéin, agus an Iorua) ag
a bhfuil 150 fostaí ar a laghad i ngach ceann de dhá Bhallstát.
Déanann tuairim is 970 comhairle fostaithe ionadaíocht
ar níos mó ná 15 milliún fostaí, agus tugann siad tús áite
don chomhphlé sóisialta agus d’athruithe a réamh‑mheas
i gcuideachtaí trasnáisiúnta.

Tuilleadh comhairlí fostaithe Eorpacha
atá níos éifeachtaí
Téann an creat dlíthiúil le haghaidh comhairlí fostaithe
Eorpacha siar go 1994, agus b’éigean é a chur in oiriúint
do na hathruithe sa chomhthéacs reachtach, eacnamaíoch
agus sóisialta, agus b’éigean é a shoiléiriú. Tar éis don
Choimisiún dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta
Eorpacha agus measúnú tionchair a dhéanamh, chuir an
sé togra isteach in 2008 leis an treoir a athmhúnlú. Ghlac
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle leis an treoir nua
sin in 2009, le roinnt leasuithe a mhol na comhpháirtithe
sóisialta Eorpacha den chuid is mó.
Ag cur le torthaí an chreata dlíthiúil reatha, is é is aidhm le
Treoir athmhúnlaithe 2009/38/CE, go háirithe, éifeachtacht
chearta trasnáisiúnta na bhfostaithe maidir le faisnéis agus
comhairliúchán a áirithiú, cabhrú le comhairlí fostaithe
Eorpacha nua a chur ar bun, agus deimhneacht dhlíthiúil
a áirithiú maidir lena mbunú agus lena bhfeidhmiú.
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Rialacha nua i dTreoir 2009/38/CE

Prionsabal ginearálta: Déanfar na socruithe chun fostaithe
a chur ar an eolas agus chun dul i gcomhairle leo a shainiú
agus a chur i bhfeidhm ar bhealach trína ndéanfar a n‑éifeacht
a áirithiú agus trína gcuimseofar an chuideachta cinntí
a dhéanamh go héifeachtach.

Faisnéis riachtanach a sholáthar: Tá an bhainistíocht
lárnach agus áitiúil freagrach as soláthar na faisnéise atá
riachtanach chun caibidlíochtaí a oscailt d’fhonn comhairle
fostaithe Eorpach nua a chur ar bun.
Comhlacht caibidlíochta speisialta a bhunú: Déanann an
comhlacht caibidlíochta speisialta ionadaíocht ar son na
bhfostaithe sna caibidlíochtaí atá dírithe ar chomhaontú
a chur i gcrích maidir le comhairle fostaithe Eorpach, agus
tá ionadaí amháin in aghaidh gach cuid 10% d’fhostaithe
i mBallstát ar an gcomhlacht caibidlíochta speisialta. Tá sé
de cheart ag an gcomhlacht bualadh le chéile roimh aon
chruinniú leis an mbainistíocht lárnach, nó ina dhiaidh.
Ról na gcomhpháirtithe sóisialta: Ní mór eagraíochtaí
inniúla na gceardchumann agus na bhfostóirí san Eoraip
a chur ar an eolas maidir le tús na gcaibidlíochtaí, d’fhonn
cur ar a gcumas monatóireacht a dhéanamh ar bhunú
comhairlí fostaithe Eorpacha nua agus dea‑chleachtas a chur
chun cinn (féach na pointí teagmhála). Ina theannta sin, tá
na ceardchumainn i measc na saineolaithe ar ar féidir leis an
gcomhlacht caibidlíochta speisialta cúnamh a iarraidh le linn
na gcaibidlíochtaí.
Inneachar an chomhaontaithe: Ba cheart go gcuirfí san
áireamh sa chomhaontú ar an gcomhairle fostaithe Eorpach
an gá atá le hionadaíocht chothrom ar fhostaithe ar an
gcomhairle, agus ba cheart socruithe a bheith ann chun
glacadh lena leithéid.
Rialacha cúltacaíochta: Sna ceanglais fochuideachta
a mbíonn feidhm leo in éagmais comhaontaithe, déantar
idirdhealú idir réimsí ina bhfuil faisnéis de dhíth agus
réimsí faoina ndéanfar comhairliúchán, agus cuireann siad
féidearthacht ar fáil chun freagra a fháil ar aon tuairimí
a léirítear, mar aon le cúiseanna an fhreagra sin. D’fhonn cur ar
chumas an roghchoiste feidhm níos tábhachtaí a dhéanamh,
is cúigear uaslíon a chomhaltaí atá socraithe agus ní mór na
coinníollacha a chuireann ar a chumas a ghníomhaíochtaí
a dhéanamh ar bhonn rialta a chomhlíonadh.

Creat nua Threoir 2009/38/CE

Inniúlacht thrasnáisiúnta chomhairlí fostaithe Eorpacha:
Tagann saincheisteanna faoi inniúlacht na comhairle fostaithe
Eorpaí nuair is saincheisteanna trasnáisiúnta iad. Measfar go
mbeidh saincheisteanna trasnáisiúnta i gcás ina mbaineann
siad leis an ngnóthas ar scála an Chomhphobail nó leis an
ngrúpa gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, nó le dhá
ghnóthas nó le dhá bhunaíocht an ghnóthais nó an ghrúpa
lonnaithe in dhá Bhallstát éagsúla. Is iad na gnéithe ar féidir
féachaint orthu chun cinneadh a dhéanamh cibé acu an bhfuil
saincheist “trasnáisiúnta” nó nach bhfuil ná líon na mBallstát
lena mbaineann, leibhéal na bainistíochta lena mbaineann nó
tábhacht na saincheisteanna don lucht oibre san Eoraip mar
gheall ar raon feidhme a dtionchair fhéideartha.
Nasc le comhlachtaí náisiúnta: Beidh faisnéis agus
comhairliúchán na comhairle fostaithe Eorpaí nasctha
le faisnéis agus comhairliúchán chomhlachtaí náisiúnta
ionadaithe na bhfostaithe. Ní mór na socruithe chun an aidhm
sin a chomhlíonadh a shainmhíniú le comhaontú. Ina éagmais
sin, ní mór comhairliúcháin ar leibhéil Eorpacha agus náisiúnta
araon a áirithiú i gcás athstruchtúraithe.

Ról agus inniúlacht ionadaithe
na bhfostaithe
Ionadaíocht chomhchoiteann: Beidh sé d’acmhainn ag
comhaltaí na comhairle fostaithe Eorpaí na cearta ag éirí as an
treoir a chur i bhfeidhm le hionadaíocht a dhéanamh ar leasa na
bhfostaithe ar bhonn comhchoiteann. Cuirfidh siad fostaithe ar
an eolas maidir le hinneachar agus torthaí an phróisis faisnéise
agus comhairliúcháin a dhéantar laistigh den chomhairle
fostaithe Eorpach.
Oiliúint: Cuirfear oiliúint ar ionadaithe na bhfostaithe agus ní
chaillfidh siad a dtuarastal.

Coincheapa faisnéise agus
comhairliúcháin
Is éard is ‘faisnéis’ ann ná sonraí a dhéanann an fostóir a tharchur
chuig ionadaithe na bhfostaithe d’fhonn cur ar a gcumas eolas
a fháil ar an ábhar agus chun é a iniúchadh; tabharfar faisnéis ag
am, ar bhealach agus le hinneachar de réir mar is iomchuí chun cur
ar chumas ionadaithe fostaithe grinnmheasúnú a dhéanamh ar
an tionchar féideartha agus, nuair is iomchuí, ullmhú le haghaidh
comhairliúchán le horgán inniúil an ghnóthais ar scála an
Chomhphobail nó an ghrúpa gnóthas ar scála an Chomhphobail.
Is éard is ‘comhairliúchán’ ann ná caidreamh a bhunú agus tuairimí
a mhalartú idir ionadaithe na bhfostaithe agus an bhainistíocht
lárnach nó leibhéal bainistíochta ar bith níos iomchuí, ag am, ar
bhealach agus le hinneachar de réir mar is iomchuí chun cur ar
chumas ionadaithe fostaithe tuairim a léiriú ar bhonn na faisnéise
a sholáthraítear maidir leis na bearta molta lena mbaineann an
comhairliúchán, gan dochar d’fhreagrachtaí na bainistíochta, agus
laistigh de thréimhse réasúnta, is féidir a chur san áireamh laistigh
den ghnóthas ar scála an Chomhphobail nó den ghrúpa gnóthas
ar scála an Chomhphobail.

Clásal oiriúnaithe
I gcás go dtiocfadh athrú suntasach ar struchtúr an ghnóthais
nó an ghrúpa gnóthas, de bharr cumaisc mar shampla, níor
mhór an chomhairle fostaithe Eorpach (nó na comhairlí
fostaithe Eorpacha) a chur in oiriúint. Déantar an t‑oiriúnú seo
de bhun fhorálacha an chomhaontaithe/na gcomhaontuithe
infheidhme nó, trí mhainneachtain agus má iarrann fostaithe
a leithéid, de réir an nós imeachta caibidlíochta le haghaidh
comhaontú nua lena mbainfidh comhaltaí na gcomhairlí
fostaithe Eorpacha reatha. Leanfaidh na comhairlí fostaithe
Eorpacha d’fheidhmiú, agus d’fhéadfadh oiriúnaithe a bheith
i gceist leo, go dtí go ndéanfar comhaontú nua. Baineann an
clásal sin (Airteagal 13 de Threoir 2009/38/CE) le gach cás.

Tráthchlár
Tá Treoir 2009/38/CE le trasuí ag Ballstáit roimh an
6 Meitheamh 2011. Ar an dáta sin, déanfar an Treoir reatha
94/45/CE (arna leasú ag Treoir 97/74/CE agus 2006/109/CE)
a aisghairm agus cuirfear Treoir 2009/38/CE ina hionad.
Mar sin féin, déantar na bearta cur chun feidhme
do na treoracha aisghairthe a chothabháil tar éis an
6 Meitheamh 2011 d’fhonn cásanna nach bhfuil feidhm ag
na hoibleagáidí nua a tugadh isteach le Treoir 2009/38/CE
orthu a chuimsiú.

Comhaontuithe ar chomhairlí
fostaithe Eorpacha arna síniú nó arna
n‑athbhreithniú idir Meitheamh 2009
agus Meitheamh 2011
Déanann Treoir 2009/38/CE foráil do thréimhse dhá bhliain:
níl cuideachtaí ina ndéantar comhaontú comhairlí fostaithe
Eorpacha nua a chur ar bun idir an 5 Meitheamh 2009
agus an 5 Meitheamh 2011 nó ina ndéantar athbhreithniú
ar chomhaontuithe atá ann cheana féin le linn na tréimhse
sin faoi cheangal ag oibleagáidí nua a tugadh isteach le
Treoir 2009/38/CE.
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Prionsabal ginearálta: Déanfar na socruithe chun fostaithe
a chur ar an eolas agus chun dul i gcomhairle leo a shainiú
agus a chur i bhfeidhm ar bhealach trína ndéanfar a n‑éifeacht
a áirithiú agus trína gcuimseofar an chuideachta cinntí
a dhéanamh go héifeachtach.

Faisnéis riachtanach a sholáthar: Tá an bhainistíocht
lárnach agus áitiúil freagrach as soláthar na faisnéise atá
riachtanach chun caibidlíochtaí a oscailt d’fhonn comhairle
fostaithe Eorpach nua a chur ar bun.
Comhlacht caibidlíochta speisialta a bhunú: Déanann an
comhlacht caibidlíochta speisialta ionadaíocht ar son na
bhfostaithe sna caibidlíochtaí atá dírithe ar chomhaontú
a chur i gcrích maidir le comhairle fostaithe Eorpach, agus
tá ionadaí amháin in aghaidh gach cuid 10% d’fhostaithe
i mBallstát ar an gcomhlacht caibidlíochta speisialta. Tá sé
de cheart ag an gcomhlacht bualadh le chéile roimh aon
chruinniú leis an mbainistíocht lárnach, nó ina dhiaidh.
Ról na gcomhpháirtithe sóisialta: Ní mór eagraíochtaí
inniúla na gceardchumann agus na bhfostóirí san Eoraip
a chur ar an eolas maidir le tús na gcaibidlíochtaí, d’fhonn
cur ar a gcumas monatóireacht a dhéanamh ar bhunú
comhairlí fostaithe Eorpacha nua agus dea‑chleachtas a chur
chun cinn (féach na pointí teagmhála). Ina theannta sin, tá
na ceardchumainn i measc na saineolaithe ar ar féidir leis an
gcomhlacht caibidlíochta speisialta cúnamh a iarraidh le linn
na gcaibidlíochtaí.
Inneachar an chomhaontaithe: Ba cheart go gcuirfí san
áireamh sa chomhaontú ar an gcomhairle fostaithe Eorpach
an gá atá le hionadaíocht chothrom ar fhostaithe ar an
gcomhairle, agus ba cheart socruithe a bheith ann chun
glacadh lena leithéid.
Rialacha cúltacaíochta: Sna ceanglais fochuideachta
a mbíonn feidhm leo in éagmais comhaontaithe, déantar
idirdhealú idir réimsí ina bhfuil faisnéis de dhíth agus
réimsí faoina ndéanfar comhairliúchán, agus cuireann siad
féidearthacht ar fáil chun freagra a fháil ar aon tuairimí
a léirítear, mar aon le cúiseanna an fhreagra sin. D’fhonn cur ar
chumas an roghchoiste feidhm níos tábhachtaí a dhéanamh,
is cúigear uaslíon a chomhaltaí atá socraithe agus ní mór na
coinníollacha a chuireann ar a chumas a ghníomhaíochtaí
a dhéanamh ar bhonn rialta a chomhlíonadh.
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Inniúlacht thrasnáisiúnta chomhairlí fostaithe Eorpacha:
Tagann saincheisteanna faoi inniúlacht na comhairle fostaithe
Eorpaí nuair is saincheisteanna trasnáisiúnta iad. Measfar go
mbeidh saincheisteanna trasnáisiúnta i gcás ina mbaineann
siad leis an ngnóthas ar scála an Chomhphobail nó leis an
ngrúpa gnóthas ar leibhéal an Chomhphobail, nó le dhá
ghnóthas nó le dhá bhunaíocht an ghnóthais nó an ghrúpa
lonnaithe in dhá Bhallstát éagsúla. Is iad na gnéithe ar féidir
féachaint orthu chun cinneadh a dhéanamh cibé acu an bhfuil
saincheist “trasnáisiúnta” nó nach bhfuil ná líon na mBallstát
lena mbaineann, leibhéal na bainistíochta lena mbaineann nó
tábhacht na saincheisteanna don lucht oibre san Eoraip mar
gheall ar raon feidhme a dtionchair fhéideartha.
Nasc le comhlachtaí náisiúnta: Beidh faisnéis agus
comhairliúchán na comhairle fostaithe Eorpaí nasctha
le faisnéis agus comhairliúchán chomhlachtaí náisiúnta
ionadaithe na bhfostaithe. Ní mór na socruithe chun an aidhm
sin a chomhlíonadh a shainmhíniú le comhaontú. Ina éagmais
sin, ní mór comhairliúcháin ar leibhéil Eorpacha agus náisiúnta
araon a áirithiú i gcás athstruchtúraithe.

Ról agus inniúlacht ionadaithe
na bhfostaithe
Ionadaíocht chomhchoiteann: Beidh sé d’acmhainn ag
comhaltaí na comhairle fostaithe Eorpaí na cearta ag éirí as an
treoir a chur i bhfeidhm le hionadaíocht a dhéanamh ar leasa na
bhfostaithe ar bhonn comhchoiteann. Cuirfidh siad fostaithe ar
an eolas maidir le hinneachar agus torthaí an phróisis faisnéise
agus comhairliúcháin a dhéantar laistigh den chomhairle
fostaithe Eorpach.
Oiliúint: Cuirfear oiliúint ar ionadaithe na bhfostaithe agus ní
chaillfidh siad a dtuarastal.

Coincheapa faisnéise agus
comhairliúcháin
Is éard is ‘faisnéis’ ann ná sonraí a dhéanann an fostóir a tharchur
chuig ionadaithe na bhfostaithe d’fhonn cur ar a gcumas eolas
a fháil ar an ábhar agus chun é a iniúchadh; tabharfar faisnéis ag
am, ar bhealach agus le hinneachar de réir mar is iomchuí chun cur
ar chumas ionadaithe fostaithe grinnmheasúnú a dhéanamh ar
an tionchar féideartha agus, nuair is iomchuí, ullmhú le haghaidh
comhairliúchán le horgán inniúil an ghnóthais ar scála an
Chomhphobail nó an ghrúpa gnóthas ar scála an Chomhphobail.
Is éard is ‘comhairliúchán’ ann ná caidreamh a bhunú agus tuairimí
a mhalartú idir ionadaithe na bhfostaithe agus an bhainistíocht
lárnach nó leibhéal bainistíochta ar bith níos iomchuí, ag am, ar
bhealach agus le hinneachar de réir mar is iomchuí chun cur ar
chumas ionadaithe fostaithe tuairim a léiriú ar bhonn na faisnéise
a sholáthraítear maidir leis na bearta molta lena mbaineann an
comhairliúchán, gan dochar d’fhreagrachtaí na bainistíochta, agus
laistigh de thréimhse réasúnta, is féidir a chur san áireamh laistigh
den ghnóthas ar scála an Chomhphobail nó den ghrúpa gnóthas
ar scála an Chomhphobail.

Clásal oiriúnaithe
I gcás go dtiocfadh athrú suntasach ar struchtúr an ghnóthais
nó an ghrúpa gnóthas, de bharr cumaisc mar shampla, níor
mhór an chomhairle fostaithe Eorpach (nó na comhairlí
fostaithe Eorpacha) a chur in oiriúint. Déantar an t‑oiriúnú seo
de bhun fhorálacha an chomhaontaithe/na gcomhaontuithe
infheidhme nó, trí mhainneachtain agus má iarrann fostaithe
a leithéid, de réir an nós imeachta caibidlíochta le haghaidh
comhaontú nua lena mbainfidh comhaltaí na gcomhairlí
fostaithe Eorpacha reatha. Leanfaidh na comhairlí fostaithe
Eorpacha d’fheidhmiú, agus d’fhéadfadh oiriúnaithe a bheith
i gceist leo, go dtí go ndéanfar comhaontú nua. Baineann an
clásal sin (Airteagal 13 de Threoir 2009/38/CE) le gach cás.

Tráthchlár
Tá Treoir 2009/38/CE le trasuí ag Ballstáit roimh an
6 Meitheamh 2011. Ar an dáta sin, déanfar an Treoir reatha
94/45/CE (arna leasú ag Treoir 97/74/CE agus 2006/109/CE)
a aisghairm agus cuirfear Treoir 2009/38/CE ina hionad.
Mar sin féin, déantar na bearta cur chun feidhme
do na treoracha aisghairthe a chothabháil tar éis an
6 Meitheamh 2011 d’fhonn cásanna nach bhfuil feidhm ag
na hoibleagáidí nua a tugadh isteach le Treoir 2009/38/CE
orthu a chuimsiú.

Comhaontuithe ar chomhairlí
fostaithe Eorpacha arna síniú nó arna
n‑athbhreithniú idir Meitheamh 2009
agus Meitheamh 2011
Déanann Treoir 2009/38/CE foráil do thréimhse dhá bhliain:
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do na treoracha aisghairthe a chothabháil tar éis an
6 Meitheamh 2011 d’fhonn cásanna nach bhfuil feidhm ag
na hoibleagáidí nua a tugadh isteach le Treoir 2009/38/CE
orthu a chuimsiú.

Comhaontuithe ar chomhairlí
fostaithe Eorpacha arna síniú nó arna
n‑athbhreithniú idir Meitheamh 2009
agus Meitheamh 2011
Déanann Treoir 2009/38/CE foráil do thréimhse dhá bhliain:
níl cuideachtaí ina ndéantar comhaontú comhairlí fostaithe
Eorpacha nua a chur ar bun idir an 5 Meitheamh 2009
agus an 5 Meitheamh 2011 nó ina ndéantar athbhreithniú
ar chomhaontuithe atá ann cheana féin le linn na tréimhse
sin faoi cheangal ag oibleagáidí nua a tugadh isteach le
Treoir 2009/38/CE.

Beidh comhairlí fostaithe Eorpacha le cur ar bun agus le
feidhmiú faoi chuimsiú Threoir athmhúnlaithe 2009/38/CE
trí bhíthin na bhforálacha cur chun feidhme sna Ballstáit ón
6 Meitheamh 2011 ar aghaidh.

Caibidlíocht ar leibhéal na cuideachta
Cuirtear tús leis an bpróiseas ina gcruthaítear comhairle
fostaithe Eorpach nua má iarrann 100 fostaí in dhá thír
a leithéid, nó má chuireann an fostóir tús le tionscnamh.
Cuirtear ballraíocht agus feidhmiú gach comhairle fostaithe
in oiriúint do chás sonrach na cuideachta trí bhíthin
comhaontaithe idir an bhainistíocht agus ionadaithe na
bhfostaithe sna tíortha éagsúla lena mbaineann. Ní bheidh
feidhm le ceanglais fochuideachta ach in éagmais an
chomhaontaithe sin.
Tugtar tús áite don fhoirmle chaibidlithe laistigh de
na cuideachtaí le haghaidh bhunú agus fheidhmiú na
gcomhairlí fostaithe Eorpacha, agus bhí an tosaíocht sin
lárnach do rath na gcomhairlí ón tús. Níor athraíodh an
mheicníocht sin ó shin.

Leanúnachas
Níl oibleagáid ghinearálta ar bith sa treoir nua chun na
comhaontuithe lena mbunaítear comhairlí fostaithe Eorpacha
a athchaibidliú. Ina theannta sin, ó aimsir na chéad treorach
i leith, tugtar dreasacht chun comhairlí fostaithe Eorpacha
a chur ar bun go luath, sula mbeidh na ceanglais dhlíthiúla
i gceist. I gcás na gcuideachtaí sin a raibh comhaontuithe
i bhfeidhm acu maidir le faisnéis thrasnáisiúnta agus
comhairliúchán leis an lucht oibre iomlán nuair a tháinig an
treoir i bhfeidhm den chéad uair i 1996, ní bheidh siad faoi
réir na n‑oibleagáidí a eascróidh as an treoir nua. Tá an rud
céanna i gceist maidir le síneadh na treorach chuig an Ríocht
Aontaithe i 1999. Déantar leanúnachas comhaontuithe dá
leithéid a áirithiú le Treoir 2009/38/CE.
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Creat nua ó Mheitheamh 2011
ar aghaidh

Faisnéis bhreise
Tá téacs Threoir 2009/38/CE ó Рharlaimint na hЕorpa
agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le
comhairle fostaithe Eorpach nó nós imeachta a chur ar
bun i ngnóthais ar scála an Chomhphobail agus i ngrúpaí
gnóthas ar scála an chomhphobail ar mhaithe le fostaithe
a chur ar an eolas agus dul i gcomhairle leo (IO L 122,
16.5.2009, lch 28) mar aon le faisnéis bhreise le fáil ar
shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le dlí
an tsaothair (http://ec.europa.eu/labour_law).
Cur chun cinn agus cistiú

 éanann an tAontas Eorpach iarracht tacú le feasacht
D
a mhúscailt agus le dea‑chleachtais a chur chun
cinn i gcomhar leis na comhpháirtithe sóisialta, go
háirithe trí thionscnaimh atá dírithe ar mhalartú
cleachtas a chistiú, trí bhíthin líne bhuiséadach
shonrach (04.03.03.03 — Faisnéis, Comhairliúchán
agus Rannpháirtíocht ionadaithe gnóthas), ar ar
leithdháileadh EUR 7.5 milliún le haghaidh 2011.
Pointí teagmhála
An Coimisiún Eorpach: Ard‑Stiúrthóireacht
na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus an Chuimsithe,
Dlí an tSaothair, B-1049 An Bhruiséil,
Ríomhphost: EMPL‑LABOUR‑LAW@ec.europa.eu
Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann,
Comhairlí fostaithe Eorpacha,
5 boulevard Roi Albert II, B-1210 An Bhruiséil,
Ríomhphost: ewc@etuc.org
BusinessEurope, Gnóthaí Sóisialta,
Comhairle Fostaithe Eorpach,
168 avenue de Cortenbergh, B-1000 An Bhruiséil,
Ríomhphost: ewc@businesseurope.eu
Grianghraf ar an gclúdach: © Belga Pictures
©A
 n tAontas Eorpach, 2011
Le haghaidh aon úsáide nó atáirgthe
grianghraf ní mór cead a fháil ón sealbhóir
cóipchirt (ó na sealbhóirí cóipchirt) féin.
Printed in Luxembourg
ISBN: 978-92-79-19438-2
doi:10.2767/25994
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Rialacha nua maidir
le comhairlí fostaithe
Eorpacha
Léargas ar Threoir 2009/38/CE

Céard le haghaidh comhairlí fostaithe
Eorpacha?
Comhlachtaí is ea iad comhairlí fostaithe Eorpacha
a dhéanann ionadaíocht ar son fostaithe cuideachta. Trí
bhíthin na gcomhairlí, déanann an bhainistíocht oibrithe
a chur ar an eolas agus téitear i gcomhairle leo ar leibhéal
trasnáisiúnta maidir le dul chun cinn an ghnólachta agus
maidir le haon chinneadh tábhachtach a bhféadfadh
tionchar a bheith aige orthu.
Tugadh isteach an ceart chun comhairlí fostaithe Eorpacha
a chur ar bun le Treoir 94/45/CE le haghaidh gnóthas nó
grúpaí gnóthas ag a bhfuil 1,000 fostaí ar a laghad san
Aontas Eorpach agus i dtíortha eile an Limistéir Eorpaigh
Eacnamaíoch (an Íoslainn, Lichtinstéin, agus an Iorua) ag
a bhfuil 150 fostaí ar a laghad i ngach ceann de dhá Bhallstát.
Déanann tuairim is 970 comhairle fostaithe ionadaíocht
ar níos mó ná 15 milliún fostaí, agus tugann siad tús áite
don chomhphlé sóisialta agus d’athruithe a réamh‑mheas
i gcuideachtaí trasnáisiúnta.

Tuilleadh comhairlí fostaithe Eorpacha
atá níos éifeachtaí
Téann an creat dlíthiúil le haghaidh comhairlí fostaithe
Eorpacha siar go 1994, agus b’éigean é a chur in oiriúint
do na hathruithe sa chomhthéacs reachtach, eacnamaíoch
agus sóisialta, agus b’éigean é a shoiléiriú. Tar éis don
Choimisiún dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta
Eorpacha agus measúnú tionchair a dhéanamh, chuir an
sé togra isteach in 2008 leis an treoir a athmhúnlú. Ghlac
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle leis an treoir nua
sin in 2009, le roinnt leasuithe a mhol na comhpháirtithe
sóisialta Eorpacha den chuid is mó.
Ag cur le torthaí an chreata dlíthiúil reatha, is é is aidhm le
Treoir athmhúnlaithe 2009/38/CE, go háirithe, éifeachtacht
chearta trasnáisiúnta na bhfostaithe maidir le faisnéis agus
comhairliúchán a áirithiú, cabhrú le comhairlí fostaithe
Eorpacha nua a chur ar bun, agus deimhneacht dhlíthiúil
a áirithiú maidir lena mbunú agus lena bhfeidhmiú.
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