
CM\907474RO.doc PE492.728v00-01

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1133/2011 adresată de Alena Balgova, de cetățenie slovacă, însoțită 
de 90 de semnături, privind strategia resurselor umane a companiei irlandeze 
Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) referitoare la lucrătorii cehi, slovaci, 
români și polonezi în legătură cu Directiva 91/533/CEE privind obligația 
angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile 
contractului sau raportului de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționara, Alena Balgova, de cetățenie slovacă, reclamă faptul că lucrătorii companiei 
Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) au fost informați retroactiv cu privire la reducerile 
remunerației pentru orele lucrate suplimentar timp un an. În plus, aceștia au fost informați 
verbal cu privire la acest aspect, fără a semna un nou contract de muncă sau un act adițional, 
ceea ce contravine normelor companiei. Petiționara susține că sindicatul (BFAWU) din care 
fac parte majoritatea lucrătorilor, i-a informat numai parțial cu privire la modul în care să 
procedeze pentru a-și recupera remunerația pentru orele lucrate suplimentar în anul precedent. 
Într-adevăr, lucrătorii recunosc faptul că nu toți au înțeles ceea ce i-a anunțat compania sau 
sindicatul. Este important de subliniat că, deși compania nu a solicitat drept criteriu pentru 
angajare cunoștințe de limba engleză, ba chiar le-a furnizat lucrătorilor contractul de muncă și 
manualul companiei tradus în limbile acestora (polonă, cehă, română etc.), o asemenea 
informație importantă astfel cum a fost descrisă anterior și procedura de urmat a rămas 
netradusă. Prin urmare, mult timp nu a avut loc nicio acțiune din partea majorității 
lucrătorilor, până când s-a răspândit zvonul că au existat unii lucrători care au reușit să obțină 
remunerația pentru orele lucrate suplimentar în anul anterior. Petiționara susține că 
majoritatea acestor lucrători sunt irlandezi și o parte dintre aceștia nici nu au lucrat peste 
program. Petiționara susține că sfaturile au fost oferite arbitrar de către sindicat și că 
majoritatea salariaților non-irlandezi au fost discriminați.
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Petiționara solicită deputaților din Parlamentul European care reprezintă aceste țări 
(Republica Cehă, Slovacia, Polonia și România) să analizeze această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Directiva 91/533/CE1 prevede la articolul 2 alineatele (1) și (2) că un angajator este obligat să 
informeze angajații cu privire la aspecte esențiale din contractul sau raportul de muncă, 
inclusiv cu privire la următoarele: 

„….. (h) suma inițială de bază, celelalte elemente componente și frecvența plății 
remunerației pe care lucrătorul are dreptul să o primească; 

(i) durata unei zile sau săptămâni normale de lucru a lucrătorului; …..”

Directiva menționată anterior a fost transpusă în Irlanda de Nord prin ordinul 1996 privind 
drepturile legate de contractul de muncă (partea a treia privind dreptul la specificarea 
detaliilor contractului de muncă).

În conformitate cu articolul 43 alineatul (1) al ordinului menționat anterior, „atunci când un 
angajator nu furnizează angajatului o declarație, astfel cum se solicită prin articolul 33, 
articolul 36 sau articolul 40, angajatul poate solicita o trimitere în fața unui Tribunal al Muncii 
pentru a se stabili ce informații trebuiau să fie incluse sau menționate într-o astfel de 
declarație, astfel încât să se respecte cerințele articolului în cauză”. 

Legalitatea reducerilor retroactive ale remunerației pentru orele lucrate suplimentar ar trebui 
evaluată în contextul dispozițiilor de dreptul muncii aplicabile, împreună cu condițiile de 
angajare prevăzute în contractele de muncă individuale ale lucrătorilor în cauză.

Cu toate acestea, legislația europeană nu reglementează remunerația2 și nici alte aspecte 
specifice cu privire la reducerile retroactive ale remunerației pentru orele lucrate suplimentar 
datorate lucrătorilor. 

Directiva 91/533/CEE prevede numai informarea lucrătorilor cu privire la condițiile de muncă 
ale acestora. Mai mult, aceasta prevede în mod explicit la articolul 6 că nu se aduce atingere 
legislației și practicilor naționale în ceea ce privește dovada existenței și a conținutului unui 
contract sau raport de muncă.

Prin urmare, litigiile individuale legate de contractul de muncă precum cele descrise de 

                                               
1 Textul integral al directivei se poate găsi la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:RO:NOT
2 A se vedea în această privință articolul 153 alineatul (5) din TFUE.
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petiționară ar trebui aduse în fața autorităților naționale competente care sunt mai în măsură să 
decidă asupra acestora, pe baza legislației naționale aplicabile, luând în considerare toate 
datele relevante, inclusiv condițiile prevăzute în contractele de muncă ale lucrătorilor în 
cauză. 

În ceea ce privește solicitarea petiționarilor cu privire la intervenția Comisiei în urma 
presupuselor încălcări ale cerințelor Directivei 91/533/CEE, Comisia reamintește că, în cazul 
în care această directivă ar fi aplicabilă în cazul de față, autoritățile naționale competente, 
inclusiv tribunalele sunt, în principiu, responsabile de punerea în aplicare a normelor de 
transpunere a directivei. 

Având în vedere că Directiva 91/533/CEE a fost transpusă în Irlanda de Nord, așa cum s-a 
menționat anterior, petiționarilor li se recomandă să înainteze orice plângere relevantă în fața 
autorităților competente, în special în fața Tribunalului Muncii.

În orice caz, Comisia subliniază faptul că Directiva 91/533/CEE nu prevede în mod explicit 
limba în care angajatorul ar trebui să furnizeze lucrătorilor în cauză informații cu privire la 
dispozițiile directivei. De asemenea, nu există jurisprudență a Curții Europene de Justiție pe 
această temă. Directiva nu impune angajatorului obligația de a furniza asemenea informații 
într-o altă limbă decât limba oficială a statului membru unde se face angajarea.

Concluzie

Petiționarii sunt invitați să își prezinte cazul în fața autorităților naționale competente, inclusiv 
în fața Tribunalului Muncii.


