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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει την κατάσταση σαράντα πολωνών εργαζομένων οι οποίοι 
εξασφάλισαν προσωρινή εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω υπεργολάβου που 
συνεργάζεται με την ολλανδική εταιρεία βιομηχανικών υπηρεσιών Hertel, και οι οποίοι 
απολύθηκαν έπειτα από μια αντιπολωνική διαμαρτυρία έξω από τον χώρο εργασίας τους, τον 
τερματικό σταθμό φυσικού αερίου South Hook. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο εργοδότης 
δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι οι εν λόγω πολωνοί εργαζόμενοι απασχολούνται πλέον σε 
άλλη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην πραγματικότητα δεν τους προσφέρθηκε 
άλλη εργασία και, επομένως, υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στην Πολωνία. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της αρχής της 
εσωτερικής αγοράς και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Το περιστατικό που περιγράφει ο αναφέρων φαίνεται να σχετίζεται με τη διένεξη στο 
διυλιστήριο πετρελαίου Lindsey, όπου στις 28 Ιανουαρίου 2009 αρκετοί εργαζόμενοι τοπικών 
ανάδοχων εταιρειών του διυλιστηρίου ξεκίνησαν σειρά απεργιών χωρίς προηγούμενη 
απόφαση της συνδικαλιστικής ένωσής τους, μετά την πρόσληψη από την ιταλική ανάδοχο 
κατασκευαστική εταιρεία IREM αρκετών εκατοντάδων ευρωπαίων (κυρίως ιταλών και 
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πορτογάλων) εργατών στην εγκατάσταση εν μέσω περιόδου υψηλής ανεργίας που πλήττει 
την τοπική και παγκόσμια οικονομία.

Οι διαδηλώσεις συνέχισαν να εξαπλώνονται, με δευτερεύουσες απεργίες προς στήριξη των 
εργαζομένων του Lindsey σε διυλιστήρια πετρελαίου, πυρηνικά εργοστάσια, πυρηνικούς 
σταθμούς και τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο1. 
Αυτές οι δευτερεύουσες ενέργειες πυροδότησαν προφανώς τη διένεξη που οδήγησε στην 
υποβολή της παρούσας αναφοράς2.

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε ο 
αναφέρων και οι συνάδελφοί του κατά την άσκηση του δικαιώματός τους να εργαστούν σε 
άλλο κράτος μέλος. Η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη μέλη 
στον τομέα της απασχόλησης δεν μπορεί επ’ ουδενί να αποτελέσει δικαιολογία για τον 
αποκλεισμό της πρόσβασης αλλοδαπών εργαζόμενων σε θέσεις εργασίας και την 
παρεμπόδιση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, που θεσπίζει το δικαίωμα εργασίας σε άλλο 
κράτος μέλος, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ήθελε να 
επαναλάβει τη δέσμευσή της να υπερασπίζεται την αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προστασία των διακινούμενων εργαζομένων, είτε 
μετακινούνται με δική τους πρωτοβουλία ασκώντας το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε αποσπώνται προσωρινά στο εξωτερικό από τον εργοδότη τους στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών.

Ωστόσο, αναφορικά με τις πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας για τα ζητήματα που εγείρει ο 
αναφέρων, δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση των ισχυρισμών και των αιτημάτων του 
αναφέροντος, λόγω έλλειψης πραγματικών στοιχείων, συγκεκριμένα αναφορικά με το 
συμβατικό καθεστώς και τις ρυθμίσεις των εν λόγω πολωνών εργαζομένων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Παρ’ όλα αυτά, από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι τα ζητήματα που εγείρονται αφορούν 
εικαζόμενες παραβιάσεις υποσχέσεων ή συμβατικών σχέσεων μεταξύ δύο ιδιωτικών φορέων. 
Εάν πράγματι συμβαίνει αυτό, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει, καθώς η διευθέτηση των 
διενέξεων αυτού του είδους εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρμόδιων αρχών.

                                               
1 Οι πληροφορίες ελήφθησαν από το άρθρο «British Jobs for British Workers»: The Lindsey Oil Refinery 
Dispute and the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market («Βρετανικές θέσεις εργασίας για 
βρετανούς εργαζομένους»: η διένεξη στο διυλιστήριο πετρελαίου Lindsey και το μέλλον των τοπικών εργατικών 
ρητρών σε μια ολοκληρωμένη αγορά της ΕΕ - 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
Βλ. επίσης: 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/article6554494.ece
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, 
προκειμένου να προασπίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ωστόσο, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αναφέρων φαίνεται να αφορούν διένεξη μεταξύ ιδιωτικών 
φορέων, όπου η Επιτροπή δεν διαθέτει νομική αρμοδιότητα να παρέμβει. Συνεπώς, 
εναπόκειται, καταρχήν, στις αρμόδιες εθνικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων.


