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Tema: Peticija Nr. 0655/2012 dėl nevienodo elgesio su darbuotojais iš ES, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Thomas Jahne

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Nyderlandų darbdavio buvo atleistas iš darbo dėl 
[Olandijos] apylinkės teismo (Kantonrechter) teismo sprendimo. Jo darbo sutartyje numatyta, 
kad jis gali būti atleistas iš darbo tik su Įdarbinimo ir pajamų centro leidimu. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tai buvo nevienodos sąlygos, nes teismo procesas apylinkės teisme buvo 
vienašališkai parinktas darbdavio, ir jis neturėjo jokių teisių gynimo priemonių dėl jo 
atleidimo iš darbo, kai tuo tarpu darbuotojas Vokietijoje būtų turėjęs teisę paduoti apeliacinį 
skundą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jis buvo atleistas jo medicininio gydymo metu. Be to, 
visi atleidimo dokumentai buvo parengti nyderlandų kalba, kurios jis nemoka pakankamai 
gerai, kad suprastų dokumentų turinį. Peticijos pateikėjas mano, kad tai yra tam tikra 
diskriminacijos forma. Peticijos pateikėjas mano, kad yra neteisinga, jog darbdavys gali 
vienašališkai pasirinkti darbuotojų atleidimo procedūrą. Jis prašo imtis europinių priemonių ir 
užtikrinti, kad darbuotojams ES būtų sudarytos vienodos galimybės dėl atleidimo iš darbo. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Nyderlanduose 2007–2012 m. dirbęs Vokietijos pilietis, 
teigia, kad tapo įvairialypės diskriminacijos auka. Darbdavys jį atleido iš darbo tariamai 
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nesilaikydamas darbo sutarties1 nuostatų, vadovaudamasis apylinkės teismo (Kantonrechter) 
sprendimu, kurio negalima apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Peticijos pateikėjas 
pažymi, kad jam buvo atimtos galimybės siekti tolesnių teisių gynimo priemonių ir teigia, 
kad tai yra ES piliečio diskriminacija Nyderlanduose, nes Vokietijoje visi darbuotojai turi 
teisę į tokias teisių gynimo priemones.

Taip pat peticijos pateikėjas skundžiasi, kad visus atleidimo iš darbo dokumentus jis gavo 
nyderlandų kalba, kuria jis nemoka gerai skaityti ir negali tinkamai suprasti.

Jis priduria, kad po minėto apylinkės teismo sprendimo jis neteko teisės į bedarbio pašalpas 
(Arbeitslosengeld) ir kad porą mėnesių, per kuriuos kompetentingose Nyderlandų valdžios 
institucijose buvo svarstomas jo prašymas dėl socialinės paramos (Sozialhilfe), jis gyveno už 
mažesnes nei minimalus Nyderlandų pragyvenimo lygis pajamas.

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad nors jis sirgo liga, kurią bent iš dalies sukėlė darbe 
naudojami chemikalai, įmonės gydytojas (Betriebsarzt) paskelbė jį tinkamu dirbti. Jis 
skundžiasi, kad jo bylą svarstęs teisėjas nesuteikė jam pakankamai laiko tinkamai apsiginti.

Komisijos pastabos (tyrimas)

Dėl tariamos diskriminacijos, susijusios su tuo, kad nėra tolesnių teisių gynimo priemonių 
prieš apylinkės teismo sprendimą individualaus atleidimo iš darbo atveju, reikia pažymėti, 
kad šią peticijos pateikėjo situaciją reikėtų lyginti su Nyderlandų piliečių, kuriuos 
Nyderlanduose iš darbo atleidžia darbdavys, o ne ES piliečių, kurie dirba (ir yra atleidžiami 
iš darbo) Vokietijoje. Situacijose, kuriose Nyderlanduose visiems ES piliečiams (tarkim, 
Nyderlandų ir Vokietijos piliečiams) taikomos vienodos taisyklės dėl atleidimo sąlygų ir 
teisminių apsaugos priemonių tokių atleidimų atveju2, nėra jokios diskriminacijos. Nėra jokių 
įrodymų, kad šiuo konkrečiu atveju būtų diskriminacija.

Dėl peticijos pateikėjo teiginio, kad darbdavys atleido jį iš darbo pagal apylinkės teismo 
sprendimą, o ne pagal jo darbo sutarties nuostatas, Komisija pažymi, kad nėra jokio 
konkretaus ES teisės akto, susijusio su individualaus atleidimo iš darbo procedūra (su sąlyga, 
kad nėra diskriminacijos draudžiamais pagrindais, konkrečiai dėl pilietybės). Todėl tokius 
klausimus reglamentuoti ir spręsti turi kompetentingos nacionalinės (Nyderlandų) valdžios 
institucijos, remdamosi galiojančiais nacionaliniais teisės aktais ir nustačiusios visus 
susijusius faktus bei, be kita ko, atsižvelgdamos į susijusios darbo sutarties sąlygas.

Dėl peticijos pateikėjo skundo, kad jis visus atleidimo iš darbo dokumentus gavo nyderlandų 
kalba, kuria jis nemoka gerai skaityti ir negali tinkamai suprasti – ES teisės aktuose 
darbdavys neįpareigojamas pateikti dokumentų savo darbuotojams jų gimtąja kalba.

Dėl peticijos pateikėjo teiginių, susijusių su bedarbio pašalpomis (Arbeitslosengeld) ir 
                                               
1 Peticijos pateikėjo teigimu, jo darbo sutartyje buvo nustatyta, kad iš darbo jį buvo galima atleisti tik gavus Įdarbinimo ir 
pajamų centro sutikimą.
2 Šiuo atžvilgiu žr. 1978 m. birželio 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje Nr. 1/78 (Kenny) 
18 konstatuojamąją dalį: „Sutarties taikymo srityje, 7 ir 48 straipsniai, draudžiant kiekvienai valstybei narei skirtingai 
taikyti savo teisės aktus pilietybės pagrindu, nėra susiję su elgesio skirtumais, kurie gali atsirasti skirtingose valstybėse 
narėse dėl skirtingų valstybių narių teisės aktų skirtumų tol, kol šie skirtumai turi įtakos visiems asmenims, kuriems jie 
galioja, pagal objektyvius kriterijus ir neatsižvelgiant į jų pilietybę“.
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socialine parama (Sozialhilfe), nėra jokių įrodymų, kad šiuo atžvilgiu jis patyrė kokią nors 
diskriminaciją. Taip pat nėra tokių įrodymų dėl peticijos pateikėjo tinkamumo darbui 
pažymos, kurią išdavė įmonės gydytojas, arba dėl peticijos pateikėjo sveikatos problemų, 
kurias tariamai sukėlė darbe naudojami chemikalai, svarstymo teisme.

Išvados

Komisijos nuomone, šiuo atveju nėra diskriminacijos pilietybės pagrindu. Todėl tokius 
klausimus reglamentuoti ir spręsti turi kompetentingos nacionalinės (Nyderlandų) valdžios 
institucijos remdamosi galiojančiais nacionaliniais teisės aktais ir nustačiusios visus 
susijusius faktus bei, be kita ko, atsižvelgdamos į susijusios darbo sutarties sąlygas.“


