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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0826/2009 af T.S., polsk statsborger, om utilstedelig behandling af 
polske arbejdstagere i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren henviser til situationen for 40 polske arbejdstagere, der via en underentreprise til 
den nederlandske ansættelsesvirksomhed Hertel havde fået midlertidigt arbejde i Det 
Forenede Kongerige, og som blev suspenderet efter en anti-polsk demonstration foran deres 
arbejdsplads, gasterminalen i South Hook. Andrageren påpeger, at arbejdsgiveren har meddelt 
medierne, at de pågældende polske arbejdstagere nu arbejder andetsteds i Det Forenede 
Kongerige, men i realiteten fik de ikke tilbudt alternativt arbejde og måtte derfor vende 
tilbage til Polen. Andrageren mener, at der er tale om krænkelse af arbejdstagernes rettigheder 
og princippet om det indre marked, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe 
ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Den hændelse, som andrageren nævner, synes at være forbundet med konflikten på 
olieraffinaderiet i Lindsey, hvor en række af olieraffinaderiets lokale arbejdstagere den 28. 
januar 2009 indledte en række ulovlige strejker, efter den italienske entreprenør IREM havde 
ansat flere hundrede europæiske (primært italienske og portugisiske) arbejdstagere på stedet 
på et tidspunkt med høj arbejdsløshed i den lokale og globale økonomi.
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Protesterne bredte sig med sekundære arbejdsnedlæggelser til støtte for Lindsey-
arbejdstagerne på olieraffinaderier, atomkraftværker, kraftværker og gasterminaler i hele Det 
Forenede kongerige1. Det er denne sekundære handling, som tilsyneladende har udløst den 
tvist, som ligger til grund for dette andragende2.

Kommissionen beklager dybt de problemer, som andrageren og dennes kolleger har oplevet i 
forbindelse med udøvelsen af deres ret til at arbejde i en anden medlemsstat. Den vanskelige 
beskæftigelsessituation, som de fleste medlemsstater står over for, kan på ingen måde 
berettige til at forhindre udenlandske arbejdstagere i at få adgang til arbejde og hindre 
arbejdstagernes mobilitet i EU. 

Arbejdstagernes fri bevægelighed, som giver ret til at arbejde i en anden medlemsstat, fri 
etableringsret og udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper i EU. I denne 
forbindelse vil Kommissionen gerne gentage sin forpligtelse til at støtte effektiv beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder og beskyttelse af mobile arbejdstagere, både når de selv bevæger 
sig i forbindelse med udøvelsen af deres ret til fri bevægelighed, og når de er midlertidig 
udstationeret i udlandet af deres arbejdsgiver i forbindelse med ydelsen af tjenester.

Med hensyn til fællesskabslovgivningens aspekter af de spørgsmål, som andrageren har rejst, 
er det ikke muligt at give en endelig vurdering af andragerens beskyldninger og påstande som 
følge af manglende faktiske oplysninger, navnlig vedrørende de kontraktlige aspekter af den 
relevante situation og ordningerne vedrørende de relevante polske arbejdstagere i Det 
Forenede Kongerige.

Ikke desto mindre synes det at fremgå af de tilgængelige oplysninger, at de rejste spørgsmål 
vedrører påstået misligholdelse af løfter eller kontraktforhold mellem to private parter. Hvis 
dette er tilfældet, kan Kommissionen ikke gribe ind, eftersom det er op til de nationale 
kompetente myndigheder at løse sådanne tvister.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat anvende alle tilgængelige midler til at bevare arbejdstagernes fri 
bevægelighed. De problemer, som andrageren har oplevet, synes dog at vedrøre en konflikt 
mellem private parter, hvor Kommissionen ikke har retlig kompetence til at gribe ind. I 

                                               
1 Oplysninger fra "British Jobs for British Workers": The Lindsey Oil Refinery Dispute and 
the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market - Catherine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Se også: 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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princippet er det derfor de kompetente nationale myndigheder, der skal træffe de nødvendige
foranstaltninger og garantere, at de relevante arbejdstageres rettigheder overholdes."


