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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1696/2012 dėl Nyderlandų įdarbinimo agentūros taikomos 
netinkamos praktikos, kurią pateikė Lenkijos pilietė I. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo asmeninę patirtį, kaip Nyderlandų įdarbinimo agentūra „Voorne 
Puttens“ su ja netinkamai elgėsi ir nesumokėjo už darbą Olandijoje. Ji tvirtina, kad už 
pernelyg menką atlyginimą jie dirbo po 12 val. per dieną bei savaitgaliais ir kad su jais buvo 
pasielgta netinkamai, kai dėl išsekimo negalėjo ateiti į darbą. Ji taip pat teigia, kad jie buvo 
nepagrįstai apkaltinti alkoholio vartojimu darbo vietoje, ir vertina tai kaip būdą atsikratyti 
darbuotojų tinkamai jiems nesumokėjus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

ES lygmeniu Darbo laiko direktyva (2003/88/EB) reglamentuojami kai kurie darbo laiko 
aspektai, įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką. 
Darbo laiko direktyvoje nustatyti visoms valstybėms narėms bendri minimalūs darbuotojų 
sveikatos apsaugos ir saugos standartai, įskaitant savaitės darbo laiko ribojimą (pagal 
direktyvos 6 straipsnį vidutiniškai – daugiausia 48 val., įskaitant visus viršvalandžius) ir 
minimalų dienos (pagal direktyvos 3 straipsnį – bent 11 valandų iš eilės per 24 val.) bei 
savaitės (pagal direktyvos 5 straipsnį – bent 24 val. nepertraukiamo poilsio ir 11 val. dienos 
poilsio) poilsio laiką.
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Kadangi peticija susijusi su vienu atskiru ginču dėl darbo santykių tarp privačių šalių, 
Komisija neturi įgaliojimų įsikišti. Šią padėtį turi spręsti nacionalinės Nyderlandų valdžios 
institucijos. Toks pat principas taikomas galimam kitų ES direktyvų pažeidimui, pvz., 
Direktyvos 92/85/EEB, kuria ginamos nėščių, neseniai pagimdžiusių ir maitinančių krūtimi 
darbuotojų teisės, bei Direktyvos 2000/43/EB, kuria draudžiama diskriminacija dėl etninės 
priklausomybės ar rasės daugelyje įvairių sričių, be kita ko, profesinėje ir užimtumo srityse.

Išvada

Peticijos pateikėjai raginami siekti žalos atlyginimo naudojantis nacionaline teisine sistema 
pagal taikytinus teisės aktus. 


