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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0655/2012, внесена от Thomas Jahne (с германско гражданство), 
относно неравностойното третиране на работниците в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че е бил освободен от работа от нидерландския си 
работодател чрез решение на местния нидерландски Окръжен съд (Kantonrechter). В 
неговия трудов договор е било посочено, че той може да бъде освободен от работа само 
след получаване на разрешение от Центъра за заетост и доходи (CWI). Вносителят 
счита, че това представлява неравностойно третиране, тъй като в рамките на 
производството пред районния съд, едностранно избран от работодателя му, той няма 
достъп до допълнителни правни средства за защита срещу уволнение, докато като 
служител в Германия той би имал правото да обжалва решението. Вносителят на 
петицията твърди, че е бил освободен от работа, докато се е лекувал. Освен това, 
всички документи за освобождаването от работа са изготвени на нидерландски език, 
въпреки че той не владее достатъчно добре езика, за да разбере съдържанието на 
документите. Вносителят на петицията разглежда това също като форма на 
дискриминация. Вносителят счита, че е несправедливо работодателите да могат 
едностранно да избират процедурата, използвана за прекратяване на трудовото 
правоотношение на работниците. Той призовава за приемане на европейски мерки за 
гарантиране на равни права на служителите в рамките на ЕС при освобождаването от 
работа. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.
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Вносителят на петицията, който е германски гражданин и е работил в Нидерландия в 
периода 2007-2012 г., твърди, че е жертва на различни форми на дискриминация. По-
специално неговият работодател го е освободил от работа, както той твърди, в 
противоречие с разпоредбите на неговия трудов договор1, чрез решение на окръжния 
съдия (Kantonrechter), което не може да се обжалва пред по-висша инстанция.
Вносителят посочва, че по този начин му е била отказана възможността за по-
нататъшно обжалване и твърди, че това представлява дискриминация спрямо 
гражданин на ЕС в Нидерландия, предвид на факта, че такива средства за правна 
защита се предоставят на всички лица, работещи в Германия.

Вносителят на петицията се оплаква също така, че е получил всички документи, 
свързани с неговото освобождаване от работа, на нидерландски език, който той не 
може да чете, нито да разбира добре.

Той добавя, че след горепосоченото решение на окръжния съдия той не е имал правото 
да получи обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld) и че няколко месеца, докато 
компетентните нидерландски органи обработят неговата молба за социална помощ 
(Sozialhilfe), е живял с доходи, по-ниски от жизнения минимум в Нидерландия.

Освен това вносителят твърди, че въпреки че страда от болест, която най-малкото 
частично е причинена от въздействието на химични вещества на работното му място, 
той е обявен за работоспособен от лекаря на предприятието (Betriebsarzt). Той се 
оплаква, че съдията, пред когото той е представил своя случай, не му е дал достатъчно 
време, за да организира по подходящ начин своята защита.

Коментари/ анализ на Комисията

Що се отнася до твърдението за дискриминация във връзка с липсата на допълнителни 
средства за обжалване на решението на окръжния съдия при индивидуални уволнения, 
следва да се отбележи, че положението на вносителя трябва да се сравнява с това на 
нидерландски гражданин, уволнен от своя работодател в Нидерландия, а  не с 
положението на гражданин на ЕС, работещ (и освободен от работа) в Германия. Счита 
се, че не е налице дискриминация въз основа на гражданството в случаите, когато за 
всички граждани на ЕС (нидерландски, както и германски граждани) в Нидерландия се 
прилагат едни и същи правила по отношение на условията за уволнение и средствата 
за съдебна защита срещу подобни уволнения2. В този конкретен случай няма 
доказателства за такава дискриминация.

По отношение на твърдението на вносителя, че неговият работодател го е уволнил 
чрез решение на окръжния съдия, противоречащо на разпоредбите на неговия трудов 

                                               
1 Според вносителя неговият трудов договор е предвиждал, че той може да бъде уволнен само със 

съгласието на Центъра за заетост и доходи.
2 Във връзка с това виж решението на Съда на ЕС от 28. 6. 1978 г. по делото 1/78 (Kenny), съображение 

18: "Като забраняват на държавите членки различно прилагане на законодателството въз основа на 
националността, членове 7 и 48 от Договора не касаят никакви различия между държавите членки по 
отношение на третирането, които могат да произтичат от съществуващи различия между 
законодателствата на отделните държави членки, доколкото те засягат всички лица, за които се 
прилагат, съгласно обективни критерии и без оглед на тяхната националност ".
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договор, Комисията посочва, че по отношение на процедурата за индивидуални 
уволнения не съществува специално законодателство на ЕС  (ако не е налице 
дискриминация въз основата на забранени основания за определена националност).
Следователно компетентните национални (нидерландски) органи отговарят за 
регламентирането и решаването на тези въпроси въз основа на приложимото 
национално законодателство и след установяване на всички относими факти, наред с 
другото, с оглед на разпоредбите на въпросния трудов договор.

По отношение на оплакването на вносителя, че е получил всички документи, свързани 
с неговото освобождаване от работа, на нидерландски език, който той не може да чете, 
нито да разбира добре, правото на ЕС не задължава работодателя да предоставя на 
своите служители документи на родния им език.

По отношение на твърденията на вносителя във връзка с отпускането на обезщетение 
за безработица (Arbeitslosengeld) и социална помощ (Sozialhilfe), няма доказателства, 
че той е бил обект на каквото и да е дискриминационно третиране в това отношение.
Нито пък има такива доказателства по отношение на удостоверението за здравословно 
състояние на вносителя, издадено от лекаря на предприятието, или изслушването пред 
съдията във връзка със здравните проблеми на вносителя, за които той твърди, че са 
причинени от химични вещества на неговото работно място.

Заключения

Според Комисията, в конкретния случай изглежда няма никаква дискриминация въз 
основа на националността. Компетентните национални (нидерландски) органи 
отговарят за решаването на  въпросите, повдигнати от вносителя, въз основа на 
приложимото национално законодателство и след установяване на всички относими 
факти, наред с другото, с оглед на разпоредбите на въпросния трудов договор.


