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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0826/200, внесена от T. S., с полско гражданство, относно 
неприемливото отношение към полски работници в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва положението на 40 полски работници, които, 
посредством подизпълнител, са били наети на временна работа в Обединеното кралство 
от нидерландското дружество за промишлени услуги „Hertel“ и които са били уволнени 
след антиполска демонстрация пред работното им място – терминал за газ South Hook. 
Вносителят на петицията посочва, че работодателят е съобщил на медиите, че 
въпросните полски работници работят сега на друго място в Обединеното кралство, а в 
действителност не им е била предложена никаква алтернативна работа и поради това е 
трябвало да се върнат в Полша. Вносителят на петицията счита, че това е нарушение на 
правата на работниците и на принципа на вътрешния пазар, и поради това призовава 
Европейския парламент да предприеме действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Случаят, упоменат от вносителя на петицията, изглежда е свързан с конфликта в 
петролната рафинерия Lindsey, където на 28 януари 2009 г. известен брой работници на 
местните изпълнители на петролната рафинерия Lindsey дадоха начало на поредица от 
„диви“ стачки след назначението от страна на италианския строителен предприемач 
IREM на няколко стотици европейски (предимно италиански и португалски) строители 
на обект по време на висока безработица в местната и световната икономика.
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Протестът продължи да се разраства с нови стачки, организирани в подкрепа на 
работниците от Lindsey в петролни рафинерии, атомни централи, електроцентрали и 
терминали за газ в цялото Обединено кралство1. Именно тези действия в знак на 
солидарност очевидно са предизвикали спора, който дава повод за настоящата 
петиция2.

Комисията дълбоко съжалява за трудностите, с които са се сблъскали вносителят на 
петицията и неговите колеги докато са упражнявали правото си на труд в друга 
държава-членка. Трудното положение със заетостта, пред което са изправени повечето 
държави-членки, по никакъв начин не може да оправдае възпрепятстването на 
чуждестранни работници от достъп до работни места и усложняването на мобилността 
на работници в рамките на ЕС.

Свободното движение на работници, което установява правото на труд в друга 
държава-членка, свободата на установяване и свободата за предоставяне на услуги, са 
основни принципи на Европейския съюз. В този контекст, Комисията би желала да 
повтори своя ангажимент за ефективна защита на правата на работниците и защита на 
мобилните работници, независимо от това дали се местят, упражнявайки своето право 
на свободно движение, или когато бъдат изпратени за временен престой в чужбина от 
своя работодател в контекста на предоставянето на услуги.

Въпреки това, от гледна точка на правото на Общността и във връзка с въпросите, 
повдигнати от вносителя на петицията, не е възможно да се направи окончателна 
оценка на твърденията и искания на вносителя поради липсата на фактическа 
информация, по-специално във връзка с договорното положение и споразуменията на 
засегнатите полски работници в Обединеното кралство.

Въпреки това, от наличните факти изглежда, че повдигнатите въпроси се отнасят за 
твърдения за нарушени обещания или договорни взаимоотношения между две частни 
страни. Ако случаят действително е такъв, Комисията не може да се намеси, тъй като 
такива спорове се уреждат от националните компетентни органи.

Заключение

                                               
1 Информацията е взета от „Британски работни места за британски работници“: Спорът 
в петролната рафинерия Lindsey и бъдещето на местните трудови клаузи на интегриран 
европейски пазар - Catherine Barnard
Вестник за индустриално право 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Вж. също: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece
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Комисията ще продължи да използва всички средства, с които разполага, за да 
поддържа свободата на движение на работниците. Въпреки това, проблемите, пред 
които е бил изправен вносителят на петицията, изглежда засягат конфликт между 
частни страни, в чиито взаимоотношения Комисията няма правна компетентност да се 
намесва. Следователно, като общо правило, националните компетентни органи следва 
да вземат необходимите мерки и да гарантират, че правата на въпросните работници се 
зачитат.


