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Temats: Lūgumraksts Nr. 0655/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Jahne, par nevienlīdzīgu izturēšanos pret darbiniekiem ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa nīderlandiešu darba devējs atlaida viņu no darba ar 
[vietējās Nīderlandes] rajona tiesas (Kantonrechter) spriedumu. Viņa darba līgumā bija teikts, 
ka viņu var atlaist tikai ar Nodarbinātības un ieņēmumu centra (CWI) atļauju. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šis ir nevienlīdzīgas izturēšanās gadījums, jo saskaņā ar procedūru 
rajona tiesā, ko vienpusēji izvēlējās darba devējs, viņam nav pieejas it nekādiem turpmākiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret viņa atlaišanu, taču, strādājot Vācijā, viņam būtu bijušas 
pārsūdzības tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņu atlaida, kamēr viņš ārstējās. 
Turklāt visi atlaišanas dokumenti tika sastādīti nīderlandiešu valodā, lai gan viņa 
nīderlandiešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai saprastu šo dokumentu saturu. Arī to 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata par diskriminācijas veidu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata,
ka ir negodīgi, ka darba devēji drīkst vienpusēji izvēlēties procedūru, kuru izmantot savu 
darbinieku atlaišanai. Viņš aicina ieviest Eiropas mēroga pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka 
darbiniekiem Eiropas Savienībā atlaišanas gadījumā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, kurš laikposmā no 2007. līdz 
2012. gadam ir bijis nodarbināts Nīderlandē, apgalvo, ka ir daudzkāršas diskriminācijas 
upuris. Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darba devējs viņu atlaida no darba ar 
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rajona tiesneša (Kantonrechter) spriedumu, ko nebija iespējams pārsūdzēt augstākas 
instances tiesā, un ka tādējādi tika pārkāpti darba līguma noteikumi1. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka tādējādi viņam tika liegta iespēja pārsūdzēt lēmumu, un apgalvo, ka tā 
ir uzskatāma par ES iedzīvotāja diskrimināciju Nīderlandē, ņemot vērā apstākli, ka Vācijā 
visiem darba ņēmējiem ir pieejamas šādas pārsūdzības iespējas.

Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas par to, ka visi ar atlaišanu saistītie dokumenti, kurus viņš 
saņēma, bija sagatavoti nīderlandiešu valodā, kuru viņš nepārvalda pietiekami labi, lai tajā 
lasītu vai to saprastu.

Viņš piebilst, ka saskaņā ar rajona tiesneša spriedumu viņam nepienācās bezdarbnieka 
pabalsts (Arbeitslosengeld) un ka pāris mēnešus, kamēr atbildīgās Nīderlandes iestādes 
izskatīja viņa prasību par sociālās palīdzības (Sozialhilfe) piešķiršanu, viņa iztikas līdzekļi 
bija mazāki par Nīderlandē pieņemto iztikas minimumu.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, lai gan viņš cieta no slimības, kuru vismaz daļēji 
bija izraisījušas darbā izmantotās ķīmiskās vielas, uzņēmuma ārsts (Betriebsarzt) paziņoja, 
ka viņš ir darbspējīgs. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka tiesnesis, kuru viņš 
iepazīstināja ar savu lietu, nesniedza viņam pietiekamu laiku pienācīgai sevis aizstāvībai.

Komisijas komentāri/analīze

Attiecībā uz iespējamu diskrimināciju saistībā ar apstākli, ka atsevišķu personu atlaišanas 
gadījumā nav nodrošinātas rajona tiesneša sprieduma pārsūdzības iespējas, būtu jānorāda, ka 
lūgumraksta iesniedzēja situācija būtu jāsalīdzina ar tāda Nīderlandes valstspiederīgā 
situāciju, kuru darba devējs ir atbrīvojis no darba Nīderlandē, nevis ar Vācijā strādājošu (un 
atlaistu) ES iedzīvotāju situāciju. Gadījumos, kad saistībā ar atlaišanas noteikumiem un 
tiesiskās aizsardzības instrumentiem uz visiem ES iedzīvotājiem (tostarp gan Nīderlandes, 
gan Vācijas valstspiederīgajiem) Nīderlandē attiecas vienādi noteikumi, nav konstatējama 
diskriminācija valstspiederības dēļ2. Nav pierādījumu, ka konkrētajā gadījumā būtu pieļauta 
šāda diskriminācija.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka darba devējs viņu atlaida ar rajona 
tiesneša spriedumu, kas ir pretrunā viņa darba līguma noteikumiem, Komisija norāda, ka nav 
konkrētu ES tiesību aktu par procedūru personu atlaišanai no darba (ar nosacījumu, ka nav 
pieļauta aizliegta diskriminācija, jo īpaši valstspiederības dēļ). Tāpēc šādi jautājumi ir 
jāreglamentē un jārisina atbildīgajām valsts (Nīderlandes) iestādēm, pamatojoties uz 
piemērojamajiem valsts tiesību aktiem un pēc visu attiecīgo faktu noskaidrošanas, cita starpā 
ņemot vērā izskatāmā darba līguma noteikumus.

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par to, ka visi ar atlaišanu saistītie dokumenti, 
kurus viņš saņēma, bija sagatavoti nīderlandiešu valodā, kuru viņš nepārvalda pietiekami labi, 

                                               
1 Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju viņa darba līgumā bija paredzēts, ka viņu var atlaist, tikai 
saņemot CWI piekriö anu.
2 Šajā kontekstā skatīt Eiropas Kopienu Tiesas 1978. gada 28. jūnija sprieduma lietā 1/78 (Kenny) 18. apsvērumu: 
„Aizliedzot visām dalībvalstīm, pamatojoties uz valstspiederību, piemērot tiesību aktus atšķirīgi, Līguma piemērošanas 
jomā 7. un 48. pants neattiecas uz atšķirīgu attieksmi, kas varētu rasties starp dalībvalstu tiesību aktiem pastāvošo atšķirību 
dēļ tiktāl, ciktāl šīs atšķirības ietekmē visas personas, uz kurām tās attiecas, saskaņā ar objektīviem kritērijiem un 
neskatoties uz pilsonību.”
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lai tajā lasītu vai to saprastu, jānorāda, ka ES tiesību aktos nav paredzēta prasība, ka darba 
devējam dokumenti saviem darbiniekiem būtu jānodrošina viņu dzimtajā valodā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par bezdarbnieka pabalstu 
(Arbeitslosengeld) un sociālo palīdzību (Sozialhilfe) nav pierādījumu, ka pret viņu šajā jomā 
būtu vērsta diskriminējoša attieksme. Turklāt šādu pierādījumu nav arī saistībā ar 
lūgumraksta iesniedzēja darbspējas apliecību, kuru izsniedza uzņēmuma ārsts, vai attiecībā uz 
tiesas sēdi par lūgumraksta veselības problēmām, ko saskaņā ar viņa apgalvojumiem izraisīja 
darbā izmantotās ķīmiskās vielas.

Secinājums

Komisijai nešķiet, ka šajā lietā ir konstatējama diskriminācija valstspiederības dēļ. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzdotie jautājumi ir jārisina atbildīgajām valsts (Nīderlandes) 
iestādēm, pamatojoties uz piemērojamajiem valsts tiesību aktiem un pēc visu attiecīgo faktu 
noskaidrošanas, cita starpā ņemot vērā izskatāmā darba līguma noteikumus.


