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petíció a lengyel munkavállalóknak a holland munkaerőpiacon történő 
kihasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a lengyel munkavállalókat módszeresen kihasználják és 
hátrányos megkülönböztetésben részesítik a holland munkaerőpiacon. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy sokan korrupt munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások kezei közé 
kerülnek, amelyek számtalan módon kihasználják őket, többek között rossz lakhatási 
körülmények biztosításával és alacsony bérekkel. Más munkáltatók nem tartják be a lengyel 
munkaügyi hatóságokon keresztül megkötött munkaszerződéseket. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a jelen ügyben az Európai Unió e területen hatályos rendelkezéseinek súlyos 
megsértéséről van szó, és mivel a holland szociális és foglalkoztatási minisztériumhoz 
benyújtott panasza nem vezetett eredményre, ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. június 28.

A petíció benyújtója, egy holland állampolgár, azt állítja, hogy amikor Hollandiában az E&A 
Logistiek BV munkaerő-kölcsönző ügynökség alkalmazta és az Albert Heijn BV vállalatnál 
helyezte el, megkülönböztetést szenvedett el. Úgy véli, hogy más, hasonló helyzetben lévő 
lengyel munkavállalókhoz hasonlóan jogellenes, a holland és az uniós joggal ellentétes 
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gyakorlatok áldozatává vált. 

A petícióhoz csatolt mellékletek alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója nem 
Lengyelországban kötött munkaszerződést. A külföldi munkavégzés iránt érdeklődő lengyel 
állampolgárként egy, a lengyelországi Opoléban működő munkaközvetítő ügynökség 
szolgáltatásait vette igénybe, majd munkaszerződést kötött a holland E&A Logistiek BV 
munkaerő-kölcsönző ügynökséggel, amely őt egy másik hollandiai társaság rendelkezésére 
bocsátotta. 

A petíció benyújtója főként az alábbiakat panaszolja fel: 

 a munkaórákban meghatározott „norma” a lengyel munkavállalók esetében magasabb, 
mint a holland munkavállalók esetében, ami a lengyel munkavállalók 
„kizsákmányolásához” vezet;

 mivel a szállást a munkáltató biztosítja, ez ellehetetleníti, hogy a munkavállaló maga 
béreljen lakást; 

 a munkavállalókat még azon foglalkoztatási „szakasz” kezdete előtt elbocsátják, amely 
lehetővé tenné számukra, hogy a holland munkavállalókkal azonos elbánásban 
részesüljenek;

 azokat a munkavállalókat, akik felhívják a munkáltatók figyelmét jogaikra és akik a 
diszkriminatív gyakorlatok ellen panaszt tesznek, elbocsátják, amint az a petíció 
benyújtója esetében is történt.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a fenti gyakorlatok diszkriminatívak, és az uniós joggal 
nem összeegyeztethetők. Hivatkozik a munkavállalók szabad mozgására, amelyet a Szerződés 
45. cikke (az EKSZ egykori 39. cikke) és a munkavállalók Közösségen belüli szabad 
mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet is rögzít, és kifejezetten említi az EUMSZ 45. 
cikkének (2) bekezdését, amely tiltja az állampolgárság alapján történő mindenfajta 
megkülönböztetést a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, 
valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében. 

A petíció benyújtója az ügyet már előterjesztette a lengyel és a holland munkaügyi 
felügyeletnél is. Mivel ez nem járt számára kielégítőnek tekinthető eredménnyel, az EU 
beavatkozását kéri, különösen annak érdekében, hogy a fent leírt gyakorlatokat tiltsa be, az 
elkövetőket büntesse meg, és e gyakorlatok áldozatai részére megfelelő kártérítést fizettessen. 

A Bizottság észrevételei
A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a petíció tárgya egy magánfoglalkoztató és egy 
magánszemély közötti munkaviszonyt érintő vita. Az a körülmény, hogy a petíció benyújtója 
kölcsönzött munkavállalóként dolgozott, és a munkaadója, az E&A Logistiek BV, valamint a 
részére munkahelyként kijelölt kölcsönző vállalkozás, az Albert Heijn BV egyes gyakorlatai 
ellen tesz panaszt, ezen a tényen nem változtat. 

A Bizottság ezért nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy beavatkozzon ebbe az ügybe, amely 
a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik. A sértetteknek a nemzeti jogrendszerek által 
rendelkezésükre bocsátott megfelelő nemzeti mechanizmusokat – köztük a peres eljárást –



CM\943027HU.doc 3/4 PE514.935v01-00

HU

kell igénybe venniük jogaik védelme érdekében. A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció 
benyújtója ennek érdekében mind Lengyelországban, mind Hollandiában tett már több erre 
irányuló lépést is. 

Ami a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó uniós szabályokat illeti, az EUMSZ 45. 
cikke (az EKSZ egykori 39. cikke) és a 1612/68/EGK rendeletet egységes szerkezetbe foglaló 
492/2011/EU rendelet úgy rendelkezik, hogy azokat a más tagállamokból származó 
munkavállalókat, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolták, az álláshelyekhez való 
hozzáférés, illetve a munka- és foglalkoztatási feltételek, többek között a bérezés tekintetében 
tilos a helyi illetőségű személyektől eltérő módon kezelni. A szabályok tehát tiltják az 
állampolgárságon alapuló mindennemű megkülönböztetést. A Bizottságnak az uniós jog 
alkalmazásában játszott szerepe ugyanakkor az, hogy ellenőrizze a tagállami szabályok uniós 
szabályokkal való összhangját, illetve hogy valamely tagállam általánosságban helytelenül 
alkalmazza-e az uniós jogot, míg a nemzeti közigazgatás és a bíróságok hatáskörébe tartozik 
annak nyomon követése, hogy az adott országban megfelelően alkalmazzák-e a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályokat. 

Ezzel összefüggésben ki kell emelni, hogy az EUMSZ 45. cikke és a 492/2011/EU rendelet a 
tagállamok nemzeti jogrendjében közvetlenül alkalmazandó. A petíció benyújtója 
következésképpen az uniós jog e rendelkezései értelmében őt megillető jogokra közvetlenül is 
hivatkozhat a nemzeti hatóságok és bíróságok előtt. 

Ezenfelül a petíció benyújtójának állításai szerinti megkülönböztetést – a fentiekben a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozón kívül – nem támasztja alá az uniós jog egyetlen 
konkrét rendelkezésének említése sem, 

Ami a munkaerő-kölcsönző ügynökségek munkavállalóinak helyzetét illeti, a Bizottság 
emlékeztet arra, hogy e személyekre a 2008/104/EK irányelv alkalmazandó, amely Unió-
szerte minimális védelmi szintet biztosít a munkavállalók e csoportja számára. Ez az irányelv 
meghatározza különösen az egyenlő elbánás elvét is (5. cikk (1) bekezdés). Ezen elv 
értelmében a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási 
feltételeknek – a bért és a munkaidő tartamát is ideértve – legalább olyan szintűnek kell 
lenniük, mintha az adott állás betöltésére a kölcsönvevő vállalkozás közvetlenül vette volna 
fel őket. 

Mindazonáltal a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül történő munkavállalásról szóló irányelv 5. 
cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételekkel 
eltérjenek az egyenlő elbánás elvétől, azáltal, hogy a szociális partnerek számára megengedik 
a kölcsönzött munkavállalók munka- és foglalkoztatási körülményeit meghatározó kollektív 
megállapodások megkötését. Hollandia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy él ezen eltérési 
lehetőséggel. Ezenfelül a petícióhoz benyújtott mellékletekből kitűnik, hogy a petíció 
benyújtójának javadalmazását munkáltatója az alkalmazandó kollektív megállapodásnak 
megfelelően fizette ki. A holland munkaügyi felügyelet kivizsgálta az ügyet, de e tekintetben 
nem tárt fel szabálytalanságot.  

A petíció benyújtójának azon állításait, miszerint a lengyel munkavállalók „munkanormája” 
magasabb a hollandokénál, nem támasztja alá az Albert Heijn BV kölcsönző vállalkozás 
állandó munkavállalóira alkalmazandó feltételekre vonatkozó semmilyen konkrét információ.
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Összegzés
Mivel a vita egy magánmunkáltatót és egy munkavállalót érint, az ügy az illetékes nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartozik, a Bizottság pedig nem rendelkezik hatáskörrel az ügybe való 
beavatkozásra. 

A petíció benyújtójának a nemzeti jogrendszerek által rendelkezésére bocsátott megfelelő 
nemzeti mechanizmusokat – köztük a peres eljárást – kell igénybe vennie jogainak védelme 
érdekében. Mivel az EUMSZ 45. cikke és a 492/2011/EU rendelet a tagállamok jogrendjében 
közvetlenül alkalmazandó, a petíció benyújtója az uniós jog e rendelkezései értelmében őt 
megillető jogokra közvetlenül is hivatkozhat a nemzeti hatóságok és bíróságok előtt. 


