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Tema: Peticija Nr. 1308/2011 dėl Lenkijos darbuotojų išnaudojimo Nyderlandų 
darbo rinkoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Przemyslaw Kosowski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad darbuotojai iš Lenkijos Nyderlandų darbo rinkoje nuolat 
išnaudojami ir diskriminuojami. Jis teigia, kad daugybė darbuotojų susiduria su 
nesąžiningomis įdarbinimo agentūromis, kurios įvairiais būdais jais naudojasi juos 
apgyvendindamos normų neatitinkančiuose būstuose ir mokėdamos menką darbo užmokestį. 
Kiti darbdaviai nesilaiko sutarčių, sudarytų su Lenkijos darbo inspekcija. Peticijos pateikėjas 
mano, kad šiuo atveju šiurkščiai pažeidžiami šioje srityje priimti ES teisės aktai, ir, kadangi jo 
skundas, pateiktas Nyderlandų socialinių reikalų ir užimtumo ministerijai, nebuvo 
patenkintas, prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Peticijos pateikėjas, Lenkijos pilietis, teigia, kad Nyderlanduose buvo diskriminuojamas, kai 
jį įdarbino laikinojo įdarbinimo įmonė „E & A Logistiek BV“ ir paskyrė dirbti bendrovėje 
„Albert Heijn BV“. Jis mano, kad, kartu su kitais tokioje pačioje padėtyje atsidūrusiais lenkų 
darbuotojais, jis nukentėjo dėl Nyderlandų ir ES teisės neatitinkančios neteisėtos praktikos. 

Iš peticijos priedų atrodo, kad peticijos pateikėjas nesudarė darbo sutarties Lenkijoje. Kaip 
užsienyje norintis dirbti Lenkijos pilietis, jis išties naudojosi Lenkijoje, Opolėje, įsteigtos 
įdarbinimo agentūros paslaugomis ir vėliau pasirašė darbo sutartį su Nyderlandų laikinojo 
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įdarbinimo įmone „E & A Logistiek BV“, kuri paskyrė jį į kitą įmonę Nyderlanduose. 

Peticijos pateikėjas konkrečiai skundžiasi dėl: 

 „normų“, t. y. kad darbuotojams lenkams skiriama daugiau darbo valandų nei 
darbuotojams olandams, todėl darbuotojai lenkai „išnaudojami“;

 darbdavio suteikto būsto, nes tada neįmanoma išsinuomoti buto pačiam; 

 darbuotojų atleidimo prieš pat įdarbinimo etapo pradžią, kad jie negalėtų naudotis 
tomis pačiomis sąlygomis kaip darbuotojai olandai;

 to, kad darbuotojai, kurie primena darbdaviui apie savo teises ir skundžiasi dėl 
diskriminacinės praktikos, yra atleidžiami iš darbo, kaip buvo ir peticijos pateikėjo 
atveju. 

Peticijos pateikėjo manymu, minėta praktika yra diskriminuojanti ir nesuderinama su ES 
teisės aktais. Jis remiasi Sutarties 45 straipsnyje (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 
39 straipsnis) įtvirtinta darbuotojų laisvo judėjimo teise ir Reglamentu (EEB) Nr. 1612/68 dėl 
darbuotojų judėjimo laisvės Bendrijoje, ir konkrečiai mini SESV 45 straipsnio 2 dalį, kurioje 
nustatyta, kad turi būti panaikinta bet kokia diskriminacija dėl valstybių narių darbuotojų 
pilietybės įdarbinimo, atlyginimo ir kitų darbo ir įdarbinimo sąlygų atžvilgiu. 

Peticijos pateikėjas jau kreipėsi dėl šio atvejo į Lenkijos ir Nyderlandų darbo inspekcijas. 
Negavęs, jo vertinimu, patenkinamų rezultatų, dabar jis prašo, kad įsikištų ES, konkrečiai 
siekdamas, kad būtų uždrausta minėta praktika ir nubausti pažeidėjai, taip pat siekdamas 
deramos kompensacijos nuo tokios praktikos nukentėjusiems asmenims. 

Komisijos pastabos
Komisija norėtų pabrėžti, kad ši peticija yra susijusi su privataus darbdavio ir fizinio asmens 
ginču dėl darbo santykių. Šio fakto nekeičia ir tai, kad peticijos pateikėjas dirbo kaip 
laikinasis darbuotojas, o skundžiasi dėl tam tikros savo darbdavio „E & A Logistiek BV“ ir 
įmonės, kurioje dirbti buvo paskirtas „Albert Heijn BV“, praktikos. 

Todėl Komisija neturi kompetencijos kištis į šį atvejį, kuris yra nacionalinių valdžios 
institucijų reikalas. Siekdami ginti savo teises nukentėję asmenys turi naudotis atitinkamomis 
nacionalinėmis priemonėmis, įskaitant bylinėjimąsi, kurios jiems prieinamos pagal 
nacionalines teisines sistemas. Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas šiuo tikslu jau ėmėsi 
tam tikrų veiksmų Lenkijoje ir Nyderlanduose. 

Kalbant apie ES taisykles dėl laisvo darbuotojų judėjimo, SESV 45 straipsnyje (buvęs 
Europos bendrijos steigimo sutarties 39 straipsnis) ir Reglamente Nr. 492/2011, 
kodifikuojančiame Reglamentą Nr. 1612/68, nustatyta, kad kitų valstybių narių darbuotojams, 
pasinaudojusiems savo laisvo judėjimo teise, suteikiamos tokios pat galimybės kaip valstybės 
piliečiams gauti pareigas ir naudotis bet kokiomis darbo ir įdarbinimo sąlygomis, įskaitant 
darbo užmokestį. Taigi, šiomis taisyklėmis draudžiama bet kokia diskriminacija pilietybės 
pagrindu. Tačiau Komisijos pareiga yra stebėti, ar taikant ES teisę nacionalinės taisyklės 
atitinka ES teisę ir ar valstybėje narėje nėra bendros neteisingo ES teisės aktų taikymo 
praktikos, o nacionalinės administravimo institucijos ir teismai yra atsakingi už 
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kontroliavimą, ar jų šalyje tinkamai taikomos laisvo darbuotojų judėjimo taisyklės. 

Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad SESV 45 straipsnis ir Reglamentas Nr. 492/2011 yra 
tiesiogiai taikytini nacionalinei valstybių narių tvarkai. Todėl peticijos pateikėjas turi teisę 
reikalauti šiose ES teisės nuostatose suteiktų teisių tiesiogiai nacionalinėse instancijose ir 
teismuose. 

Be to, peticijos pateikėjo kaltinimai dėl diskriminacijos nėra pagrįsti jokiomis konkrečiomis 
ES teisės nuostatomis, išskyrus jau minėtas nuostatas dėl laisvo darbuotojų judėjimo. 

Dėl laikinųjų darbuotojų padėties Komisija norėtų priminti, kad jiems taikoma 
Direktyva 2008/104/EB, kurioje užtikrinta minimali šios kategorijos darbuotojų apsauga 
visoje Europos Sąjungoje. Šioje direktyvoje aiškiai nustatytas vienodo požiūrio principas 
(5 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis šiuo principu, pagrindinės laikinojo įdarbinimo įmonių 
darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygos, įskaitant darbo užmokestį ir darbo trukmę, paskyrus 
darbuotojus į įdarbinančią įmonę, turi būti bent jau tokios pačios, kokios būtų taikomos, jei jie 
būtų tiesiogiai įdarbinti toje įmonėje eiti tas pačias pareigas. 

Vis dėlto šios direktyvos dėl laikinojo įdarbinimo įmonių 5 straipsnio 3 dalyje valstybėms 
narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis nukrypti nuo vienodo požiūrio principo, leidžiant 
socialiniams partneriams sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose gali būti nustatytos 
priemonės, susijusios su laikinųjų darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygomis. Nyderlandai 
informavo Komisiją, kad naudojasi šia nukrypti leidžiančia nuostata. Be to, iš peticijos priedų 
atrodo, kad darbdavys peticijos pateikėjui sumokėjo darbo užmokestį pagal galiojančią 
kolektyvinę sutartį. Nyderlandų darbo inspekcija domėjosi šiuo klausimu, bet nerado jokių 
pažeidimų. 

Be to, peticijos pateikėjo kaltinimai dėl aukštesnių „darbo normų“ darbuotojams lenkams nei 
darbuotojams olandams nepagrįsti jokiais konkrečiais duomenims apie sąlygas, kurios 
taikomos nuolatiniams įdarbinančios įmonės „Albert Heijn BV“ darbuotojams.

Išvada
Tai yra privataus darbdavio ir darbuotojo ginčas, todėl šį klausimą turi spręsti kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos, ir Komisija šiuo atveju neturi pagrindo kištis. 

Peticijos pateikėjas gali naudotis atitinkamomis nacionalinėmis priemonėmis, įskaitant 
bylinėjimąsi, kurios jam prieinamos pagal nacionalines teisines sistemas. SESV 45 straipsnis 
ir Reglamentas Nr. 492/2011 tiesiogiai taikomi valstybėse narėse, todėl peticijos pateikėjas 
turi teisę reikalauti šiose ES teisės nuostatose suteiktų teisių tiesiogiai nacionalinėse 
instancijose ir teismuose.“


