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Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1133/2011, внесена от Alena Balgova, със словашко гражданство, 
подкрепена от 90 подписа, относно стратегия за човешките ресурси по 
отношение на чешки, словашки, румънски и полски работници в 
ирландското предприятие Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) във връзка с 
Директива 91/533/EИО относно задължението на работодателя да 
информира работниците или служителите за условията на трудовия договор 
или на трудовото правоотношение

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, Alena Balgova, със словашко гражданство, се оплаква от 
факта, че работниците на предприятието Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) 
ретроспективно са били информирани относно намалението на заплащането на 
извънредния им труд за 1 година. Освен това те са били информирани за това устно, без 
да подпишат нито нов трудов договор, нито анекс към него, което противоречи на 
правилата на предприятието. Вносителката твърди, че синдикатът (BFAWU), в който 
членуват повечето от работниците, само частично ги е информирал как да действат, за 
да си възстановят дължимите им плащания за извънреден труд за предходната година. 
На практика работниците признават, че не всички са разбрали какво им се съобщава от 
предприятието или от синдиката. Важно е да се отбележи, че въпреки че предприятието 
не е изисквало владеене на английски език като критерий за наемане, и дори е 
предоставило трудовия договор и наръчника на предприятието, преведени на 
съответните езици (полски, чешки, румънски и пр.), посочената по-горе важна 
информация и процедурата, която трябва да бъде следвана, не е била преведена. По 
този начин дълго време повечето от работниците не са предприели никакви действия, 
докато не са се появили слухове, че някои от работниците са успели да получат 
заплащането си за извънреден труд за предходната година. Вносителката твърди, че 
тези работници са основно ирландци, а някои от тях дори не са работили извънредно. 
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Вносителката твърди, че синдикатът е предоставял съвети произволно и че е проявена 
дискриминация най-вече срещу работници, които не са ирландски граждани.

Вносителката призовава членовете на Европейския парламент, граждани на 
съответните страни (Чехия, Словакия, Полша и Румъния), да разгледат случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Съгласно член 2, параграфи 1 и 2 от Директива 91/533/EИО1 на Съвета работодателят е 
задължен да информира работниците или служителите за условията на трудовия 
договор или на трудовото правоотношение, включително поне за следното:

„… з) първоначалния основен размер на възнаграждението, другите негови съставни 
елементи, както и периодичността на изплащане на възнаграждението, полагащо 
се на работника или служителя;

и) продължителността на нормалния работен ден или седмица на работника или 
служителя; …“

Горепосочената директива е транспонирана в Северна Ирландия чрез Наредба 1996 
относно трудовите права (Северна Ирландия, част ІІІ относно правото на информиране 
относно условията на трудовото правоотношение).

Съгласно член 43, параграф 1 от горепосочената наредба „когато работодател не 
предостави на служител или работник информация съгласно членове 33, 36 или 40, 
служителят или работникът може да поиска въпросът да бъде отнесен до съд по 
трудовоправните въпроси, за да се определи кои условия е трябвало да бъдат включени 
в предоставената информация или да има позоваване на тях, така че да се спазят 
изискванията на съответния член“.

Законността на намаляването със задна дата на плащания за извънреден труд, дължими 
на работниците и служителите, следва да се оценят съобразно приложимите разпоредби 
на материалното трудово право заедно с условията на трудовото правоотношение 
съгласно конкретните трудови договори на засегнатите работници и служители.

Не съществува обаче право на ЕС относно заплащането2 (нито относно конкретния 
въпрос за намаляването със задна дата на плащания за извънреден труд, дължими на 
работниците и служителите).

                                               
1 Пълният текст на директивата се намира на сайта:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:02:31991L0533:BG:PDF.
2 Във връзка с това вж. член 153, параграф 5 от ДФЕС.
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В Директива 91/533/ЕИО се предвижда само информация за работниците и 
служителите относно условията на труд. Освен това в нея изрично се посочва (член 6), 
че тя не засяга националното право и утвърдена практика по отношение на 
доказателството във връзка с наличието и съдържанието на договор или трудово 
правоотношение. 

Следователно по конкретни спорове, свързани с трудовото правоотношение, като 
описаните от вносителката на петицията, следва да се сезират компетентните 
национални органи, които могат по-добре да вземат решение въз основа на 
приложимото национално право и като вземат предвид всички съответни факти, в това 
число условията по трудовите договори на засегнатите работници и служители.

По отношение на искането на вносителката за намеса на Комисията във връзка с 
твърденията за нарушение на изискванията по Директива 91/533/ЕИО Комисията 
припомня, че дори въпросната директива да беше приложима в конкретния случай, 
принципно компетентните национални органи, в това число съдилищата, са тези, които 
следва да прилагат на практика правилата, транспониращи директивата.

Като се има предвид, че Директива 91/533/ЕИО е транспонирана в Северна Ирландия, 
както се посочва по-горе, на вносителите се препоръчва да подадат всички евентуални 
сигнали пред компетентните органи, и по-специално пред съда по трудовоправни 
въпроси.

Във всеки случай Комисията изтъква, че в Директива 91/533/ЕИО не се посочва 
изрично какъв език да използва работодателят при предоставянето на изискуемата 
съгласно директивата информация на работниците и служителите. Не съществува и 
съдебна практика на Съда на Европейския съюз по този въпрос. Съгласно директивата 
работодателят не е длъжен да предоставя такава информация на език, различен от 
официалния език на държавата членка на трудовото правоотношение.

Заключение

На вносителите се препоръчва да сезират компетентните национални органи, в това 
число съда по трудовоправни въпроси.


