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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0655/2012, którą złożył Thomas Jahne (Niemcy) w sprawie 
nierównego traktowania pracowników w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że został zwolniony przez holenderskiego pracodawcę na mocy 
wyroku [lokalnego holenderskiego] sądu rejonowego (Kantonrechter). W jego umowie 
o pracę zapisano, że może zostać zwolniony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 
Centrum ds. Zatrudnienia i Dochodów (CWI). Składający petycję uważa, że jest to przejaw 
nierównego traktowania, ponieważ w ramach postępowania przed sądem rejonowym, 
jednostronnie wybranym przez jego pracodawcę, nie ma on dostępu do żadnych dalszych 
prawnych środków odwoławczych w związku ze zwolnieniem, natomiast w Niemczech jako 
pracownik miałby prawo do wniesienia odwołania. Składający petycję utrzymuje, że został 
zwolniony w trakcie leczenia. Ponadto wszystkie dokumenty dotyczące zwolnienia zostały 
sporządzone w języku niderlandzkim, choć składający petycję zna ten język w stopniu 
niewystarczającym do zrozumienia ich treści. Również to składający petycję uznaje za formę 
dyskryminacji. Uważa on za niesprawiedliwe to, że pracodawcy mogą jednostronnie 
dokonywać wyboru procedury, w ramach której zwalnia się pracowników. Składający petycję 
wzywa do przyjęcia środków europejskich w celu dopilnowania, by pracownicy w UE 
uzyskiwali równe szanse w kwestii zwolnienia z pracy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję, obywatel Niemiec zatrudniony w Holandii w latach 2007–2012, twierdzi, 
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że padł ofiarą dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie. Przede wszystkim jego 
pracodawca zwolnił go rzekomo niezgodnie z zapisami zawartymi w jego umowie o pracę1, 
na mocy wyroku sądu kantonalnego (Kantonrechter), a wyrok ten nie mógł być przedmiotem 
odwołania w sądzie wyższej instancji. Składający petycję zaznacza, że w związku z tym 
odebrano mu możliwość dalszego dochodzenia sprawiedliwości, oraz twierdzi, że stanowi to 
dyskryminację obywatela UE w Holandii, jako że tego rodzaju środki odwoławcze są 
dostępne dla wszystkich pracowników w Niemczech.

Składający petycję wyraża także sprzeciw w związku z tym, że wszystkie otrzymane przezeń 
dokumenty dotyczące jego zwolnienia były napisane w języku niderlandzkim, którego nie 
zna on na tyle, by móc w nim swobodnie czytać i dokładnie go zrozumieć.

Dodaje on także, że w związku ze wspomnianym wyrokiem sądu kantonalnego nie 
przysługiwał mu zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) oraz że przez kilka miesięcy –
podczas gdy właściwe organy holenderskie rozpatrywały jego podanie o przyznanie pomocy 
społecznej (Sozialhilfe) – żył za kwotę nieprzekraczającą minimalnych kosztów utrzymania 
w Holandii.

Ponadto składający petycję twierdzi, że chociaż zapadł na chorobę przynajmniej częściowo 
wywołaną przez chemikalia stosowane podczas pracy, lekarz zakładowy (Betriebsarzt) uznał 
go za zdolnego do pracy. Wyraża on sprzeciw w związku z tym, że sędzia, któremu 
przedstawił swoją sprawę, nie dał mu dość czasu, co uniemożliwiło mu odpowiednią obronę.

Uwagi/analiza Komisji

Jeśli chodzi o rzekomą dyskryminację w związku z brakiem dalszych środków 
odwoławczych od wyroku sądu kantonalnego w sprawie zwolnień indywidualnych, należy 
zauważyć, że sytuację składającego petycję trzeba porównać z sytuacją obywatela Holandii 
zwolnionego przez pracodawcę w Holandii, nie zaś z sytuacją obywateli UE pracujących (i 
zwolnionych) w Niemczech. Jeśli wszyscy obywatele UE (zarówno Holendrzy, jak i 
Niemcy) podlegają w Holandii takim samym zasadom dotyczącym warunków zwolnienia i 
sądowych środków ochrony przed zwolnieniami, nie może być mowy o dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową2. Nie ma dowodów na to, że taka dyskryminacja 
wystąpiła w tym przypadku.

Jeśli chodzi o stwierdzenie składającego petycję, że pracodawca zwolnił go na podstawie 
wyroku sądu kantonalnego wbrew zapisom zawartym w umowie o pracę, Komisja zaznacza, 
że nie istnieją szczególne przepisy prawa UE dotyczące dokonywania zwolnień 
indywidualnych (o ile nie dochodzi do dyskryminacji z niedozwolonych przyczyn, zwłaszcza 
ze względu na przynależność państwową). W związku z tym to do kompetencji właściwych 
organów krajowych (w Holandii) należy uregulowanie i rozstrzygnięcie tego rodzaju kwestii 

                                               
1 Według składającego petycję w jego umowie o pracę zapisano, że może on zostać zwolniony tylko za zgodą Centrum 
ds. Zatrudnienia i Dochodów (CWI).
2 Zob. w związku z tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 1978 r. w sprawie 1/78 
(Kenny), pkt 18: „Zabraniając każdemu z państw członkowskich odmiennego stosowania ich prawa w zależności od 
przynależności państwowej, w zakresie stosowania Traktatu, art. 7 i 48 nie dotyczą potencjalnych różnic w traktowaniu, 
które w takim czy innym państwie członkowskim mogą wynikać z różnic istniejących między przepisami poszczególnych 
państw członkowskich, jeśli przepisy te są stosowane do każdego, kto jest objęty ich zakresem, według obiektywnych 
kryteriów i bez względu na jego przynależność państwową”.
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na podstawie mającego zastosowanie ustawodawstwa krajowego oraz po zbadaniu istotnych 
okoliczności, między innymi w świetle zapisów przedmiotowej umowy o pracę.

Co się tyczy skargi składającego petycję w sprawie tego, że wszystkie otrzymane przezeń 
dokumenty dotyczące zwolnienia były napisane w języku niderlandzkim, którego nie zna on 
na tyle, by móc w nim swobodnie czytać i dokładnie go zrozumieć, to prawo UE nie 
zobowiązuje pracodawcy do dostarczania pracownikom dokumentacji w ich ojczystych 
językach.

Jeśli chodzi o informacje składającego petycję na temat zasiłku dla bezrobotnych 
(Arbeitslosengeld) i pomocy społecznej (Sozialhilfe), nie ma dowodów na to, że padł on 
ofiarą dyskryminującego traktowania w tej sprawie. Nie ma także dowodów 
potwierdzających stwierdzenia składającego petycję dotyczące jego świadectwa zdolności do 
pracy wydanego przez lekarza zakładowego ani też przesłuchania przez sędziego w sprawie 
problemów zdrowotnych składającego petycję spowodowanych rzekomo przez chemikalia 
wykorzystywane podczas pracy.

Wnioski

W opinii Komisji nie istnieją przesłanki pozwalające stwierdzić, że w przedmiotowej 
sprawie doszło do dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. W związku z tym 
to do kompetencji właściwych organów krajowych (w Holandii) należy rozstrzygnięcie 
kwestii poruszonych przez składającego petycję na podstawie mającego zastosowanie 
ustawodawstwa krajowego oraz po zbadaniu istotnych okoliczności, między innymi w 
świetle zapisów przedmiotowej umowy o pracę.


