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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1696/2012, внесена от И.М., с полско гражданство, относно 
неправилни практики от страна на нидерландска агенция по заетост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва личния си опит на малтретиране и незаплащане на 
положен труд в Нидерландия от нидерландската агенция по заетостта „Voorne Putten“. 
Тя твърди, че е работила по 12 часа на ден, а също и по време на почивните дни за 
твърде ниско заплащане и е била малтретирана, когато не е идвала навреме на работа 
поради изтощение. Тя също така е била неоснователно обвинена, че е пила по време на 
работа, което според нея е просто метод да се освободят от нея без подходящо 
заплащане.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

На равнището на ЕС Директивата за работното време (2003/88/ЕО) урежда определени 
аспекти от работното време, включително извънредния труд и времето на 
разположение. Директивата за работното време установява общи минимални стандарти 
за закрила на здравето и безопасността на работниците на територията на всички 
държави членки, включително ограничение за седмичното работно време (максимум 48 
часа средно, включително извънредния труд, в съответствие с член 6 от директивата) и 
минимални дневни периоди на почивка (най-малко 11 последователни часа за 24-часов 
период в съответствие с член 3 от директивата) и седмични периоди на почивка (най-
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малко 24 часа непрекъсната почивка плюс 11 часа дневна почивка в съответствие с 
член 5 от директивата).

Тъй като петицията се отнася за отделен и индивидуален спор относно трудово 
правоотношение между частни страни, Комисията няма правомощие за намеса. Това е 
въпрос от компетентността на националните органи на Нидерландия. Същият принцип 
е приложим по отношение на възможното нарушение на директивите на ЕС, като 
Директива 92/85/ЕИО, с която се защитават правата на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки, както и Директива 2000/43/ЕО, с която се забранява 
дискриминацията на основата на етнически или расов произход в редица различни 
области, включително заетостта и професионалното развитие.

Заключение

Вносителката на петицията се приканват да потърсят правна защита чрез националната 
правна система в съответствие с приложимото законодателство.


