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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1696/2012 înaintată de I.M., de cetățenie poloneză, privind 
practicile incorecte ale agenției de ocupare a forței de muncă neerlandeze

1. Rezumatul petiției

Petiționara își descrie experiența personală privind tratarea sa incorectă de către o agenție de 
ocupare a forței de muncă neerlandeză, Voorne Putten, și neplata de către aceasta a 
activităților ei desfășurate în Țările de Jos. Ea afirmă că lucrau 12 ore pe zi și în weekenduri 
în schimbul unei plăți insignificante, fiind tratați incorect când nu veneau la timp la serviciu 
din cauza epuizării. De asemenea, au fost acuzați pe nedrept că au băut în timpul serviciului, 
ceea ce pare doar o modalitate de a scăpa de ei fără o plată adecvată. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

La nivelul UE, Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) reglementează anumite 
aspecte privind timpul de lucru, inclusiv orele suplimentare și timpul de gardă. Directiva 
privind timpul de lucru stabilește standarde minime comune privind protecția sănătății și 
securității lucrătorilor în toate statele membre, inclusiv o limită privind timpul de lucru 
săptămânal (în medie, maximum 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, în conformitate cu 
articolul 6 din directivă), repausul zilnic (cel puțin 11 ore consecutive în decursul unei 
perioade de 24 de ore, în conformitate cu articolul 3 din directivă) și repausul săptămânal (o 
perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care se adaugă cele 11 ore de repaus 
zilnic, în conformitate cu articolul 5 din directivă). 
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Întrucât petiția se referă la o singură dispută individuală privind raportul de muncă între părți 
private, Comisia nu are competența de a interveni. Aceasta este o chestiune care ține de 
autoritățile naționale ale Țărilor de Jos. Același principiu se aplică în cazul unei posibile 
nerespectări a directivelor UE, cum ar fi Directiva 92/85/CEE de protejare a drepturilor 
lucrătoarelor gravide, a celor care au născut de curând sau care alăptează, precum și Directiva 
2000/43/CE privind interzicerea discriminării pe motive de origine etnică sau rasă într-o serie 
de diferite domenii, inclusiv ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei.

Concluzie

Petiționarii sunt invitați să sesizeze instanțele din cadrul sistemului juridic național în 
conformitate cu legislația aplicabilă 


