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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1696/2012, ktorú predkladá I. M. (poľská štátna občianka), 
o nekorektných postupoch holandskej agentúry na sprostredkovanie práce

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície opisuje svoju osobnú skúsenosť so zlým zaobchádzaním holandskej 
agentúry na sprostredkovanie práce Voorne Puttena a nezaplatením za prácu vykonanú 
v Holandsku. Sťažuje sa, že pracovali 12 hodín denne aj počas víkendov za príliš nízku 
výplatu a zle s nimi zaobchádzali, ak pre vyčerpanie neprišli včas do práce. Boli tiež 
neoprávnene obvinení, že pili počas práce, čo považujú len za spôsob, ako sa ich zbaviť bez 
riadneho zaplatenia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 19. decembra 2013

Smernica o pracovnom čase (2003/88/ES) upravuje na úrovni EÚ niektoré aspekty 
pracovného času vrátane nadčasov a času pracovnej pohotovosti. V tejto smernici sa 
stanovujú jednotné minimálne normy ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov vo všetkých 
členských štátoch vrátane obmedzenia týždenného pracovného času (najviac 48 hodín 
v priemere vrátane všetkých nadčasov v súlade s článkom 6 smernice) a minimálny denný 
(aspoň 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín v súlade s článkom 3 smernice) 
a týždenný čas odpočinku (aspoň 24 hodín neprerušeného odpočinku plus 11 hodín denného 
odpočinku v súlade s článkom 5 smernice).
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Vzhľadom na skutočnosť, že sa petícia týka iba jedného individuálneho sporu ohľadom 
pracovného vzťahu medzi súkromnými stranami, nie je Komisia oprávnená zasahovať. Petícia 
je v kompetencii holandských národných orgánov. To isté platí, ak dôjde k možnému 
porušeniu iných smerníc EÚ, akými sú napr. smernica 92/85/EHS, ktorá chráni práva 
tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok, ako aj 
smernica 2000/43/ES, ktorá zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe etnického pôvodu 
alebo rasy v rôznych oblastiach vrátane zamestnania a povolania.

Záver

Predkladatelia petície by sa mali domáhať nápravy pomocou národného právneho systému 
v súlade s platnými právnymi predpismi.


