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Tárgy: Thomas Jahne, német állampolgár által benyújtott 0655/2012. számú petíció 
az EU munkavállalóinak egyenlőtlen bánásmódban való részesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy holland munkáltatója a [helyi holland] körzeti 
bíróság (Kantonrechter) döntése alapján bocsátotta el őt. A munkaszerződésében az állt, hogy 
kizárólag a Munka- és Jövedelemügyi Központ (CWI) hozzájárulását követően bocsátható el. 
A petíció benyújtója ügyét egyenlőtlen bánásmód esetének találja, mivel a munkáltatója által 
egyoldalúan választott körzeti bíróság eljárása alapján, nincs lehetősége az elbocsátás ellen 
további jogorvoslatra, míg Németországban, munkavállalóként élhetett volna jogorvoslati 
jogával. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az idő alatt bocsátották el, míg orvosi kezelésen 
vett részt. Továbbá, az összes elbocsátó irat holland nyelven került kiállításra, holott nem 
rendelkezik elegendő nyelvismerettel ahhoz, hogy megértse a dokumentumok tartalmát. Ezt is 
a diszkrimináció egyik formájának találta. A petíció benyújtója úgy véli, hogy tisztességtelen, 
hogy a foglalkoztatók egyoldalúan választhatják meg az alkalmazottak elbocsátásának 
módját. Olyan európai intézkedések meghozatalát kéri, melyek biztosítani tudják az Európai 
Unió munkavállalóinak az egyenlő esélyekhez való jogot elbocsátás alkalmával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, és 2007 és 2012-ben Hollandiában dolgozott, 
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azt állítja, hogy többszörös hátrányos megkülönböztetés áldozta. Különösen azt panaszolja, 
hogy munkáltatója munkaszerződésének1 feltételeit állítólagosan megszegve a körzeti 
bíróság ítéletén megfellebbezhetetlen keresztül elbocsátotta. A petíció benyújtója rámutat, 
hogy ily módon megtagadták tőle a további jogorvoslat lehetőségét, és úgy véli, hogy ez egy 
uniós állampolgár elleni hátrányos megkülönböztetés Hollandiában, tekintve, hogy a 
jogorvoslati lehetőség Németországban minden munkavállalónak rendelkezésére áll.

A petíció benyújtója azt is panaszolja, hogy a felmondással kapcsolatos összes 
dokumentumot holland nyelven kapta meg, amelyet nem ért kellő szinten.

Hozzáteszi, hogy a körzeti bíróság fenti ítélete miatt nem kapott munkanélküli segélyt, és 
hogy ezért néhány hónapig – amíg a szociális segélyért benyújtott kérelmét elbírálták – a 
holland minimálbér alatti összegből volt kénytelen élni.

Ezen túlmenően a petíció benyújtója azt is sérelmezi, hogy bár – legalábbis részben a 
munkahelyi kémiai anyagoknak való kitettségnek betudhatóan – beteg volt, a vállalati orvos 
egészségesnek nyilvánította. Panaszában említi, hogy a bíró, aki ügyét meghallgatta, nem 
adott elég időt a megfelelő védelem kidolgozására.

A Bizottság észrevételei/ elemzése

Ami a körzeti bíróság egyéni elbocsátási ügyekben hozott ítélete elleni fellebbezés hiányából 
fakadó állítólagos hátrányos megkülönböztetést illeti, rá kell mutatni, hogy a petíció 
benyújtójának helyzetét nem a Németországban dolgozó (és ott elbocsátott) uniós 
állampolgárok helyzetével, hanem egy olyan holland állampolgár helyzetével kell 
összehasonlítani, akit munkaadója Hollandiában elbocsátott. Nem áll fenn állampolgárság 
miatti megkülönböztetés olyan esetekben, amikor az elbocsátás feltételeit, illetve az 
elbocsátás elleni jogorvoslati eszközöket illetően az összes uniós állampolgárra (hollandra és 
németre egyaránt) ugyanazok a szabályok vonatkoznak.2 Nem állapítható meg, hogy ebben 
az esetben hátrányos megkülönböztetés történt.

Ami a petíció benyújtójának azon állítását illeti, hogy munkaadója a körzeti bíróság ítélete 
révén a munkaszerződés feltételeinek ellentmondóan mondott fel neki, a Bizottság rámutat, 
hogy nincs külön uniós jogszabály az egyéni felmondásokra vonatkozóan (feltéve, hogy –
különösen állampolgárságon alapuló – hátrányos megkülönböztetés esete nem áll fenn.)
Ezért tehát az illetékes nemzeti (holland) hatóságok hatáskörébe tartozik az ilyen kérdések a 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően történő – a szóban forgó munkaszerződés 
rendelkezéseinek megvizsgálását követően az érdemi tények tisztázásán alapuló –
szabályozása és rendezése.

A petíció benyújtója azt is panaszolja, hogy a felmondással kapcsolatos összes 

                                               
1 A petíció benyújtója szerint munkaszerződése szerint csak a CWI beleegyezésével lehetett volna munkaviszonyát 
felmondani.
2 E tekintetben lásd az EB 1978. június 28-i, az 1/78. (Kenny) ügyben hozott ítéletének (18) preambulumbekezdését: „Ha 
megtiltjuk a tagállamoknak, hogy az állampolgárság alapján eltérően alkalmazzák jogszabályaikat, a Szerződés hatályán 
belül a 7. és a 48. cikk nem rendelkezik a tagállami jogszabályok között különbségekből eredő, a tagállamok közötti 
bánásmódbeli eltérésekről mindaddig, amíg a tagállami jogszabályokat objektív kritériumok alapján, az állampolgárságra 
való tekintet nélkül alkalmazzák a jogalanyokra.”
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dokumentumot holland nyelven kapta meg, amelyet nem ért kellő szinten. Az uniós jog nem 
kötelezi a munkaadót arra, hogy az iratokat a munkavállalók anyanyelvén készítsék.

Ami a panaszosnak a munkanélküli segélyre és a szociális támogatásra vonatkozó állítását 
illeti, nem állapítható meg, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak volna vele 
szemben. A panaszosnak az üzemi orvos által kiállított alkalmassági igazolása, illetve a 
munkahelyi kémia anyagok által a panaszosnak okozott állítólagos egészségügyi 
problémákkal kapcsolatban hozott bírói határozat tekintetében sem állapítható meg hátrányos 
megkülönböztetés. 

Összegzés

A Bizottság véleménye szerint a szóban forgó esetben nem történt hátrányos 
megkülönböztetés a panaszos állampolgársága alapján. Az illetékes nemzeti (holland) 
hatóságok hatáskörébe tartozik az ilyen kérdések a nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
történő – a szóban forgó munkaszerződés rendelkezéseinek megvizsgálását követően az 
érdemi tények tisztázásán alapuló – szabályozása és rendezése.


