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Комисия по петиции

28.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1308/2011, внесена от Пшемислав Косовски, с полско гражданство, 
относно експлоатацията на полски работници на холандския пазар на труда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че полски работници системно се експлоатират и 
дискриминират на холандския пазар на труда. Той предполага, че много от тях попадат 
в ръцете на безскрупулни агенции по заетостта, които се възползват от тях по много 
начини включително чрез осигуряване на жилище под стандартите и лоши условия на 
заплащане. Други работодатели не спазват трудовите договори, сключени с полската 
инспекция по труда. Вносителят на петицията смята, че това е случай на грубо 
нарушение на разпоредбите на ЕС в тази област и тъй като жалбата му до холандското 
министерство по социалните въпроси и заетостта е останала без резултат, сега той 
отправя искане към Европейския парламент да предприеме действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.

Вносителят на петицията, полски гражданин, твърди, че е бил дискриминиран, когато е 
бил нает на работа в Нидерландия от страна на агенцията за временна заетост „E & A 
Логистика“ ООД и е бил назначен в дружеството „Алберт Хейн“ ООД. Той счита, че 
наред с останалите полски работници в същото положение, той е станал жертва на 
незаконни практики, които противоречат както на нидерландското право, така и на 
правото на ЕС.
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В контекста на приложенията към петицията е видно, че вносителят на петицията не е 
сключил трудов договор в Полша. Като полски гражданин, интересуващ се от работа в 
чужбина, той действително е използвал услугите на агенция за подбор на персонал, със 
седалище в Ополе, Полша, и впоследствие е подписал трудов договор с нидерландската 
агенция за временна заетост „E & A Логистика“ ООД, която го е прехвърлила към
друго дружество в Нидерландия.

Вносителят на петицията се оплаква по-конкретно от следното:

 „нормите“ по отношение на работното време, наложено на полските работници, 
са завишени в сравнение с тези за нидерландските работници, което води до 
„експлоатация“ на полските работници;

 жилищното настаняване, предоставено от работодателя, прави невъзможно 
наемането на отделен апартамент;

 работниците се уволняват непосредствено преди началото на „фазата“ заетост, 
която би им дала право на равно третиране с нидерландските работници;

 работниците, които напомнят на работодателя си за своите права и се оплакват 
от неговите дискриминационни практики, се уволняват, какъвто е бил случаят на 
вносителя на петицията.

Вносителят на петицията счита, че горепосочените практики са дискриминационни и 
несъвместими с правото на ЕС. Той се позовава на свободното движение на 
работниците, предвидено в член 45 от Договора (предишен член 39 от ДЕО) и 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободното движение на работници в Общността, 
и изрично се позовава на член 45, параграф 2 от ДФЕС, в който се предвижда 
премахването на всяка дискриминация между работниците от държавите членки, 
основана на гражданство, трудово възнаграждение и други условия на труд.

Вносителят на петицията вече е подал жалба в полската и нидерландската инспекция по 
труда. Поради липсата на каквито и да било задоволителни резултати той понастоящем 
отправя искане към ЕС да се намеси, особено с цел забрана на практиките, описани по-
горе, наказване на нарушителите и адекватно обезщетение за жертвите на тези 
практики.

Забележки на Комисията
Комисията желае да подчертае, че петицията се отнася до спор относно трудово 
правоотношение между частен работодател и физическо лице. Обстоятелството, че 
вносителят на петицията е работил като нает чрез агенция за временна заетост работник 
и се оплаква от определени практики, както на своя работодател „E & A Логистика“ 
ООД, така и на предприятието ползвател, в което той е бил назначен – „Алберт Хейн“ 
ООД, не променя нещата.

Поради това Комисията няма правомощия да се намесва в този случай, който е от 
компетентността на националните органи. За да търсят правата си, ощетените лица 
трябва да използват съответните национални механизми, включително съдебно 
производство, които са на тяхно разположение в рамките на националните правни 
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системи. Комисията отбелязва, че вносителят на петицията вече е предприел няколко 
действия в тази насока, както в Полша, така и в Нидерландия.

По отношение на правилата на ЕС за свободно движение на работниците, член 45 от 
ДФЕС (предишен член 39 от ДЕО) и Регламент № 492/2011, който кодифицира 
Регламент № 1612/68, предвиждат, че работниците от други държави членки, които 
упражняват правото си на свободно движение, не се третират различно от гражданите 
по отношение на достъпа до работни места и всички условия на труд и заетост, 
включително възнаграждението. По този начин правилата забраняват всякаква 
дискриминация въз основа на националност. Въпреки това ролята на Комисията в 
прилагането на правото на ЕС е да следи дали националните правила са в съответствие 
с правото на ЕС или дали е налице обща практика на неправилно прилагане на правото 
на ЕС от страна на държава членка, докато националните администрации и съдилища 
отговарят за контролирането на правилното прилагане на правилата за свободно 
движение на работниците в тяхната страна.

В този контекст следва да се подчертае, че член 45 от ДФЕС и Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 са пряко приложими в националния правен ред на държавите членки. 
Вследствие на това вносителят на петицията има право да се позове на правата, 
предоставени от тези разпоредби на правото на ЕС, директно пред националните 
инстанции и съдилища.

Освен това твърденията за дискриминация, представени от вносителя на петицията, не 
са подкрепени от никакво позоваване на конкретни разпоредби от правото на ЕС, 
различни от посочените по-горе по отношение на свободното движение на 
работниците.

Що се отнася до положението на наетите чрез агенции за временна заетост работници, 
Комисията би желала да припомни, че те попадат в обхвата на Директива 2008/104/ЕО, 
с която се гарантира минимално ниво на защита за тази категория работници в целия 
ЕС. Тази директива налага по-конкретно принципа на равно третиране (член 5, 
параграф 1). Съгласно този принцип, основните условия на труд и заетост на наетите 
чрез агенции за временна заетост работници, включително по отношение на трудовото 
възнаграждение и продължителността на работното време, по време на тяхното 
назначение в предприятие ползвател трябва да бъдат равни най-малко на тези, които 
щяха да се приложат, ако те бяха наети на работа пряко от това предприятие за същото 
работно място.

Въпреки това член 5, параграф 3 от Директивата относно работата чрез агенции за 
временна заетост позволява на държавите членки, при определени условия, да 
предвидят дерогации от принципа за равно третиране, като позволят на социалните 
партньори да сключват колективни споразумения за определяне на условията на труд и 
заетост на наетите чрез агенции за временна заетост работници. Нидерландия е 
информирала Комисията, че се възползва от тази дерогация. Освен това от 
приложенията към петицията е видно, че възнаграждението на вносителя на петицията 
е заплащано от работодателя му в съответствие с приложимия колективен трудов 
договор. Инспекцията по труда на Нидерландия е направила проучване по въпроса, но 
не е установила никаква нередност в това отношение.
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Освен това твърденията на вносителя на петицията по отношение на прилагането на 
завишени „работни норми“ за полските работници в сравнение с тези за 
нидерландските работници не са обосновани с конкретна информация относно 
условията, приложими по отношение на постоянните работници в предприятието 
ползвател „Алберт Хейн“ ООД.

Заключение
Тъй като спорът е между частен работодател и работник, той е предмет на разрешаване 
от страна на компетентните национални органи и Комисията няма компетентност да се 
намесва в този случай.

За да търси правата си, вносителят на петицията може да използва подходящите 
национални механизми, включително съдебно производство, които са му предоставени 
от националните правни системи. Тъй като член 45 от ДФЕС и Регламент (ЕС) 
№ 492/2011 са пряко приложими в националния правен ред на държавите членки, 
вносителят на петицията има право да претендира правата, предоставени от тези 
разпоредби на правото на ЕС, директно пред националните инстанции и съдилища.


