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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1696/2012 af I.M., polsk statsborger, om ulovlig praksis på et 
nederlandsk arbejdsformidlingskontor

1. Sammendrag

Andrageren beskriver sine personlige erfaringer, herunder mishandling og manglende betaling 
for arbejde, som hun har udført i Nederlandene for det nederlandske arbejdsformidlingskontor 
Voorne Putten. Hun hævder, at de arbejdede 12 timer om dagen, også i weekenden, og fik 
uforholdsmæssigt lidt i løn og blev udsat for mishandling, hvis de ikke mødte på arbejde til 
tiden på grund af udmattelse. De blev også uberettiget anklaget for at have drukket, mens de 
var på arbejde, hvilket hun betragter som en metode til at komme af med de ansatte uden at 
give dem en rimelig betaling. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
blev anmodet om oplysninger i henhold til forretningsordenens artikel 202, stk. 6.

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.december 2013

På EU-niveau regulerer arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF) visse aspekter på området for 
arbejdstid, herunder overarbejde og rådighedsvagt. I arbejdstidsdirektivet fastlægges fælles 
minimumsstandarder for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i alle 
medlemsstater, herunder et loft for ugentlig arbejdstid (maksimalt 48 timer i gennemsnit, 
inklusive overarbejde, jf. artikel 6 i direktivet), og minimumshvileperioden dagligt (mindst 11 
sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode, jf. artikel 3 i direktivet) og ugentligt 
(sammenhængende minimumshvileperiode på mindst 24 timer foruden den daglige hviletid på 
11 timer, jf. artikel 5 i direktivet). 
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Da andragendet omhandler en enkeltstående tvist angående et ansættelsesforhold mellem to 
private parter, har Kommissionen ingen beføjelser til at gribe ind. Sagen hører under 
Nederlandenes nationale myndigheders kompetence. Det samme princip finder anvendelse, 
hvad angår eventuelle overtrædelser af andre EU-direktiver, eksempelvis Rådets direktiv 
92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, 
eller som ammer, samt Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, som finder anvendelse 
på en række områder, herunder beskæftigelse og erhverv. 

Konklusion

Andragerne opfordres til at søge om erstatning gennem det nationale retssystem i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.  


