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Ref.: Petiția nr. 1308/2011, adresată de Przemysław Kosowski, de cetățenie poloneză, 
privind exploatarea lucrătorilor polonezi pe piața olandeză a forței de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține faptul că lucrătorii polonezi sunt exploatați și discriminați în mod 
sistematic pe piața olandeză a forței de muncă. Acesta sugerează faptul că numeroși lucrători 
ajung la discreția unor agenții de ocupare a forței de muncă fără scrupule, care profită de 
aceștia în mai multe moduri, inclusiv prin procurarea de locuințe sub-standard și oferirea unor 
condiții de salarizare precare. Alți angajatori nu respectă contractele de muncă încheiate cu 
inspectoratul de muncă din Polonia. Petiționarul consideră că acest caz reprezintă o încălcare 
gravă a dispozițiilor UE din acest domeniu și, deoarece reclamația depusă de acesta la 
Ministerul pentru Afaceri Sociale și Ocuparea Forței de Muncă din Țările de Jos nu a avut 
niciun rezultat, petiționarul solicită Parlamentului European să adopte măsuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Petiționarul, de cetățenie poloneză, susține că a fost victima unei discriminări pe durata 
angajării sale în Țările de Jos de către agentul de muncă temporară E & A Logistiek BV, fiind 
alocat de către acesta companiei Albert Heijn BV. Petiționarul consideră că a fost, alături de 
alți lucrători polonezi aflați în aceeași situație, victima unor practici ilegale și care contravin 
legislației UE și olandeze. 

Din documentele anexate petiției reiese că petiționarul nu a încheiat un contract de muncă în 
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Polonia. În calitatea sa de cetățean polonez interesat de obținerea unui loc de muncă în 
străinătate, petiționarul a recurs la serviciile unei agenții de recrutare a forței de muncă având 
sediul în Opole, Polonia, urmând să semneze un contract de muncă cu agentul de muncă 
temporară E & A Logistiek BV, care l-a pus la dispoziția altei companii din Țările de Jos. 

Petiționarul se plânge, în special, referitor la următoarele: 

 „normele” privind programul de lucru impuse lucrătorilor polonezi sunt mai mari 
decât cele aplicabile lucrătorilor olandezi, conducând la „exploatarea” lucrătorilor 
polonezi;

 cazarea pusă la dispoziție de către angajator face imposibilă închirierea individuală a 
unui apartament; 

 lucrătorii sunt concediați cu puțin timp înainte de începerea „etapei” de angajare, etapă 
care i-ar îndreptăți să beneficieze de tratament egal cu lucrătorii olandezi;

 lucrătorii care atrag atenția angajatorului asupra drepturilor lor și se plâng de aceste 
practici discriminatorii sunt concediați, astfel cum i s-a întâmplat petiționarului. 

Acesta consideră că practicile menționate anterior sunt discriminatorii și incompatibile cu 
legislația UE. Petiționarul face referire la dreptul la liberă circulație a lucrătorilor, consacrat 
prin articolul 45 (fostul articol 39 al Tratatului CE) al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) și prin Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind libera 
circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, menționând în special articolul 45 alineatul (2) 
al TFUE, care prevede abolirea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii din 
statele membre cu privire la ocuparea forței de muncă, la remunerare sau la alte condiții de 
lucru și de angajare. 

Petiționarul s-a adresat deja inspectoratelor de muncă polonez și olandez. În lipsa oricăror 
rezultate pe care să le poată considera satisfăcătoare, petiționarul solicită acum UE să 
intervină, în special în vederea interzicerii practicilor descrise anterior, a pedepsirii vinovaților 
și a oferirii de compensații adecvate victimelor acestor practici. 

Observațiile Comisiei
Comisia dorește să sublinieze faptul că petiția privește un litigiu referitor la raportul de muncă 
dintre un angajator privat și o persoană fizică. Circumstanța conform căreia petiționarul lucra 
pentru un agent de muncă temporară și plângerea sa privind anumite practici atât ale 
angajatorului său, E & A Logistiek BV, precum și ale întreprinderii utilizatoare căreia i-a fost 
alocat, Albert Heijn BV, nu aduc modificări acestui fapt. 

Drept urmare, Comisia nu dispune de competențe pentru a interveni în acest caz, care este de 
competența autorităților naționale. Pentru a-și proteja drepturile, persoanele afectate trebuie să 
utilizeze mecanismele naționale potrivite, inclusiv litigiul, puse la dispoziția lor de ordinea 
juridică internă. Comisia ia act de faptul că petiționarul a întreprins deja o serie de demersuri 
în acest sens, atât în Polonia, cât și în Țările de Jos. 

În ceea ce privește dispozițiile UE privind libera circulație a lucrătorilor, articolul 45 al TFUE 
(fostul articol 39 al Tratatului CE) și Regulamentul nr. 492/2011, de codificare al 
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Regulamentului nr. 1612/68, prevăd că lucrătorii din alte state membre care și-au exercitat 
dreptul la liberă circulație nu pot fi tratați diferit de lucrătorii nativi referitor la accesul la 
locurile de muncă sau la orice condiții de lucru și de ocupare a forței de muncă, inclusiv 
salariul. Dispozițiile respective interzic astfel orice discriminare pe motiv de cetățenie. Cu 
toate acestea, rolul Comisiei în aplicarea legislației UE este de a monitoriza măsura în care 
dispozițiile naționale respectă dreptul UE sau dacă există o practică generală de aplicare 
incorectă a dreptului UE de către un stat membru, în vreme ce administrația și instanțele 
naționale au responsabilitatea controlului aplicării corecte a normelor privind libera circulație 
a lucrătorilor pe teritoriul propriu. 

În acest context, trebuie menționat că articolul 45 din TFUE și Regulamentul nr. 492/2011 se 
aplică direct în ordinea juridică internă a statelor membre. În consecință, petiționarul are 
dreptul să invoce direct drepturile conferite de aceste prevederi ale legislației UE înaintea 
instanțelor și tribunalelor naționale. 

În plus, acuzațiile de discriminare aduse de petiționar nu sunt susținute prin referiri la 
prevederi specifice ale dreptului UE, altele decât cele menționate anterior cu privire la libera 
circulație a lucrătorilor. 

În ceea ce privește situația lucrătorilor pentru agenții de muncă temporară, Comisia 
reamintește că aceștia intră sub incidența Directivei 2008/104/CE, care asigură un nivel 
minim de protecție acestei categorii de lucrători pe întreg teritoriul UE. Această directivă se 
distinge prin instituirea principiului egalității de tratament [articolul 5 alineatul (1)]. Conform 
acestui principiu, condițiile elementare de muncă și de angajare ale lucrătorilor agenților de 
muncă temporară, inclusiv plata și durata timpului de lucru, trebuie sa fie, pe tot timpul 
alocării lor unei întreprinderi utilizatoare, cel puțin egale celor aplicabile dacă lucrătorii ar fi 
fost recrutați direct de către acea întreprindere pentru a ocupa același loc de muncă. 

Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (3) al Directivei privind munca prin agent de muncă 
temporară permite statelor membre, în anumite condiții, să beneficieze de derogări de la 
principiul egalității de tratament, permițându-le partenerilor sociali să încheie contracte 
colective care să stabilească condițiile de lucru și angajare ale lucrătorilor agenților. Regatul 
Țărilor de Jos a informat Comisia că își exercită dreptul la această derogare. În plus, din 
documentele anexate petiției reiese că petiționarul a beneficiat de remunerație din partea 
angajatorului în conformitate cu contractul colectiv aplicabil. Inspectoratul olandez al muncii 
a derulat o anchetă privind această chestiune, dar nu a constatat neregularități.  

În plus, acuzațiile petiționarului privind aplicarea unor „norme de lucru” mai mari lucrătorilor 
polonezi decât celor olandezi nu sunt susținute de informații concrete cu privire la condițiile 
care se aplică lucrătorilor permanenți ale întreprinderii utilizatoare Albert Heijn BV.

Concluzie
Întrucât litigiul este între un angajator privat și un lucrător, cauza este de competența 
autorităților naționale în drept, neintrând sub incidența competențelor Comisiei să intervină în 
acest caz. 

Pentru a-și proteja drepturile, persoanele afectate trebuie să utilizeze mecanismele naționale 
potrivite, inclusiv litigiul, puse la dispoziția lor de ordinea juridică internă. Întrucât articolul 



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

RO

45 din TFUE și Regulamentul 492/2011 se aplică direct în cadrul ordinii juridice interne a 
statelor membre, petiționarul este îndreptățit să își invoce direct drepturile conferite de către 
aceste prevederi ale legislației UE înaintea instanțelor și tribunalelor naționale. 


