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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0826/2009 dėl nepriimtino elgesio su Lenkijos darbuotojais Jungtinėje 
Karalystėje, kurią pateikė Lenkijos pilietis T. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina apie padėtį 40 Lenkijos darbuotojų, per subrangovą gavusių 
laikiną darbą Jungtinėje Karalystėje, Nyderlandų pramoninių paslaugų bendrovėje „Hertel“, ir 
atleistų po antilenkiškos demonstracijos, vykusios priešais jų darbovietę, dujų terminalą 
„South Hook“. Peticijos pateikėjas pažymi, kad darbdavys žiniasklaidai teigė, jog atitinkami 
lenkai darbuotojai dabar dirba kitur Jungtinėje Karalystėje, bet iš tikrųjų jiems nebuvo 
pasiūlytas joks kitas darbas, taigi jie turėjo grįžti į Lenkiją. Peticijos pateikėjas mano, kad tai 
yra darbuotojų teisių ir vidaus rinkos principo pažeidimas, todėl ragina Europos Parlamentą 
imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Atrodo, kad incidentas, į kurį peticijos pateikėjas atkreipė dėmesį, susijęs su bendrovėje 
„Lindsey Oil Refinery“ vykusiu konfliktu, kai 2009 m. sausio 28 d., po to, kai Italijos statybų 
rangovas IREM statybų aikštelėje susitiko su keliais šimtais Europos (daugiausia Italijos ir 
Portugalijos) rangovų esant dideliam nedarbui vietos ir pasaulio ekonomikoje, kai kurie 
bendrovės „Lindsey Oil Refinery“ vietos rangovų darbuotojai pradėjo nesankcionuotus 
streikus.
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Protestai išplito ir naftos perdirbimo gamyklose, branduolinėse elektrinėse, elektrinėse ir dujų 
terminaluose visoje Jungtinėje Karalystėje1 buvo surengti papildomi streikai bendrovės 
„Lindsey“ darbuotojams paremti. Šie papildomi veiksmai greičiausiai ir sukėlė ginčą, kuris 
paskatino pateikti šią peticiją2.

Komisija labai apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais susidūrė peticijos pateikėjas ir jo 
kolegos, naudodamiesi savo teise dirbti kitoje valstybėje narėje. Sudėtinga užimtumo 
padėtimi, su kuria susiduria daugelis valstybių narių, jokiu būdu negalima pateisinti fakto, kad 
užsienio darbuotojams trukdoma pasinaudoti galimybe gauti darbą ir trukdoma darbuotojų 
judumui ES. 

Laisvas darbuotojų judėjimas, kuriuo nustatyta teisė dirbti kitoje valstybėje narėje, įsisteigimo 
laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra pagrindiniai Europos Sąjungos principai. Šiomis 
aplinkybėmis Komisija norėtų pakartoti savo įsipareigojimą palaikyti veiksmingą darbuotojų 
teisių apsaugą ir judžių darbuotojų apsaugą, nesvarbu, ar jie patys persikelia, naudodamiesi 
laisvo judėjimo teise, ar jie laikinai darbdavio perkeliami į užsienį teikti paslaugas.

Tačiau, atsižvelgiant į peticijos pateikėjo iškeltų problemų Bendrijos teisės aspektus, 
neįmanoma galutinai įvertinti peticijos pateikėjo pateiktų įtarimų ir tvirtinimų, nes trūksta 
faktinės informacijos, visų pirma susijusios su atitinkamų Lenkijos darbuotojų sutartine 
padėtimi ir susitarimais Jungtinėje Karalystėje.

Vis dėlto iš esamų įrodymų atrodytų, kad iškeltos problemos yra susijusios su įtariamais 
dviejų privačių šalių pažadų ar sutartinių santykių pažeidimais. Jeigu taip yra iš tikrųjų, 
Komisija negali kištis, nes tokius ginčus turi spręsti nacionalinės kompetentingos institucijos.

Išvada

Komisija ir toliau naudosis visomis turimomis priemonėmis, kad išsaugotų darbuotojų 
judėjimo laisvę. Tačiau atrodo, kad problemos, su kuriomis susidūrė peticijos pateikėjas, yra 
susijusios su privačių šalių konfliktu, į kurį Komisija kištis neturi teisinių įgaliojimų. Todėl iš 
esmės nacionalinės kompetentingos institucijos turi imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad 
būtų laikomasi atitinkamų darbuotojų teisių.“

                                               
1 Informacija paimta iš „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.
Taip pat žr.: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf.
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,10
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.


