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Temats: Lūgumraksts Nr. 1133/2011, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgā Alena 
Balgova un kam pievienoti 90 paraksti, par Īrijas uzņēmuma Ballymena
(O’Kane Poultry Moy Park) cilvēktiesību stratēģiju attiecībā uz Čehijas, 
Slovākijas, Rumānijas un Polijas darba ņēmējiem saistībā ar Direktīvu 
91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba 
līguma vai darba attiecību nosacījumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja Alena Balgova (Slovākijas valstspiederīgā) sūdzas par to, ka 
uzņēmuma Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) darbinieki tika ar atpakaļejošu spēku 
informēti par samazinājumiem viņu virsstundu samaksā par iepriekšējo gadu. Turklāt viņi tika 
informēti par šo faktu mutiski, neparakstot ne jaunu darba līgumu, ne arī kādu tā pielikumu, 
un tas ir pretrunā uzņēmuma noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka arodbiedrība 
(BFAWU), kuras biedri bija lielākā daļa darbinieku, tikai daļēji informēja viņus par to, kā 
rīkoties, lai atgūtu virsstundu samaksu par iepriekšējo gadu. Patiešām darbinieki atzīst, ka ne 
visi no viņiem faktiski saprata to, ko uzņēmums un arodbiedrība viņiem paziņo. Svarīgi 
norādīt, ka, lai gan uzņēmums nepieprasīja angļu valodas zināšanas kā kritēriju, lai strādātu 
pie viņiem, un tas pat nodrošināja darba līguma, kā arī uzņēmuma rokasgrāmatas tulkojumu 
viņu valodā (poļu, čehu, rumāņu u. c.), šī svarīgā iepriekš minētā informācija un procedūra, 
kas jāievēro, netika izskaidrota un iztulkota. Tādēļ vairums darbinieku ilgu laiku neveica 
nekādus pasākumus, līdz izplatījās baumas, ka dažiem darbiniekiem ir izdevies saņemt savu 
virsstundu samaksu par iepriekšējo gadu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šie darbinieki 
bija lielākoties īri un daži no viņiem pat nestrādāja virsstundas. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka arodbiedrības sniegtie padomi bija tikai patvaļīgi un ka lielākā daļa darbinieku, 
kas nebija īri, tika diskriminēti.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz šo valstu (Čehijas, Slovākijas, Polijas un Rumānijas) EP 
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deputātus izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Direktīvas 91/533/EEK1 2. panta 1. un 2. punktā ir noteikts, ka darba devējam ir pienākums 
informēt darba ņēmēju par būtiskiem līguma vai līgumattiecību aspektiem, ietverot vismaz 
šādu informāciju:

“.. (h) darbiniekam paredzētās atlīdzības sākotnējo pamatsummu, citām sastāvdaļām un 
izmaksas biežumu;

(i) darbinieka parastās darba dienas vai nedēļas ilgumu; ..”

Ziemeļīrijā iepriekš minētā direktīva tika transponēta ar Nodarbinātības tiesību (Ziemeļīrijas) 
1996. gada rīkojumu (III daļa par tiesībām saņemt paziņojumus par darba nosacījumiem).

Saskaņā ar iepriekš minētā rīkojuma 43. panta 1. punktu „gadījumā, ja darba devējs nesniedz 
darba ņēmējam 33., 36. vai 40. pantā prasīto paziņojumu, darba ņēmējs var prasīt lietu izskatīt 
darba attiecību tiesā, lai noteiktu, kāda informācija ir jāiekļauj paziņojumā nolūkā ievērot 
attiecīgajā pantā noteiktās prasības”. 

Darba ņēmējiem nesamaksātās virsstundu atlīdzības samazināšana ar atpakaļejošu datumu ir 
jāizvērtē, salīdzinot ar piemērojamiem materiālo darba tiesību noteikumiem un darba 
noteikumiem, kas paredzēti attiecīgo darba ņēmēju konkrētajos darba līgumos.

Tomēr nepastāv ES tiesību akts, ar ko reglamentē darba atlīdzību2 (nedz arī īpaši noteikumi 
par darba ņēmējiem nesamaksātās virsstundu atlīdzības samazināšanu ar atpakaļejošu 
datumu). 

Direktīva 91/533/EEK paredz vienīgi informācijas sniegšanu darba ņēmējiem par darba 
nosacījumiem. Turklāt tajā skaidri noteikts (6. pants), ka direktīva neskar valsts tiesību aktus 
un pierādīšanas praksi attiecībā uz līguma vai līgumattiecību esību un saturu.

Līdz ar to individuāli darba attiecību strīdi, tādi kā lūgumraksta iesniedzējas izklāstītais, ir 
jāizskata kompetentajām valsts iestādēm, kuras var pieņemt kompetentāku lēmumu, 
pamatojoties uz piemērojamiem valsts tiesību aktiem un ņemot vērā visus būtiskos faktus, 
tostarp attiecīgo darba ņēmēju darba līgumos paredzētos noteikumus. 

                                               
1 Direktīvas pilns teksts atrodams šādā tīmekļa vietnē: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 Šajā ziņā sk. LESD 153. panta 5. punktu.
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Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju lūgumu šajā lietā iesaistīties Komisijai saistībā ar 
iespējamajiem Direktīvas 91/533/EEK pārkāpumiem Komisija atgādina, ka pat tad, ja šī 
direktīva ir piemērojama konkrētajā lietā, tās transponēšanas noteikumu piemērošana praksē ir
kompetento valsts iestāžu, tostarp tiesu, ziņā. 

Ņemot vērā, ka Ziemeļīrija Direktīvu 91/533/EEK ir transponējusi, kā tas norādīts iepriekš, 
lūgumraksta iesniedzējiem iesaka visas viņu attiecīgās sūdzības iesniegt izskatīšanai 
kompetentajās iestādēs, jo īpaši darba attiecību tiesā.

Katrā ziņā Komisija norāda, ka Direktīva 91/533/EEK nenosaka to, kādā valodā darba devējs 
sniedz darba ņēmējam direktīvā prasīto informāciju. Šajā jautājumā arī nav bijis precedents 
Eiropas Savienības Tiesas praksē. Iepriekš minētā direktīva nenosaka darba devējam 
pienākumu sniegt šādu informāciju valodā, kas nav darba attiecību dalībvalsts oficiālā valoda.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēji tiek aicināti šo lietu iesniegt kompetentajām valsts iestādēm, tostarp 
darba attiecību tiesai.


