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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1063/2009 af Stanislav Kocur (slovakisk statsborger), om finansielle 
tab som følge af kontraktbrud begået af to slovakiske bureauer, der rekrutterer 
arbejdstagere til Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de slovakiske myndigheder 
med henblik på at disse skal træffe straffeforanstaltninger over for to slovakiske 
ansættelsesbureauer, som tilbyder job til slovakker, der er interesseret i at arbejde især i Det 
Forenede Kongerige. Ifølge andrageren har bureauerne - Slovakian Recruitment Jobworld
Agency og 7 Stars Recruitment Ltd. - ikke holdt deres løfter, hvilket har medført alvorlige 
finansielle tab for mange slovakiske arbejdstagere. Andrageren forklarer, at arbejdstagerne 
ikke fik arbejdskontrakterne at se før ankomsten til Det Forenede Kongerige, og at disse ikke 
var i overensstemmelse med de tilbud, arbejdstagerne havde fået forelagt af ovennævnte 
bureauer i Slovakiet. Andrageren henviser til antallet af arbejdstimer pr. uge (færre end lovet) 
og de store ekstraomkostninger i forbindelse med logi, transport og det depositum, der stilles 
for opsigelse af jobbet før tid. Han beregner tabet pr. person til ca. 1.000 engelske pund og 
udtrykker sin utilfredshed med de to bureauers reaktion på arbejdstagernes erstatningskrav.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren klager over den påståede svigagtige adfærd, som to slovakiske 
ansættelsesbureauer har udvist ved at hævde, at de kunne finde arbejde i Det Forenede 
Kongerige. Efter at være blevet tilbudt arbejde betalte ansøgerne et administrationsgebyr på 
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350 euro til bureauet i Slovakiet samt omkostningerne for deres transport med fly til Det 
Forenede Kongerige, hvor de blev modtaget af et andet bureau, som opkrævede 85 britiske 
pund for at finde arbejde til dem. Efter ankomsten til Det Forenede Kongerige blev der 
udarbejdet og underskrevet kontrakter på engelsk, som mange af ansøgerne tilsyneladende 
ikke forstod. Der blev opkrævet et depositum på yderligere 125 britiske pund, ligesom der på 
forhånd skulle betales endnu et beløb for to ugers logi til 45 britiske pund pr. uge. Endvidere 
ville turen til arbejdspladsen koste dem 5 britiske pund om dagen. Andrageren anfører, at 
kontrakten med det slovakiske bureau indeholdt en klausul, som krævede, at andrageren og de 
personer, han repræsenterer, skulle underrettes om alle aspekter af arbejdet og transporten. Ud 
over de ovennævnte uforudsete udgifter svarede arbejdsforholdene ikke til de, der var 
beskrevet i ansættelseskontrakterne med de slovakiske bureauer. Den arbejdstid, som det 
slovakiske bureau havde garanteret – 40 timer om ugen til 5,73 britiske pund i timen – blev 
ikke opfyldt. Endvidere blev det anført, at stillingen ville være som lagerpersonale, men i 
realiteten var personerne hjælpeansatte i kødforarbejdningsindustrien, og nogle skulle endda 
gøre toiletter rene.

De påståede kendsgerninger, den svigagtige adfærd og de påstande om urigtige oplysninger, 
som andrageren har fremsat, stammer fra et tilbud om arbejde, som blev fremsat i Slovakiet, 
og som ikke synes at svare til de ansættelseskontrakter, som blev fremlagt ved ankomsten til 
Det Forenede Kongerige, eller til de arbejdsforhold, som er beskrevet i 
ansættelseskontrakterne med de slovakiske bureauer. Der synes således umiddelbart at være 
tale om en konflikt mellem to private parter.

Som følge af manglende faktiske oplysninger, navnlig vedrørende de kontraktlige aspekter af 
den relevante situation, er det dog vanskeligt, om ikke umuligt, at give en juridisk vurdering 
af påstandene eller bekræfte påstandene om urigtige oplysninger. Den præcise beskaffenhed 
af tilbuddene (også benævnt kontrakterne) i Slovakiet, og om disse udelukkende var 
ansættelsestilbud eller -kontrakter eller kontrakter om at finde arbejde, er for eksempel uklar. I 
denne henseende bør det ligeledes bemærkes, at beskæftigelseslovgivning og lovgivning om 
kontraktbrud primært henhører under national lovgivning. 
Endvidere er det umuligt at fastslå, om indgåelsen af en kontrakt i Det Forenede Kongerige 
opfylder kravene i Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt 
til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet1.
Endvidere kan en situation, som er startet som udsendelse af arbejdstagere til Det Forenede 
Kongerige i forbindelse med et slovakisk vikarbureaus tjenesteydelser, rent faktisk have 
udgjort kortsigtet migration af arbejdstagere, som skal undersøges inden for rammerne af den 
lovgivning, som sikrer arbejdstagernes fri bevægelighed.

Som følge af manglende oplysninger om den faktiske og kontraktmæssige situation er det 
ikke muligt at give en endelig vurdering af påstandene og de påstande om urigtige 
oplysninger, som andrageren har fremsat.

Under alle omstændigheder vedrører de påståede kendsgerninger tilbuds-/kontraktbrud 
mellem to private parter. Kommissionen kan ikke gribe ind i sådanne sager, og det er op til de 
nationale kompetente myndigheder at løse sådanne tvister. Andrageren bør derfor søge 
juridisk rådgivning i Det Forenede Kongerige eller Slovakiet.

                                               
1 EUT L 288  af 18.10.1991, s. 32 – 35.
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Til information indeholder Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om 
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område de grundlæggende rammer for grænseoverskridende søgsmål i EU, 
ligesom det fastlægges, hvilke domstole der har kompetence i en bestemt sag. Den 
grundlæggende regel er, at domstolene i de medlemsstater, hvor tiltalte er hjemmehørende, 
har kompetence. I arbejdsretlige tvister kan medarbejderen imidlertid sagsøge sin arbejdsgiver 
enten i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende, eller i den medlemsstat, 
hvor arbejdet udføres."


