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27.6.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1133/2011 dėl Airijos įmonės „Ballymena“ („O’Kane Poultry 
Moy Park“) žmogiškųjų išteklių strategijos, įgyvendinamos darbuotojų iš 
Čekijos, Slovakijos, Rumunijos ir Lenkijos atžvilgiu pažeidžiant Direktyvą 
91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias 
sutarties arba darbo santykių sąlygas, kurią pateikė Slovakijos pilietė Alena 
Balgova, su 90 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra Slovakijos pilietė, Alena Balgova skundžiasi dėl to, kad įmonės 
„Ballymena“ („O’Kane Poultry Moy Park“) darbuotojai apie vienų metų išmokų už 
viršvalandžius sumažinimą informuoti atgaline data. Be to, apie tai jiems pranešta žodžiu ir 
nebuvo pasirašyta nei nauja darbo sutartis, nei joks sutarties priedas, o tai prieštarauja įmonės 
taisyklėms. Peticijos pateikėja tvirtina, kad profesinė sąjunga (BFAWU), kuriai priklauso 
dauguma darbuotojų, tik iš dalies informavo juos apie tai, ką daryti siekiant atgauti išmokas 
už praeitais metais dirbtus viršvalandžius. Darbuotojai iš tikrųjų pripažįsta, kad ne visi iš jų 
supranta, ką įmonė ar profesinė sąjunga jiems praneša. Svarbu pabrėžti tai, kad pirmiau 
minėta svarbi informacija ir išmokų atgavimo tvarka nebuvo jiems išversta žodžiu ar raštu, 
nors priimdama naujus darbuotojus įmonė nekėlė jiems reikalavimo mokėti anglų kalbą ir net 
pateikė į jų kalbas (lenkų, čekų, rumunų ir kt.) išverstą darbo sutartį ir darbuotojams skirtą 
įmonės vadovą. Taigi ilgai dauguma darbuotojų nesiėmė jokių veiksmų, kol pradėjo sklisti 
gandai, kad kai kuriems darbuotojams pasisekė atgauti išmokas už praeitais metais dirbtus 
viršvalandžius. Peticijos pateikėja teigia, kad dauguma šių darbuotojų yra airiai ir kai kurie jų 
net nedirbo viršvalandžių. Peticijos pateikėja tvirtina, kad profesinių sąjungų patarimas buvo 
abejotinas ir kad labiausiai buvo diskriminuojami ne airių kilmės darbuotojai.

Peticijos pateikėja prašo EP narių iš šių šalių (Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Rumunijos) 
išnagrinėti šį klausimą.
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2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Direktyvos 91/533/EB1 2 straipsnio 1-2 dalyse nustatyta, kad darbdavys privalo informuoti 
darbuotojus apie esminius sutarties ar darbo santykių aspektus, įskaitant:

„….. h) darbo užmokesčio, kurį darbuotojas turi teisę gauti, pradinę bazinę sumą, kitas jo 
sudedamąsias dalis ir išmokėjimo dažnumą; 

i) normalios darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmę; …..“

Pirmiau minėta direktyva perkelta į Šiaurės Airijos nacionalinę teisę 1996 m. Darbo teisių 
(Šiaurės Airijoje) įstatymu (III dalis dėl teisės gauti išsamią su darbu susijusią informaciją).

Pagal pirmiau minėto įstatymo 43 straipsnio 1 dalį, „kai darbdavys nepateikia darbuotojui 
pareiškimo, kaip reikalaujama 33, 36 ir 40 straipsniuose, darbuotojas gali kreiptis į darbo 
ginčų teismą, prašydamas nustatyti, kokia su darbu susijusi informacija turėjo būti įtraukta į 
pareiškimą ar jame nurodyta, kad atitiktų atitinkamo straipsnio reikalavimus“. 

Sprendimo atgaline data sumažinti darbuotojams išmokas už viršvalandžius teisėtumas turėtų 
būti vertinamas atsižvelgiant ir į pagrindines taikytinos materialinės darbo teisės nuostatas, ir į 
atitinkamų darbuotojų individualiose darbo sutartyse nustatytas įdarbinimo sąlygas.

Tačiau ES nėra įstatymo, reglamentuojančio darbo užmokestį2 (nei konkrečius su išmokų už 
viršvalandžius darbuotojams sumažinimu atgaline data susijusius klausimus). 

Direktyvoje 91/533/EEB numatytas tik darbuotojų informavimas apie darbo sąlygas. Be to, 
joje aiškiai nustatyta (6 straipsnis), kad ji nepažeidžia nacionalinės teisės nuostatų ir praktikos 
dėl sutarties arba darbo santykių egzistavimo ir jų turinio įrodymo.

Todėl asmeninius su darbu susijusius ginčus, pavyzdžiui, tokius, kokius nurodė peticijos 
pateikėjas, reikėtų nagrinėti kompetentingose nacionalinėse valdžios institucijose, kurios gali 
geriau nuspręsti, vadovaudamosi taikytinais nacionalinės teisės aktais ir atsižvelgdamos į 
visus su šiuo klausimu susijusius faktus, įskaitant atitinkamų darbuotojų darbo sutartyse 
nustatytas sąlygas. 

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjų prašymą Komisijai įsikišti dėl galimo Direktyvos 
91/533/EEB reikalavimų pažeidimo, Komisija primena, kad net jei ši direktyva būtų taikytina 
esamu atveju, iš esmės taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama direktyva, taikymas 

                                               
1 Visas šios Direktyvos tekstas pateikiamas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 Šiuo klausimu žr. SESV 153 str. 5 d.
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yra kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų ir teismų kompetencijos reikalas. 

Atsižvelgiant į tai, kad, kaip pirmiau minėta, Direktyva 91/533/EEB buvo perkelta į Šiaurės 
Airijos nacionalinę teisę, peticijos pateikėjams bet kokį su šiuos klausimu susijusį skundą 
patariama pateikti kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, visų pirma darbo 
ginčų teismui.

Bet kokiu atveju, Komisija pažymi, kad Direktyvoje 91/533/EEB konkrečiai nenurodoma 
kalba, kuria darbdavys turėtų teikti darbuotojams direktyvoje numatytą informaciją. Šiuo 
klausimu Europos Teisingumo Teisme taip pat nėra jokios teismų praktikos. Direktyvoje 
darbdavys neįpareigojamas teikti tokią informaciją kita, o ne valstybine darbo vietos valstybės 
narės kalba.“

Išvada

Peticijos pateikėjai raginami pateikti savo bylą kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, įskaitant darbo ginčų teismą.


