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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1716/2012, внесена от Мария Янку, с румънско гражданство, 
относно трудовия й договор в Италия и предполагаема дискриминация 
на румънски граждани

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, на която е била предложена почасова работа в Италия през 
2003 г., възразява срещу несигурността на нейните условия на труд, посочвайки, че от 
нея е било изисквано да носи изключително тежки неща, като по този начин е било 
нарушавано трудовото законодателство. Тя твърди, че не е получила пълното си 
възнаграждение и че договорът й е бил прекратен неоснователно. Вносителката, която е 
започнала съдебно производство, изразява недоволство от прекалено дългата му 
продължителност и възразява срещу предполагаемата дискриминация срещу нея, като 
посочва, че служебни лица неколкократно са правили пренебрежителни коментари 
относно нейната националност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Аспекти, свързани със свободното движение на работници

Законодателството на ЕС в областта на свободното движение на работници (член 45 от 
ДФЕС и Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работници в 
Съюза) задължава държавите членки да третират работниците мигранти по същия 
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начин, както своите граждани, по отношение на достъпа до работни места и условията 
на труд, включително уволнението.

Въпреки че наличието на преходен период за румънски работници към момента на 
настъпване на фактите, след като румънски гражданин е допуснат до пазара на труда на 
дадена държава членка и е законно нает на работа в тази държава, той/тя има право да 
се ползва от всички права съгласно правото на Съюза относно свободното движение на 
работници, включително от принципа на равно третиране с гражданите на държавата 
по отношение на заетостта и условията на труд, включително уволнението. 

И член 45 от ДФЕС, и Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на 
работници в Съюза са пряко приложими в държавите членки. Следователно всеки 
работник може да се позове на тях пред националните органи и съдилища, които са в 
най-добра позиция да проверят и установят всички съществени факти и да осигурят 
изпълнението на приложимото право. 

Европейската комисия не може да предприеме пряко действие срещу частен 
работодател. Комисията може да се намесва само ако националните правила нарушават 
правото на Съюза или ако публичен орган е замесен в нарушение на правото на Съюза. 
В предоставената от вносителката на петицията информация не се посочва, че по 
отношение на уволненията италианското законодателство третира италианските 
граждани различно от останалите граждани на ЕС. Ако вносителката на петицията се 
чувства лично дискриминирана като работник мигрант в Италия, тя следва да подаде 
такъв иск пред националния съд. 

С цел да се гарантира по-добро прилагане на национално равнище на правото на 
гражданите на ЕС да работят в друга държава членка, Комисията внесе предложение за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на 
упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободата на 
движение на работниците. Чрез Директива 2014/54/ЕС, приета на 16 април 2014 г., се 
цели да се премахнат съществуващите пречки пред свободното движение на работници, 
като например липсата на осведоменост за правилата на ЕС сред работодателите от 
публичния и частния сектор и трудностите, с които се сблъскват мобилните граждани 
при намирането на информация и съдействие в приемащите държави членки.1

Държавите членки разполагат с двугодишен срок, за да транспонират директивата в 
правните си системи.

Аспекти, свързани с почасовата работа

На равнище ЕС някои елементи от работата на непълно работно време се регулират от 
Директива 97/81/ЕО. Целта на директивата е да приведе в действие сключеното на 6 
юни 1997 г. рамково споразумение между общите междуотраслови организации. В 
рамковото споразумение се определят общите принципи и минималните изисквания, 
отнасящи се до работата при непълно работно време, като се създава обща рамка за 
премахване на дискриминацията по отношение на работниците на непълно работно 
време, подобрява се качеството на работата при непълно работно време и се улеснява 
развитието на работата при непълно работно време на доброволна основа. В 
информацията, предоставена от вносителката на петицията, не е посочено, че има 

                                               
1 ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8.
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нарушение на разпоредбите на директивата. 

Аспекти, свързани с твърдението на вносителката на петицията относно 
здравословните и безопасни условия на труд (тежки товари)

Вносителката на петицията, чиято работа се е състояла в пренасяне на стоки, посочва, 
че е работила при изключително несигурни условия на труд в нарушение на 
законодателството в областта на защитата на работниците. Тя твърди по-специално, че 
вследствие на повдигане и транспортиране на тежки товари на работното място 
(приблизително 800–1000 kg за 8 часа) гръбначният й стълб е необратимо увреден –
факт, който е потвърден от лекарите по трудова медицина. 

В областта на безопасността и здравето на работниците на работното място на 
равнището на ЕС, Директива 89/391/EИО за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място1

(наричана по-нататък „Директива 89/391/EИО“) е главният законодателен акт. Тя 
посочва общите принципи за превенция и опазване на здравето и безопасността на 
работниците на работното място. Тази директива е допълнена от редица отделни 
директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от нея, които уреждат различни области, 
свързани с безопасността и здравето на работниците на работното място. 

В частност Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. определя минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на 
товари, когато съществува опасност по-специално от нараняване на гърбовете на 
работниците2. По смисъла на настоящата директива „ръчна обработка на товари“ 
означава „всякакъв вид транспортиране или поддържане на товар от един или повече 
работници, включително вдигане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на 
товар, което поради своите характеристики или неблагоприятни ергономични условия, 
предполага опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците“. Този израз е 
допълнително пояснен в приложение І към директивата. В Директива 90/269/EEC 
съществува изискване работодателят да предприема подходящи организационни мерки 
и да използва подходящи средства, по-специално механично оборудване, с цел 
избягване на необходимостта от ръчна обработка на товари от работниците. Когато 
необходимостта от ръчна обработка на товари от работниците не може да бъде 
избегната, работодателят е длъжен да направи тази обработка възможно най-безопасна 
и здравословна, като вземе подходящи организационни мерки, използва подходящи 
средства или предостави на работниците такива средства, за да намали риска, свързан с 
ръчната обработка на такива товари, в съответствие с приложение І към директивата. 

Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното 
законодателство и следователно за конкретните ситуации се прилага националното 
законодателство; след това компетентните национални органи (в повечето случаи 
инспекциите по труда) носят отговорността за изпълнението на националните 
разпоредби, с които се транспонира законодателството на ЕС в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд. Директива 90/269/EEC е транспонирана в 
италианското законодателство. 

                                               
1 OВ L 183, 29.6.1989, стр. 1.
2 ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 9.
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Следователно задача на националните италиански органи е да разследват евентуални 
случаи на незачитане на правата на работниците и при необходимост – да прилагат 
съответните санкции. Вносителката на петицията може да разгледа възможността за 
поставяне на въпроса пред съответния клон на инспекцията по труда, като се свържете 
с Регионалната дирекция по труда (Direzione regionale del Lavoro) или Областната 
дирекция по труда (Direzione provinciale del lavoro)1, както и за искане за разглеждане 
на конкретния й случай пред INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro — италиански орган за обезщетяване на работниците)2. 
Вносителката на петицията може също така да потърси компенсация от италиански 
съдилища за злополуки на работното място, които се налагат в резултат на неспазване 
от страна на работодателя на правните му задължения в съответствие с националните 
мерки за прилагане на Директива 90/269/ЕИО. За всяка жалба относно случаи на лошо 
администриране в действията на националната администрация, вносителят на 
петицията може да се обърне към мрежата на регионалните омбудсмани3.

Аспекти, свързани с продължителността на съдебното производство

Предвидимите, навременни и изпълними съдебни решения са важен структурен 
елемент за създаването на привлекателна среда за бизнеса и заетостта и са ключови 
елементи за гарантиране на ефективността на законодателството на ЕС, като се има 
предвид съществената роля на националните съдилища за прилагането на 
законодателството на ЕС. Ето защо недостатъците в националните съдебни системи са 
проблем не само за определена държава членка, а могат да се отразят на 
функционирането на единния пазар и на правната система на ЕС като цяло. 

Последният аспект, свързан с продължителността на съдебните производства, е 
показател за ефективността на правосъдната система и представлява съществен аспект 
на правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес –
основно право, залегнало в конституционните традиции, общи за всички държави 
членки, и потвърдено от член 47 от Хартата на основните права на ЕС. 

При липсата на правила на Съюза, уреждащи този въпрос, във вътрешната правна 
система на всяка държава членка трябва да се определят правилата за уреждане на 
искове, предназначени да гарантират защитата на правата, които физическите лица 
могат да черпят от правото на Съюза. Въпреки това, както е видно от съдебната 
практика на Съда на ЕС, когато осигуряват съдебна защита за упражняване на правата, 
които правните субекти черпят от правото на Съюза, националните съдилища трябва да 
се съобразяват с член 47 от Хартата и с общите му принципи на равнопоставеност и 
ефективност.4 Това предполага също и зачитане на правото на процес в разумен срок.5

На равнището на ЕС ефективността на националните съдебни системи е гарантирана 
чрез известен брой политически процеси. Подобряването на качеството, 
независимостта и ефикасността на съдебните системи е приоритет за европейския 

                                               
1 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
2 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
3 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
4 Вж. Решение от 27 юни 2013 г. по дело C-93/12 Agrokonsulting-04, точка 35 и цитираната съдебна 
практика. 
5 Вж. Решение по дело C-93/12 Agrokonsulting-04, посочено по-горе, точка 55).
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семестър – годишният цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики. 
Подобно на всички други държави – членки на ЕС, Италия е част от европейския 
семестър за 2014 г. 

В допълнение към това Европейската комисия разработи Информационно табло на ЕС 
в областта на правосъдието1, което е инструмент за информация, предназначен да 
подпомага ЕС и държавите членки да постигнат по-ефективно правосъдие, като им 
предоставя обективни, достоверни и сравними данни. Информационното табло също 
съдържа данни за продължителността на някои съдебни производства. Държавите 
членки отговарят за управлението на правосъдните си системи и могат да използват 
тези данни за евентуални реформи. 

През 2012, 2013 и 2014 г. по предложение на Комисията Съветът2 одобри специфична 
за всяка държава/страна препоръка (СДП), в случая – към Италия. В СДП (#3) към 
Италия се отправя призив „(…) да проведе своевременно мониторинг на реформите, 
приети с цел повишаване на ефикасността на гражданското правосъдие с оглед 
гарантиране на тяхната ефективност и приемане на допълнителни действия, ако е 
необходимо“. 

Заключение

В петицията не се посочва нарушение на правото на Съюза от страна на Италия. 
Италианските органи, включително националните съдилища, са тези, които осигуряват 
изпълнението на приложимото законодателство. 

                                               
1 Съобщение на Комисията, Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г., 
COM(2014) 155 окончателен.
2 Вж.: Препоръка на Съвета (2012/C 219/14) от 9 юли 2012 година относно националната програма за 
реформи на Италия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на 
Италия за периода 2012–2015 г. Препоръка на Съвета (2013/C 217/11) от 9 юли 2013 година относно 
националната програма за реформи на Италия за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно 
програмата за стабилност на Италия за периода 2012-2017 г.


