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Temats: Lūgumraksts Nr. 1696/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā I. M., par 
Nīderlandes nodarbinātības aģentūras nekorekto darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta savu personīgo pieredzi ar Nīderlandes nodarbinātības 
aģentūru Voorne Putten, kas pret viņu slikti izturējās un nesamaksāja par padarīto darbu, 
strādājot Nīderlandē. Viņa apgalvo, ka ir strādājusi 12 stundas dienā, kā arī nedēļas nogalēs, 
saņemot pārāk mazu atalgojumu, un pret viņu bijusi slikta izturēšanās, kad viņa pārguruma 
dēļ nav laikus ieradusies darbā. Darbinieki arī esot nepamatoti apsūdzēti par atrašanos darbā 
alkohola reibumā, kas uzskatāma par metodi, lai atbrīvotos no šiem darbiniekiem, 
nesamaksājot tiem pienācīgu atalgojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

ES līmenī Darba laika direktīva (2003/88/EK) reglamentē konkrētus darba laika aspektus, 
tostarp virsstundas un dežūras laiku. Darba laika direktīva nosaka vienotas obligātās prasības 
darbinieku veselības un drošības aizsardzībai visās dalībvalstīs, tostarp nedēļas darba laika 
ierobežojumu (vidēji ne vairāk kā 48 stundas, ieskaitot jebkuras virsstundas, saskaņā ar 
direktīvas 6. pantu) un obligāto ikdienas atpūtu (vismaz 11 stundu ilgs nepārtraukts atpūtas 
laiks katrā 24 stundu laikposmā saskaņā ar direktīvas 3. pantu) un nedēļas atpūtas laiku 
(vismaz 24 stundu ilgs nepārtraukts atpūtas laikposms plus 11 stundu ikdienas atpūta saskaņā 
ar direktīvas 5. pantu). 
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Tā kā lūgumraksts attiecas uz atsevišķu strīdus gadījumu, kas skar darba attiecības starp 
privātām pusēm, Komisijai nav tiesību iejaukties šajā jautājumā, jo tas ir Nīderlandes iestāžu 
kompetencē. Tas pats princips attiecas uz iespējamiem citu ES direktīvu, piemēram, 
Direktīvas 92/85/EEK par strādājošu grūtnieču, sieviešu, kas strādā pēcdzemdību periodā, un 
strādājošu sieviešu, kas baro bērnu ar krūti, tiesību aizsardzību un Direktīvas 2000/43/EK par 
diskriminācijas aizliegšanu, pamatojoties uz etnisko izcelsmi vai ādas krāsu, pārkāpumiem 
dažādās jomās, tostarp nodarbinātības un profesiju jautājumos.

Secinājums

Lūgumrakstu iesniedzēji tiek aicināti vērsties pēc palīdzības, izmantojot attiecīgās valsts 
tiesību sistēmu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 


