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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1133/2011 af Alena Balgova, slovakisk statsborger, og 90 
medunderskrivere, om strategien for menneskelige ressourcer gældende for 
tjekkiske, slovakiske, rumænske og polske arbejdere i den irske virksomhed 
Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) i forbindelse med direktiv 91/533/EØF 
om arbejdsgiverens pligt til at informere de ansatte om de betingelser, der gælder 
for kontrakten eller ansættelsesforholdet

1. Sammendrag

Andrageren, Alena Balgova (slovakisk statsborger), klager over, at de ansatte i virksomheden 
Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) blev informeret om nedskæringer i deres betaling for 
et års overarbejde med tilbagevirkende kraft. De blev desuden informeret om dette mundtligt, 
uden at de skulle underskrive hverken en ny ansættelseskontrakt eller et supplement til den 
eksisterende, hvilket er i modstrid med virksomhedens regler. Andrageren hævder, at den 
fagforening (BFAWU), som størstedelen af de ansatte var medlem af, kun delvist informerede 
dem om, hvad de skulle gøre for at inddrive deres betaling for det foregående års overarbejde. 
De ansatte indrømmer, at det rent faktisk ikke var dem alle, der forstod, hvad de fik at vide af 
virksomheden eller fagforeningen. Det er vigtigt at bemærke, at skønt virksomheden ikke 
forudsatte kendskab til engelsk som et kriterium for at kunne arbejde hos dem og sågar 
udleverede ansættelseskontrakten og virksomhedshåndbogen oversat til de respektive sprog 
(polsk, tjekkisk, rumænsk osv.), blev vigtige oplysninger som de ovenfor beskrevne og den 
procedure, som skal følges, ikke tolket eller oversat for dem. Størstedelen af de ansatte 
foretog sig således ikke noget i lang tid, før der opstod rygter om, at det var lykkedes nogle af 
de ansatte at få betaling for deres overarbejde et år bagud. Andrageren hævder, at det især 
drejede sig om irske arbejdstagere, og at nogle af dem ikke engang havde haft overarbejde. 
Andrageren hævder, at fagforeningen gav råd efter forgodtbefindende, og at det især var 
ikkeirske arbejdstagere, der blev forskelsbehandlet.
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Andrageren anmoder medlemmerne af Europa-Parlamentet fra de pågældende lande 
(Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Rumænien) om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6 februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

I artikel 2, stk. 1 og 2, i direktiv 91/533/EF1 bestemmes det, at en arbejdsgiver har pligt til at 
oplyse en arbejdstager om de væsentlige punkter i arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet, og at disse oplysninger mindst skal omfatte: 

”.. (h) begyndelsesgrundløn, de andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret 
til, samt med hvilken hyppighed denne udbetales; 

(i) længden af arbejdstagerens normale arbejdsdag eller normale ugentlige arbejdstid.  
…”

Det pågældende direktiv blev omsat i national ret i Nordirland gennem Employment Rights 
(Northern Ireland) Order 1996 (del III om retten til oplysninger om ansættelsesforholdet).

Artikel 43, stk. 1, i det pågældende dekret bestemmer, at "såfremt en arbejdsgiver ikke giver 
en arbejdstager de i artikel 33, 6 eller 40 omhandlede oplysninger, kan arbejdstageren 
indklage sagen for arbejdsretten for at få fastslået, hvilket oplysninger der skulle have været 
omfattet af eller henvist til i en erklæring, for at den opfyldte de i denne artikel fastsatte krav". 

Lovligheden af nedskæringer i overarbejdsbetaling med tilbagevirkende kraft skal vurderes på 
grundlag af den gældende arbejdsmarkedslovgivning sammenholdt med ansættelsesvilkårene 
i de enkelte arbejdstageres arbejdskontrakter.

Der findes imidlertid ingen EU-bestemmelser om aflønning2 (eller om nedskæringer i 
overarbejdsbetaling med tilbagevirkende kraft). 

Direktiv 91/53/EF indeholder blot bestemmelser information til arbejdstagerne om deres 
ansættelsesvilkår. Desuden bestemmes det udtrykkeligt (i artikel 6), at direktivet ikke berører 
national lovgivning og/eller praksis vedrørende arbejdskontraktens eller ansættelsesforholdets 
eksistens og indhold.

Sådanne konkrete arbejdsmarkedsstridigheder som beskrevet af andragerne bør derfor 
indbringes for de kompetent nationale myndigheder, som er bedre placeret il at træffe 
afgørelse på grundlag den gældende nationale lovgivning og under hensyntagen til alle 
relevante forhold, herunder ansættelsesvilkårene i de pågældende arbejdstageres 
arbejdskontrakter. 

                                               
1 Direktivets fulde tekst findes på følgende adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 Se i den forbindelse artikel 53, stk. 5 i TEUF.
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Med hensyn til andragernes krav om indgriben fra Kommissionens side som følge af de 
påståede overtrædelser af bestemmelserne i direktiv 91/553/EF skal Kommissionen oplyse, at 
det, selv hvis direktivet fandt anvendelse i denne sag, i princippet var de nationale 
myndigheder, herunder arbejdsretterne, der i praksis skulle sikre gennemførelsen af de 
bestemmelser, der omsætter direktivet i national ret. 

Da direktiv 91/533/EF som nævnt er blevet omsat i national ret i Nordirland, opfordres 
andragerne til at indbringe en eventuel klage for de kompetente nationale myndigheder, 
navnlig arbejdsretten,

Kommissionen konstaterer under alle omstændigheder, at direktiv 91/533/EF ikke indeholder 
særlige bestemmelser om, hvilket sprog arbejdsgiveren skal anvende, når han giver de i 
direktivet omhandlede oplysninger. Der findes heller ingen retspraksis fra Domstolen i om 
dette spørgsmål. Direktivet giver ikke arbejdsgiveren pligt til at give de pågældende 
oplysninger på et andet sprog end det officielle sprog i beskæftigelseslandet.

Konklusion

Andragerne opfordres til at indbringe sagen for de nationale myndigheder, herunder 
arbejdsretten.


