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Tárgy: T. S., lengyel állampolgár által benyújtott 0826/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyságban a lengyel munkavállalókat sújtó elfogadhatatlan bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 40 lengyel munkavállaló helyzetét ismerteti, akik egy alvállalkozón 
keresztül az ipari szolgáltatásokat nyújtó holland Hertel cégnél kaptak ideiglenes munkát, 
majd elbocsájtották őket egy lengyelellenes tüntetést követően, amely munkahelyük, a South 
Hook gázterminál előtt zajlott. A petíció benyújtója rámutat, hogy a munkáltató úgy 
tájékoztatta a médiát, hogy a lengyel munkavállalók az Egyesült Királyságban máshol 
dolgoznak, de valójában nem kaptak semmilyen más munkalehetőséget, és vissza kellett 
térniük Lengyelországba. A petíció benyújtója szerint megsértették a munkavállalók jogait és 
a belső piac elvét, ezért felszólítja az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója által felvetett eset a jelek szerint összefüggésben áll a Lindsey 
Olajfinomítónál kialakult konfliktussal, amely során 2009. január 28-án a Lindsey 
Olajfinomító számos helyi szerződéses munkavállalója „vadsztrájksorozatba” kezdett, miután 
az olasz építési alvállalkozó, az IREM építési területén több száz európai (főként olasz és 
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portugál) munkavállalót szerződtetett, miközben a helyi és a globális gazdaságot nagyarányú 
munkanélküliség sújtotta.

A tiltakozás tovább terjedt, és ahhoz mások is csatlakoztak az Egyesült Királyság egész 
területén a különböző olajfinomítókban, atomerőművekben, villamos erőművekben és 
gázterminálokban a Lindsey-munkások támogatására1. Úgy tűnik, ez a másodlagos 
megmozdulás váltotta ki a szóban forgó petíció benyújtásához vezető vitát2.

A Bizottság mélységes sajnálatát fejezi ki azon nehézségek miatt, amelyekkel a petíció 
benyújtója és munkatársai szembesültek, amikor éltek egy másik tagállamban történő 
munkavállaláshoz való jogukkal. A tagállamok oroszlánrészét sújtó nehéz munkaügyi helyzet 
semmi esetre sem indokolhatja a külföldi munkavállalók állásokhoz való hozzáférésének 
akadályozását, és nem gátolhatja a munkavállalók mobilitását az Európai Unióban. 

A munkavállalók szabad mozgása, amely biztosítja a más tagállamban való munkavállalás 
jogát, valamint a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága az Európai Unió 
alapelveit képezik. Ebben az összefüggésben a Bizottság szeretné megerősíteni 
elkötelezettségét a munkavállalói jogok hatékony védelme, valamint a mozgó munkavállalók 
védelme iránt, akár a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolva költöznek el, akár a 
szolgáltatásnyújtással összefüggésben munkaadójuk jóvoltából vannak ideiglenes külföldi 
kiküldetésben.

Ugyanakkor ami a petíció benyújtója által felvetett kérdések közösségi jogi vonatkozásait 
illeti, az Egyesült Királyságban dolgozó érintett lengyel munkások konkrét szerződéses 
helyzetére és szabályaira vonatkozó tényszerű információk hiányában nem lehetséges  
meggyőzően értékelni a petíció benyújtójának állításait.

Mindazonáltal a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy a felvetett kérdések 
két magánfél közötti állítólagos ígéretszegésekre vagy szerződéses viszonyra vonatkoznak. 
Amennyiben valóban ez a helyzet áll fenn, a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni, 
ugyanis az ilyen vitákat az illetékes nemzeti hatóságok hivatottak rendezni.

Következtetés

A Bizottság továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja majd a 
munkavállalók szabad mozgását. A petíció benyújtóját ért nehézségek azonban egy 
magánfelek közötti konfliktushoz kapcsolódnak, a Bizottság pedig nem rendelkezik jogi 
hatáskörrel a beavatkozásra. Következésképpen, elvileg az illetékes nemzeti hatóságok 

                                               
1 Az információ forrása a „Brit állásokat a brit munkásoknak”: A Lindsey Olajfinomító vitája és a helyi 
munkaügyi záradékok jövője az integrált EU-piacon – Cathrine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013 
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Lásd még: 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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feladata megtenni a szükséges intézkedéseket, valamint biztosítani, hogy az érintett 
munkavállalói jogokat tiszteletben tartják.


