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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0080/2006, adresată de José Camacho, de naţionalitate portugheză, în numele 
„Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland”, privind pretinsele încălcări 
ale drepturilor angajaţilor în Olanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile olandeze se fac vinovate de încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Uniunii prin aplicarea angajaţilor străini a unei taxe 
excesiv de ridicate pentru documentul care confirmă permisul de şedere al acestora. 
Petiţionarul subliniază că, în conformitate cu Directiva Consiliului 73/148/CEE privind 
anularea restricţiilor de circulaţie şi reşedinţă în cadrul Comunităţii pentru cetăţenii statelor 
membre, cu privire la stabilirea domiciliului şi prestarea de servicii, documentele de şedere 
eliberate cetăţenilor unui stat membru trebuie furnizate şi prelungite cu titlu gratuit sau în 
baza achitării unei sume care să nu depăşească taxele şi impozitele aplicate în cazul eliberării 
cărţilor de identitate naţionale. Aceste dispoziţii se aplică, de asemenea, documentelor şi 
certificatelor necesare pentru eliberarea sau prelungirea acestor documente de şedere. 
Petiţionarul se mai referă la exploatarea la care sunt supuşi muncitorii sezonieri portughezi în 
Olanda ulterior recrutării de societăţi fictive care furnizează forţă de muncă. În consecinţă, 
acesta solicită intervenţia Parlamentului pentru a asigura respectarea în Olanda a principiilor 
UE privind libera circulaţie a forţei de muncă şi drepturile angajaţilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

1. Faptele

Petiţionarul acţionează în numele Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH), 
care este o organizaţie de tip umbrelă a comunităţii portugheze din Olanda şi solicită 
intervenţia privind două aspecte diferite. Primul aspect se referă la costul ridicat aferent 
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obţinerii documentelor de şedere. Al doilea aspect se referă la pretinsa exploatare a 
muncitorilor temporari portughezi în Olanda. Acesta din urmă se referă la muncitorii sezonieri 
care sunt recrutaţi în Portugalia de agenţii fictive de ocupare a forţei de muncă sau de 
intermediari lipsiţi de scrupule. Aceşti muncitori portughezi au fost privaţi de libertate şi 
intimitate, au fost supuşi ameninţărilor şi agresiunii şi nu li s-au achitat toate drepturile. 

02. Observaţii privind costul ridicat aferent obţinerii documentelor de şedere

Comisia cunoaşte problemele ridicate de petiţia în discuţie. Este vorba despre taxe şi sume de 
bani aferente impuse cetăţenilor UE şi membrilor familiilor acestora cu privire la eliberarea 
unui permis de şedere în Olanda. 
Comisia consideră că aceste taxe, indiferent de natura sau denumirea acestora, („leges”, taxe 
de administrare, taxe de instrumentare a dosarului, taxe de expediţie, etc.) nu trebuie să 
depăşească taxele şi costurile impuse în cazul eliberării de către autorităţile olandeze a unei 
cărţi de identitate în favoarea unui cetăţean olandez. 
Comisia a notificat autorităţile olandeze, solicitând informaţii referitoare la taxele şi costurile 
aferente permiselor de şedere eliberate cetăţenilor UE şi membrilor familiilor acestora. În 
baza răspunsului primit din partea Olandei, considerat nesatisfăcător de către serviciile 
noastre, Comisia a decis iniţierea unei proceduri prevăzute de articolul 226 al Tratatului CE. 

3. Evaluare privind aspecte legate de condiţiile de muncă, inclusiv pentru angajaţii 
temporari

În cazul în care un angajat se mută dintr-un stat membru pentru a lucra în alt stat membru, în 
general există două posibilităţi. Fie angajatul îşi exercită libertatea de circulaţie a angajaţilor 
în cadrul UE, se angajează într-un raport de muncă într-un stat membru şi dobândeşte calitatea 
de parte, permanentă sau temporară, pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru. În acest 
caz legea aplicabilă unei angajări individuale este stabilită de Convenţia de la Roma1. 

Conform acestei Convenţii, în absenţa selectării de către părţi a legii şi cu excepţia cazului în 
care din circumstanţele globale rezultă că acel contract este mai strâns legat de o altă ţară, 
legea aplicabilă unui contract individual de muncă este legea ţării în care angajatul îşi 
desfăşoară în mod uzual activitatea privind derularea contractului, sau, în cazul în care 
angajatul nu îşi desfăşoară în mod uzual activitatea în nici o ţară, legea ţării în care este situat 
sediul social al societăţii angajatoare. 

În orice caz, într-un contract de muncă, selectarea legii de către părţi nu va conduce la 
pierderea de către angajat a protecţiei garantate acestuia de regulile imperative ale legii care, 
în lipsa selectării, ar fi aplicabile în baza Convenţiei. 

În general, legea aplicabilă în cazurile în discuţie va fi legea olandeză, care include întreaga 
legislaţie în domeniul muncii li contractele colective de muncă aplicabile. Informaţii privind 
diversele acte normative pot fi obţinute de la autorităţi şi/sau parteneri sociali. Majoritatea 

  
1 Articolul 6 din Convenţia de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (versiunea 

consolidată) – Jurnalul Oficial C 027 , 26/01/1998 P. 0034 – 0046.  Trebuie subliniat faptul că această 
Convenţie de la Roma reprezintă un instrument internaţional semnat de părţile Tratatului de înfiinţare a 
Comunităţii Economice Europene. Nu este un instrument legal propriu zis al legislaţiei Comunităţii. În 
consecinţă, Convenţia este aplicabilă exclusiv ulterior ratificării. În consecinţă, aceasta este în vigoare în 
toate „vechile” state membre şi intră în vigoare progresiv în statele membre care au aderat la UE în 2004.
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statelor membre deţin informaţii privind legislaţia din domeniul muncii disponibile, de ex. pe 
un sit web multilingv. Totuşi, aceasta este o problemă de competenţă naţională şi nu există 
nici o legislaţie a Comunităţii care să oblige un stat membru să asigure aceasta. 

Trebuie reamintit faptul că, în conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE, un cetăţean UE 
care lucrează în alt stat membru trebuie tratat identic cu colegii săi, cetăţeni ai acelui stat, cu 
privire, printre altele, la condiţiile de muncă (de exemplu salariul, concedierea şi reîncadrarea, 
instruirea).

Altă posibilitate ca un angajat să se mute dintr-un stat membru pentru a lucra în alt stat 
membru, constă în transferul în interes de serviciu. În cazul în care angajatul este angajat de 
un angajator stabilit în statul gazdă pe perioada transferului şi este transferat temporar pe 
teritoriul altui stat membru în vederea prestării de servicii. În acest caz, se va aplica Directiva
96/71/CE1. 

Directiva 96/71/CE stabileşte că termenii şi condiţiile de angajare prevăzuţi de această
directivă, de lege şi/sau de contractele colective de muncă declarate universal aplicabile în 
ţara în care se desfăşoare munca, trebuie garantate angajatului transferat temporar în acea ţară, 
indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă. Directiva prevede următorii termeni şi 
următoarele condiţii de muncă: perioade maxime de lucru şi perioade minime de odihnă, 
concediul minim de odihnă plătit, ratele minime de salariu, condiţiile de angajare, măsuri de 
sănătate, siguranţă şi igienă la locul de muncă, măsuri de protecţie referitoare la termenii şi 
condiţiile de muncă privind femeile însărcinate sau lăuze, copiii şi tinerii şi egalitatea şanselor 
între bărbaţi şi femei şi alte dispoziţii privind nediscriminarea. 

În plus, Directiva 96/71/CE obligă statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a pune la 
dispoziţia angajaţilor şi prestatorilor de servicii informaţii privind termenii şi condiţiile de 
muncă. Aceste măsuri, care includ publicarea de broşuri şi pliante în diverse limbi şi pe site-
uri internet, sunt descrise în raportul personalului Comisiei, care a fost adoptat la 4 aprilie
20062. 

Comisia a întreprins o serie de alte acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei cu privire la 
schimbul de informaţii şi în Comunicarea Comisiei din 4 aprilie 20063. Statele membre sunt 
invitate să îşi intensifice eforturile privind, printre altele, perfecţionarea accesului la 
informaţii.

Indiferent dacă un angajat este transferat sau face parte (temporar) din piaţa forţei de muncă a 
unui stat membru, în ambele cazuri autorităţile naţionale ale ţării unde angajaţii îşi desfăşoară 
activitatea sunt responsabile pentru monitorizarea şi aplicarea legislaţiei în domeniul muncii. 

Problema muncitorilor portughezi sezonieri din Olanda a fost ridicată în cadrul reuniunii 
Comisiei Tehnice privind libera circulaţie a angajaţilor, care a avut loc în 22 februarie 2006.
Autorităţile celor două state membre implicate au indicat cunoaşterea acestui aspect şi 
cooperarea în vederea soluţionării acestei probleme. Între timp, au fost derulate anchete în 

  
1 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 16 decembrie 1996 privind includerea 
angajaţilor în cadrul prestării de servicii, JO nr. L 18/1 din 21.1.97.
2 SEC(2006) 439

3 COM(2006) 159 final
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Olanda şi au avut loc discuţii la nivel politic şi de politică între autorităţile olandeze şi 
portugheze şi au avut loc schimburi de informaţii. 

Cu privire la recomandările petiţionarului, conform cărora toate contractele ar trebui să 
respecte anumite cerinţe, incluzând limba de redactare  a contractelor, legislaţia Comunităţii 
nu conţine asemenea cerinţe. Trebuie adăugat totuşi faptul că Directiva 91/533/CEE1

stabileşte că fiecare angajat trebuie să primească un document care să conţină informaţii 
privind aspectele esenţiale ale contractului sau raportului de muncă, incluzând, cel puţin, de 
exemplu, identitatea părţilor, natura muncii, suma de bază sau alte elemente componente ale 
salariului, durata zilei normale de lucru sau săptămânii de lucru. În cazul angajaţilor 
expatriaţi, informaţiile trebuie să includă, de asemenea, de exemplu, beneficiile în numerar şi 
în natură aferente angajării în străinătate şi, în funcţie de caz, condiţiile care guvernează 
repatrierea angajatului. Autorităţile naţionale sunt responsabile pentru monitorizarea şi 
aplicarea regulilor naţionale care transpun directiva.  

În baza informaţiilor primite nu este posibil să se stabilească dacă situaţia muncitorilor 
portughezi se află sub incidenţa Directivei 96/71/CE sau nu. În consecinţă, se impun 
informaţii suplimentare, în special cu privire la angajatorii actuali ai muncitorilor portughezi, 
ţara de origine a acestora şi raportul dintre aceşti actuali angajatori şi persoanele sau 
societăţile care recrutează muncitorii portughezi.

4. Concluzie

Comisia va informa Comisia pentru petiţii privind derularea ulterioară.

  
1 Directiva Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa angajaţii privind 
condiţiile aplicabile contractului şi raportului de muncă, JO nr. L 288/32, 18.10.91.


	667748ro.doc

