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A Gaz de France Európai Üzemi Bizottsága munkavállalói képviselıi gondolkoztak a 
szervezet fúzió utáni jövıjén az alábbi tényezık figyelembe vételével, amelyeket: 
 
- az Igazgatóság 2007. október 28-án ajánlott a szervezetnek: 

 
"Javasolni fogjuk e két európai szervezet (Európai Üzemi Bizottság (EÜB) a Gaz de France 
részérıl és az Európai Párbeszéd (IED) szervezet a Suez részérıl) összehívását abból a 
célból, hogy bízzanak meg egy tárgyaló csoportot egy közös európai entitás körvonalait, 
feladatait, létrehozási folyamatát és módját érintı kérdések megvitatására. 
Ezt követıen a Gaz de France és a Suez európai szervezetei összeülnek a már megtárgyalt 
megállapodás-tervezet jóváhagyása céljából. 
Ennek az ügynek a tárgyalásai is megkezdıdhetnek a fúzió létrejöttét követı hónapban." 
 

 
- a Secafi – Alpha iroda által a szervezetnek 2007. november 30-án átadott jelentése 
tartalmazott , miszerint "a Gaz de France igazgatósága vélhetıen nem kívánja megtartani az 
EÜB jelenlegi jogait". 
 
 
- az Alain Levy ügyvédi iroda 2008. január 19-én átadott szakértıi jelentése 
tartalmazott, amelynek elkészítésére a szervezet december 21-i határozata alapján adott 
megbízást, hogy a munkavállalók képviselıinek szolgáljon felvilágosítással arról, hogy 
milyen jogi konzekvenciái lesznek a tervezett fúziónak a szervezet jövıjére nézve. Ez a 
jelentés vitatja a Gaz de France Igazgatóságának javaslatát és rámutat, hogy jogi szempontból 
"a valóságban csupán azt lehet tenni, hogy a Gaz de France Európai Üzemi Bizottságának, 
amely a fúzió folytán fennmarad és a fúzió nyomán létrejövı Gaz de France - Suez 
vállalatcsoport Európai Üzemi Bizottságává válik, figyelembe tudja venni az új vállatcsoport 
övezetének megváltozását". 
 
 
- a két vállalat két európai munkavállalói képviseleti szervezete jogainak és 
juttatásainak összehasonlítása eredményez, amely jelentıs hasonlóságokat mutatott (lásd a 
mellékelt összehasonlító táblázatot). 
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Ezen tényezık alapján és a leendı vállalatcsoport övezetén belül a minıségi szociális 
párbeszéd kialakításának elısegítése érdekében a Gaz de France a leendı GDF SUEZ 
vállalatcsoport nevében kötelezettséget vállal arra, hogy a Gaz de France Európai Üzemi 
Bizottsága megmarad. 
 

1. Jogok és illetékességek 
 

A fúziót követıen az Európai Üzemi Bizottság megtartja a jelenleg a Gaz de France és 
szociális partnerei által aláírt 2001 november 14-i megállapodás alapján gyakorolt jogait és 
illetékességét. 
 

2. Az EÜB változása 
 
Az új vállalatcsoport méretét figyelembe véve azonnal létrehozásra kerül egy tárgyalócsoport 
a Gaz de France és Suez között arányos, a két vállalatcsoporton belül a szociális partnerekkel 
kötött megállapodások szerinti összetétellel, hogy kezdje meg az Igazgatósággal a meglévı 
megállapodás felülvizsgálatát a GDF-SUEZ EÜB valamennyi, a vállalatcsoport új területének 
megfelelı mőködési módozata kidolgozása céljából.   
 
A Gaz de France részérıl a tárgyalópartnereket azoknak az országoknak a reprezentatív 
szakszervezetei jelölik ki, amelyekben a vállalatcsoport jelen van.    
 
Ez a felülvizsgálat nem érinti a az EÜB konzultációra, szaktanácsadásra és pénzügyi 
önállóságára vonatkozó kiváltságait, amelyek érintetlenül maradnak.  
 
Be fogja illeszteni a Suez Európai Párbeszéd Szervezetének kiváltságait és illetékességeit 
(szakmai bizottságok, szakbizottságok és az ezen belül az általa megkötött megállapodások 
stb.).   
 
Meg kell határoznia ezen belül az övezetbe bekerülı vállalatok képviseleti feltételeit 
országonként és ennek függvényében megállapítani a képviselık számát azzal a céllal, hogy a 
leendı vállalatcsoport vállalatainak telephelyeit és sokszínőségét tükrözı, létszámában 
kiegyensúlyozott és célszerő képviselet jöjjön létre, amely révén így minıségi párbeszéd 
alakulhat ki.  
 
A tárgyalások megkezdésekor a cél az, hogy legkésıbb 3 hónapon belül eredményre jussanak. 
Ez a határidı semmi esetre sem haladhatja meg a fúziótól számított 6 hónapot. 
 
Ha az alatt a tárgyalás alatt a Suez vállalatcsoport területén belül lévı vállalatokat érintı olyan 
esemény történik, amely szükségessé teszi az európai reprezentatív szervezetek konzultálását, 
a Suez Európai Párbeszéd Szervezete konzultációra összeül és a Gaz de France Európai 
Üzemi Bizottságát szintén összehívják, hogy ugyanarról a témáról konzultáljanak vele. 
 

3. Csoportbizottság 
 
Másrészt tárgyalások megkezdésére kerül sor a francia reprezentatív szakszervezetekkel, a 
legrövidebb idın belül egy teljes mőködési tevékenységet ellátó Csoportbizottság létrehozása 
céljából a Munka törvénykönyve L 439 – 1 cikke követelményeinek értelmében, és 12 
hónapon belül eredményre kell jutni. 



11/03/2008 

 
Tekintettel az új vállalatcsoport méretét Franciaországban, a Gaz de France megerısíti annak 
szükségességét, hogy a legrövidebb határidın belül létre kell hozni a Csoportbizottságot. 
 
Ennek létrejöttéig a Suez Csoportbizottsága tovább gyakorolja kiváltságait a SUEZ 
vállalatcsoport jelenlegi területén és a Gaz de France Európai Üzemi Bizottsága  megtartja a 
csoportbizottság elıjogait a Gaz de France jelenlegi területén. 


