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Temats: Lūgumraksts Nr. 1308/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Przemyslaw Kosowski, par darba ņēmēju no Polijas ļaunprātīgu izmantošanu 
Nīderlandes darba tirgū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka darba ņēmēji no Polijas sistemātiski tiek ļaunprātīgi 
izmantoti un diskriminēti Nīderlandes darba tirgū. Viņš norāda, ka daudzi nonāk korumpētu 
īslaicīga darba aģentūru pakļautībā, kuras no tiem gūst labumu neskaitāmos veidos, tostarp 
radot sliktus dzīves apstākļus un maksājot zemu atalgojumu. Citi darba devēji nerīkojas 
saskaņā ar darba līgumiem, kas ir noslēgti ar Polijas Darba inspekcijas starpniecību. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šajā gadījumā runa ir par ļoti smagu ES teritorijā spēkā 
esošu noteikumu pārkāpumiem, un tā kā viņa sūdzība Nīderlandes Sociālo lietu un 
nodarbinātības ministrijai nav devusi nekādus rezultātus, viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Polijas pilsonis, apstiprina, ka ticis diskriminēts, kad viņu 
nodarbināja Nīderlandē pagaidu darba aģentūra E & A Logistiek BV un kad viņš tika norīkots 
darbā uzņēmumā Albert Heijn BV. Viņš uzskata, ka viņš un citi darba ņēmēji no Polijas, kuri 
ir tādā pašā situācijā, bija nelikumīgas prakses upuri, kura ir pretrunā gan Nīderlandes, gan ES 
tiesību aktiem. 
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No lūgumrakstam pievienotajiem pielikumiem izriet, ka lūgumraksta iesniedzējs nebija 
noslēdzis darba līgumu Polijā. Ka Polijas pilsonis, kurs bija ieinteresēts strādāt ārzemēs, viņš 
faktiski izmantoja darbā pieņemšanas aģentūras pakalpojumus, kura reģistrēta Opolē, Polijā, 
un pēc tam parakstīja darba līgumu Dānijas pagaidu darba aģentūru E & A Logistiek BV, kura 
viņu norīkoja cita uzņēmuma rīcībā Nīderlandē. 

Lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt sūdzas par šādiem jautājumiem: 

 „normatīvi”, kas izteikti darba laikā, darba ņēmējiem no Polijas ir noteikti augstāki 
nekā tie, ko piemēro darba ņēmējiem no Nīderlandes, kas izraisa darba ņēmēju no 
Polijas „ekspluatāciju”;

 tā kā darba devējs nodrošināja izmitināšanu, nebija iespējams pašiem īrēt dzīvokli; 

 darba ņēmēji tiek atlaisti jau īsi pirms ir sācies faktiskās nodarbinātības posms, kurā 
viņiem būtu tiesības uz tādu pašu attieksmi, kāda ir pret Nīderlandes darba ņēmējiem;

 darba ņēmēji, kuri darba devējam atgādina par savām tiesībām un sūdzas par īstenoto 
diskriminējošo praksi, tiek atlaisti, kā tas bija gadījumā ar lūgumraksta iesniedzēju. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iepriekš aprakstītā prakse ir diskriminējoša un ir pretrunā 
ar ES tiesību aktiem. Viņš atsaucas uz darba ņēmēju tiesībām brīvi pārvietoties, kas 
nostiprinātas Līguma 45. pantā (EK līguma bijušais 39. pants) un Regulā (EEK) Nr. 1612/68 
par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, un jo īpaši norāda uz LESD 45. panta 
2. punktu, kurā noteikts, ka ir aizliegta jebkāda diskriminācija starp dalībvalstu darba 
ņēmējiem, kuras pamatā ir valstspiederība, attiecībā uz nodarbināšanu, atalgojumu un citiem 
darba apstākļiem un nodarbinātības nosacījumiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs šaja lietā jau ir griezies Polijas un Nīderlandes darba uzraudzības 
iestādēs. Tā kā līdz šim nav panākti nekādi rezultāti, kas lūgumraksta iesniedzēju apmierinātu, 
viņš lūdz ES iestādes iejaukties, jo īpaši attiecībā uz to, lai tiktu aizliegta iepriekš aprakstītā 
prakse, sodītas personas, kas atbildīgas par prettiesisko rīcību un noteiktas atbilstošas 
kompensācijas personām, kas cietušas šādas prakses rezultātā. 

Komisijas novērojumi
Komisija vēlas uzsvērt, ka lūgumraksts ir saistīts ar strīdu par darba attiecībām starp privātu 
darba devēju un privātpersonu. Apstāklis, ka lūgumraksta iesniedzējs kādu laiku strādāja kā 
nodarbinātais īslaicīga darba aģentūrā un sūdzas par noteiktu gan sava tiešā darba devēja  
uzņēmuma E & A Logistiek BV, gan uzņēmuma Albert Heijn BV, kurā viņš tika norīkots, 
īstenoto praksi, lietas būtību nemaina. 

Tālab Komisija norāda, ka nav kompetenta iejaukties šajā lietā, jo tā ir lieta, kas jāizskata 
valsts iestādēm. Lai aizsargātu savas tiesības, personām, kuras uzskata, ka viņu tiesības ir 
aizskartas, jāizmanto atbilstošie valsts mehānismi, tostarp prasību iesniegšana tiesā, ko paredz 
valsts tiesību sistēma. Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs jau ir veicis konkrētus 
pasākumus šajā sakarībā gan Polijā, gan Nīderlandē. 

ES noteikumi, kas reglamentē darba ņēmēju tiesības brīvi pārvietoties, LESD 45. pants 
(bijušais EK līguma 39. pants) un Regula Nr. 492/2011, ar kuru kodificēta Regula 
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Nr. 1612/68, paredz, ka pret darba ņēmējiem no citam dalībvalstīm, kas izmanto savas tiesības 
brīvi pārvietoties, nevar piemērot citu attieksmi kā pret attiecīgās valsts valstspiederīgajiem 
saistībā ar piekļuvi amata vietām un jebkuriem nodarbinātības nosacījumiem, tostarp 
atalgojumu. Tādējādi ar šiem noteikumiem ir aizliegta jebkāda diskriminācija, kuras pamatā ir 
valstspiederība. Tomēr, Komisijas uzdevums attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu ir 
uzraudzīt, vai valsts tiesību akti atbilst ES tiesību aktiem, kā arī vai netiek īstenota vispārēja 
prakse, kas izpaužas ES tiesību aktu nepareizā piemērošanā kāda dalībvalstī, kamēr valsts 
pārvaldes iestādes un tiesas ir atbildīgas par to, lai noteikumi par darba ņēmēju tiesībām brīvi 
pārvietoties attiecīgajā valstī tiek pareizi piemēroti. 

Šajā sakarībā būtu jānorāda, ka LESD 45. pants un Regula Nr. 492/2011 ir tieši piemērojami 
dalībvalstu tiesību sistēmās. Rezultātā lūgumraksta iesniedzējs šajos ES tiesību aktu 
noteikumos paredzēto tiesību īstenošanu var pieprasīt tieši valsts iestādēs un tiesās. 

Turklāt savos apgalvojumos par diskrimināciju lūgumraksta iesniedzējs nav atsaucies uz 
citiem konkrētiem ES tiesību aktu noteikumiem kā tikai tiem, kas norādīti iepriekš  saistībā ar 
darba ņēmēju tiesībām brīvi pārvietoties. 

Saistībā ar īslaicīga darba aģentūru situāciju, Komisija vēlētos atgādināt, ka to reglamentē 
Direktīva 2008/104/EK, ar kuru tiek nodrošināta šīs kategorijas darba ņēmēju aizsardzības 
minimālais līmenis visā ES. Jo īpaši direktīvā ir noteikts vienādas attieksmes princips 
(5. panta 1. punkts). Saskaņā ar šo principu īslaicīga darba aģentūru darba ņēmēju 
nodarbinātības pamatnosacījumiem un darba apstākļiem, tostarp apmaksai un darba laika 
ilgumam norīkošanas periodā izmantojošam uzņēmumam, ir jābūt vismaz tādā pašiem kā 
gadījumā, ja viņi tieši būtu pieņemti darbā šajā uzņēmumā tajā pašā amatā. 

Tomēr direktīvas par īslaicīga darba aģentūrām 5. panta 3. punktā dalībvalstīm ar zināmiem 
nosacījumiem ir atļauts atkāpties no vienādas attieksmes principa, dodot darba devējiem un 
darba ņēmējiem iespējas noslēgt koplīgumus, kuros noteikti aģentūrās nodarbināto darba 
apstākļi un nodarbinātības nosacījumi. Nīderlande ir informējusi Komisiju, ka tā izmanto šīs 
atkāpes. Turklāt no lūgumrakstam pievienotajiem pielikumiem izriet, ka lūgumraksta 
iesniedzēja atalgojums, ko viņam maksājis darba devējs, atbilst piemērojamajam 
koplīgumam. Nīderlandes Darba inspekcija ir veikusi pārbaudi, bet nav konstatējusi nekādus  
pārkāpumus šajā sakarībā.  

Turklāt lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi, ka attiecībā uz darba ņēmējiem no Polijas tiek 
piemēroti augstāki „normatīvi” nekā tie, ko izmantojošais uzņēmums Albert Heijn BV
piemēro pastāvīgi nodarbinātajiem darba ņēmējiem no Nīderlandes, nav pamatoti ne ar kādu 
konkrētu informāciju.

Secinājums
Tā kā runa ir par strīdu starp privātu darba devēju un darba ņēmēju, šī lieta ir jāizskata 
kompetentām valsts iestādēm, un Komisijai nav tiesību iejaukties tajā. 

Lai aizsargātu savas tiesības, lūgumraksta iesniedzējs var izmantot atbilstošos valsts 
mehānismus, tostarp prasības iesniegšanu tiesā, kā to paredz valsts tiesību sistēma. Saskaņā ar 
LESD 45. pantu un Regulu Nr. 492/2011, kurus tieši piemēro dalībvalstu tiesību sistēmās, 
lūgumraksta iesniedzējs var ar minētajiem ES tiesību aktu noteikumiem paredzētās tiesības 
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īstenot, tieši griežoties valsts iestādēs un tiesās. 


