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Tárgy: I. M. lengyel állampolgár által benyújtott 1696/2012. számú petíció egy 
holland munkaerő-kölcsönző ügynökség helytelen gyakorlatairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója leírja rossz bánásmódról és ki nem fizetett munkáról szóló személyes 
tapasztalatait, melyeket a hollandiai Voorne Putten munkaerő-kölcsönző ügynökségnél élt 
meg. Azt állítja, hogy napi 12 órát és hétvégén is dolgoztak nagyon kevés fizetés ellenében, 
valamint rosszul bántak velük, amikor kimerültség miatt késtek a munkából. Továbbá 
indokolatlanul vádolták őket azzal, hogy munka közben alkoholt fogyasztottak, ami arra 
szolgált, hogy megszabaduljanak tőlük tisztességes kifizetés nélkül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

Uniós szinten a munkaidő egyes szempontjait – többek között a túlórát és az ügyeleti időt – a 
munkaidőről szóló 2003/88/EK irányelv (munkaidő-irányelv) szabályozza. A munkaidő-
irányelv közös – valamennyi tagállamra vonatkozó – minimumkövetelményeket határoz meg 
a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében, ideértve a heti munkaidő 
korlátozását (az irányelv 6. cikkével összhangban a túlórákkal együtt átlagosan legfeljebb 48 
óra) és a minimális napi pihenőidőt (az irányelv 3. cikkével összhangban 24 órás 
időszakonként legalább 11 egymást követő óra) és a minimális heti pihenőidőt (az irányelv 5. 
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cikkével összhangban legalább 24 óra megszakítás nélküli pihenés és 11 óra napi pihenőidő).

Mivel a petíció egyetlen konkrét, magánfelek közötti munkaviszonyt érintő vitával 
kapcsolatos, a Bizottságnak nincs hatásköre beavatkozni. Ez az ügy Hollandia nemzeti 
hatóságainak a hatáskörébe tartozik. Ugyanez az elv érvényes más uniós irányelvek – mint 
például a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók jogait védő 92/85/EGK 
irányelv és a faji vagy etnikai származáson alapuló hátrányos megkülönböztetést számos 
különféle területen (többek között a foglalkoztatás és a munkavégzés során) tiltó 2000/43/EK 
irányelv – esetleges megsértése esetén is.

Következtetés

A petíció benyújtója számára azt javasoljuk, hogy az alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban a nemzeti jogrendszeren belül folyamodjon jogorvoslatért.


