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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1308/2011 af Przemyslaw Kosowski, polsk statsborger, om 
udnyttelse af polske arbejdstagere på det nederlandske arbejdsmarked

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at polske arbejdstagere bliver systematisk udnyttet og forskelsbehandlet 
på det nederlandske arbejdsmarked. Han påpeger, at mange falder i hænderne på korrupte 
vikarbureauer, der drager fordel af dem på utallige måder, herunder tilvejebringelse af dårlige 
bolig- og lønforhold. Andre arbejdsgivere overholder ikke de ansættelsesaftaler, der er indgået 
via det polske arbejdsinspektorat. Andrageren, der mener, at der i indeværende sag er tale om 
en grov overtrædelse af EU's på området gældende bestemmelser, og da hans klage til det 
nederlandske Ministerium for Sociale Anliggender og Beskæftigelse ikke har ført til noget, 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2013

"Andrageren, som er polsk statsborger, var ansat i Nederlandene af vikarbureauet E & A 
Logistiek BV og blev udsendt til virksomheden Albert Heijn BV. Han hævder, at han under 
denne ansættelse er blevet udsat for forskelsbehandling, og at han sammen med de andre 
polske arbejdstagere i samme situation har været offer for ulovlig praksis, som er i modstrid 
med nederlandsk lovgivning og EU-lovgivning. 

På baggrund af de bilag, som er vedlagt andragendet, ser det ud til, at andrageren ikke indgik 
en ansættelseskontrakt i Polen. Som polsk statsborger med interesse for at arbejde i udlandet, 
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gjorde han rent faktisk brug af et rekrutteringsbureau med base i Opole, Polen, hvorefter han 
senere underskrev en ansættelseskontrakt med det nederlandske vikarbureau E & A Logistiek 
BV, der stillede ham til rådighed for en anden virksomhed i Nederlandene. 

Andrageren klager især over følgende: 

 "normer" om arbejdstid, hvor polske arbejdstagere pålægges længere arbejdstider end 
nederlandske arbejdstagere, hvilket medfører "udnyttelse" af polske arbejdstagere

 den bolig, som arbejdsgiveren stiller til rådighed, gør det umuligt at leje en lejlighed 
selv 

 arbejdstagere fyres lige inden begyndelsen af deres "ansættelsesfase", som ville give 
dem samme rettigheder som nederlandske arbejdstagere

 arbejdstagere, der minder deres arbejdsgiver om deres rettigheder og klager over 
forskelsbehandling, fyres, hvilket var tilfældet med andrageren. 

Andrageren mener, at de ovennævnte praksisser er diskriminerende og i modstrid med EU-
lovgivningen. Han henviser til arbejdskraftens frie bevægelighed, som er fastlagt i artikel 45 
(tidligere artikel 39 i TEF) i TEUF og forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Fællesskabet, og nævner specifikt artikel 45, stk. 2, i TEUF, som 
fastlægger afskaffelse af enhver  i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af 
medlemsstaternes arbejdstagere for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår. 

Andrageren har allerede forelagt sagen for det polske og det nederlandske arbejdsinspektorat. 
Eftersom han ikke har modtaget et efter hans mening tilfredsstillende resultat, anmoder han 
nu EU om at gribe ind, især med henblik på at forbyde de ovennævnte praksisser, straffe 
lovovertræderne og yde ofrene for sådanne praksisser passende erstatning. 

Kommissionens bemærkninger
Kommissionen ønsker at understrege, at andragendet vedrører en uoverensstemmelse om et 
ansættelsesforhold mellem en privat arbejdsgiver og en enkeltperson. Det forhold, at 
andrageren arbejdede som vikaransat og klager over visse praksisser hos både sin 
arbejdsgiver, E & A Logistiek BV, og den brugervirksomhed, hvortil han var udsendt, Albert 
Heijn BV, ændrer ikke dette faktum. 

Kommissionen har derfor ikke beføjelse til at gribe ind i denne sag, som henhører under de 
nationale myndigheders beføjelse. Personer, der ønsker at klage, er nødt til at anvende de 
relevante nationale ordninger, herunder muligheden for retstvister, der stilles til deres 
rådighed af det nationale retssystem, for at beskytte deres rettigheder. Kommissionen 
bemærker, at andrageren allerede har taget en række skridt med henblik herpå, både i Polen 
og Nederlandene. 

For så vidt angår EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed fastlægges det i artikel 45 
i TEUF (tidligere artikel 39 i TEF) og forordning (EU) nr. 492/2011, der kodificerer 
forordning (EØF) nr. 1612/68, at arbejdstagere fra andre medlemsstater, der gør brug af deres 
ret til fri bevægelighed, ikke skal behandles anderledes fra statsborgere med hensyn til 
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adgangen til stillinger og enhver form for arbejdsvilkår, herunder aflønning. Reglerne 
forbyder således alle former for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 
Kommissionens rolle i forbindelse med anvendelsen af EU-lovgivningen er imidlertid at 
kontrollere, om de nationale regler er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eller om det 
er almindelig praksis i en medlemsstat at anvende EU-lovgivningen forkert, hvorimod det er 
de nationale administrationers og domstoles ansvar at kontrollere, om reglerne om 
arbejdstageres frie bevægelighed anvendes korrekt i deres land. 

I denne forbindelse bør det påpeges, at artikel 45 i TEUF og forordning (EU) nr. 492/2011 
gælder umiddelbart i medlemsstaternes nationale retsorden. Som følge heraf har andrageren 
ret til at gøre de i EU-lovgivningen fastsatte rettigheder gældende direkte ved nationale 
instanser og domstole. 

Andragerens påstande om forskelsbehandling er endvidere ikke underbygget med 
henvisninger til særlige bestemmelser i EU-lovgivningen ud over de bestemmelser, der er 
nævnt ovenfor med hensyn til arbejdstageres frie bevægelighed. 

For så vidt angår vikararbejdere, vil Kommissionen gerne minde om, at de er omfattet af 
direktiv 2008/104/EF, der sikrer denne kategori af arbejdstagere et minimumsniveau for 
beskyttelse i hele EU. I dette direktiv fastlægges navnlig princippet om ligebehandling (artikel 
5, stk. 1). I henhold til dette princip skal de væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår (herunder 
løn og arbejdstidens længde), der gælder for vikaransatte under deres udsendelse til en 
brugervirksomhed, mindst svare til dem, der ville være gældende, hvis de vikaransatte havde 
været ansat direkte af denne virksomhed til udførelse af samme arbejdsopgave. 

Artikel 5, stk. 3, i direktivet om vikararbejde gør det ikke desto mindre muligt for 
medlemsstaterne at fravige princippet om ligebehandling på visse betingelser ved at give 
arbejdsmarkedets parter mulighed for at indgå kollektive overenskomster om fastlæggelse af 
arbejds- og ansættelsesvilkår for vikararbejdere. Nederlandene har oplyst Kommissionen om, 
at de gør anvendelse af denne fravigelse. På baggrund af de bilag, der er vedlagt andragendet, 
ser det desuden ud til, at andragerens løn blev betalt af hans arbejdsgiver i overensstemmelse 
med den gældende kollektive overenskomst. Det nederlandske arbejdsinspektorat forhørte sig 
om dette emne, men fandt ingen uregelmæssigheder i denne henseende.  

Andragerens påstande vedrørende anvendelsen af højere "arbejdsnormer" for polske 
arbejdstagere i forhold til nederlandske arbejdstagere er ikke dokumenteret med konkrete 
oplysninger om de gældende forhold for fastansatte arbejdstagere i brugervirksomheden 
Albert Heijn BV.

Konklusion
Eftersom der er tale om en uoverensstemmelse mellem en privat arbejdsgiver og en 
arbejdstager, er det en sag for de kompetente nationale myndigheder, og Kommissionen har 
ikke beføjelse til at gribe ind i denne sag. 

Andrageren kan anvende de relevante nationale ordninger, herunder muligheden for 
retstvister, der stilles til hans rådighed af det nationale retssystem, for at beskytte sine 
rettigheder. Idet artikel 45 i TEUF og forordning (EU) nr. 492/2011 umiddelbart gælder i 
medlemsstaternes nationale retsorden, har han ret til at gøre de i EU-lovgivningen fastsatte 
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rettigheder gældende direkte ved nationale instanser og domstole." 


