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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes 
ansættelseskontrakt i Italien og påstået diskrimination mod rumænske 
statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren, der blev tilbudt et deltidsjob i Italien i 2003, klager over usikkerheden i hendes 
arbejdsvilkår, idet hun oplyser, at hun blev pålagt at bære ekstremt tunge byrder i strid med 
arbejdsmarkedslovgivningen. Hun fastholder, at hun ikke modtog hele sin betaling, og at 
hendes kontrakt blev opsagt uden begrundelse. Hun har anlagt søgsmål og klager over den 
ekstremt lange tid, der er gået, og over påstået diskrimination imod hende, idet hun pointerer, 
at embedsmænd ved flere lejligheder har fremsat nedsættende bemærkninger om hendes 
nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Forhold vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed

EU-lovgivningen om arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i TEUF og forordning 
(EU) nr. 492/2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen) forpligter 
medlemsstaterne til at behandle vandrende arbejdstagere på samme måde som landets egne 
statsborgere i forhold til adgang til ansættelse samt arbejdsvilkår, herunder afskedigelse.
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På trods af den overgangsordning, som rumænske arbejdstagere var omfattet af på daværende 
tidspunkt, nød rumænske arbejdstagere godt af samtlige rettigheder under EU-lovgivningen 
om arbejdskraftens frie bevægelighed, når de først havde fået adgang til arbejdsmarkedet i en 
medlemsstat og var blevet ansat på lovlig vis, herunder samme behandling som statsborgere i 
værtsmedlemsstaten for så vidt angår ansættelse samt arbejdsvilkår, herunder afskedigelse. 

Både artikel 45 i TEUF og forordning (EØF) nr. 492/2011 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed i EU finder direkte anvendelse i medlemsstaterne. Alle arbejdstagere kan derfor 
henvise til disse foran de nationale myndigheder og domstole, som bedst er i stand til at 
undersøge og klarlægge alle relevante omstændigheder og håndhæve den gældende 
lovgivning. 

Kommissionen kan ikke indlede et direkte søgsmål mod en privat arbejdsgiver. 
Kommissionen kan kun gribe ind, hvis de nationale regler overtræder EU-lovgivningen, eller 
hvis en offentlig myndighed er indblandet i en overtrædelse af EU-lovgivningen. De 
oplysninger, som andrageren har forelagt, viser ikke, at andre EU-borgere behandles 
anerledes end italienske statsborgere i den italienske lovgivning om afskedigelse. Hvis 
andrageren føler sig forskelsbehandlet i forbindelse med sin situation som udenlandsk 
arbejdstager i Italien, bør hun gøre et sådant krav gældende ved de nationale domstole.

For at sikre en bedre anvendelse af EU-borgernes ret til at arbejde i en anden medlemsstat på 
nationalt plan har Kommissionen foreslået et direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet om 
foranstaltninger, der letter udøvelsen af de rettigheder, som arbejdstagerne nyder i forbindelse 
med arbejdskraftens frie bevægelighed. Direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 sigter mod at 
fjerne forhindringerne for arbejdskraftens frie bevægelighed, såsom den manglende 
opmærksomhed omkring EU-lovgivningen blandt offentlige og private arbejdsgivere og de 
vanskeligheder, som mobile borgere har i forbindelse med at få oplysninger og hjælp i 
værtsmedlemsstaten1. Medlemsstaterne har to år til at gennemføre direktivet i national 
lovgivning.

Forhold vedrørende deltidsarbejde

På EU-plan reguleres visse elementer af deltidsarbejde af direktiv 97/81/EF. Formålet med 
direktivet er at iværksætte rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der blev indgået den 6. 
juni 1997 mellem de generelle tværfaglige organisationer. Rammeaftalen fastlægger de 
generelle principper og mindstekrav i forbindelse med deltidsarbejde samt en generel ramme 
for afskaffelse af forskelsbehandling mod deltidsansatte og for forbedring af deltidsarbejdets 
kvalitet og for at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis. De oplysninger, som 
andrageren har forelagt, tyder ikke på, at en overtrædelse af direktivets bestemmelser har 
fundet sted. 

Forhold i forbindelse med andragerens påstande vedrørende sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen (tunge byrder)

Andrageren, hvis arbejde bestod i at transportere varer, angiver, at hun arbejdede under 
ekstremt farlige forhold i strid med lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagerne. Hun 
hævder først og fremmest, at hendes rygsøjle blev uhelbredeligt beskadiget på grund af løft og 
transport af tunge byrder på arbejdspladsen (ca. 800-1000 kg i løbet af 8 timer), hvilket er 

                                               
1 OJ. EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8.
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blevet bekræftet af arbejdsmedicinere. 

På området for arbejdstageres sikkerhed og sundhed på EU-plan udgør direktiv 89/391/EØF 
om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
under arbejdet1 den vigtigste gældende lovgivning (i det følgende benævnt direktiv 
89/391/EØF). Det fastlægger de generelle principper for forebyggelse og beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Dette direktiv er blevet suppleret af en række 
særdirektiver, jf. direktivets artikel 16, stk. 1, på en række områder, der er knyttet til 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. 

Direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 indeholder minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg-
og lændeskader hos arbejdstagerne2. I dette direktiv henvises der med "manuel håndtering af 
byrder" til "enhver flytning eller støtte af en byrde udført af én eller flere arbejdstagere, som 
på grund af byrdens beskaffenhed eller ugunstige ergonomiske betingelser kan medføre risiko 
for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne, når byrden løftes, sænkes, skubbes, trækkes, 
bæres eller flyttes". Denne formulering præciseres yderlige i direktivets bilag I. Direktiv 
90/269/EØF pålægger arbejdsgiveren, at træffe de nødvendige organisatoriske 
foranstaltninger og anvende passende midler, navnlig mekanisk udstyr, for at undgå, at der 
opstår behov for, at arbejderne håndterer tunge byrder manuelt. Når det ikke kan undgås, at 
der opstår behov for, at arbejderne håndterer tunge byrder manuelt, er arbejdsgiveren 
forpligtet til at sikre, at håndtering sker så sikkert og helbredsmæssigt forsvarligt som muligt, 
ved at træffe tilstrækkelige organisatoriske foranstaltninger, anvende passende midler eller 
udstyre arbejdstagerne med disse midler for at begrænse risikoen i forbindelse med manuel 
håndtering af disse byrder i overensstemmelse med direktivets bilag I. 

EU-direktivet skal gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning, og det er derfor den 
nationale lovgivning, der finder anvendelse i de konkrete situationer. Det er herefter de 
kompetente nationale myndigheders (normalt arbejdstilsynets) ansvar at håndhæve de 
nationale bestemmelser, hvormed EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed under arbejdet 
er gennemført. Direktiv 90/269/EØF er gennemført i italiensk lovgivning. 

Det er derfor op til de nationale italienske retshåndhævende myndigheder at efterforske 
enhver sag om manglende hensyntagen til arbejdstagernes rettigheder, og om nødvendigt at 
pålægge de relevante straffe. Andrageren bør således overveje at indbringe sagen for den 
relevante afdeling i arbejdstilsynet ved at henvende sig til det regionale arbejdsdirektorat 
(Direzione Regionale del Lavoro) eller provinsens arbejdsdirektorat (Direzione Provinciale 
del Lavoro)3 såvel som at anmode om en undersøgelse af hendes individuelle sag af INAIL 
(Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – de italienske 
arbejderes erstatningsmyndighed)4. Andrageren kan også søge erstatning ved de italienske 
domstole for arbejdsskader, der skyldes arbejdsgiverens manglende efterlevelse af sine retlige 
forpligtelser i henhold til de nationale foranstaltninger, som gennemfører direktiv 
90/269/EØF. Hvad angår klager vedrørende dårlig forvaltning hos de nationale myndigheder, 

                                               
1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
2 EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
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kan andrageren henvende sig til netværket af regionale ombudsmænd1.

Forhold vedrørende retshandlingernes varighed

Forudsigelige og rettidige retsafgørelser, der kan håndhæves, er vigtige strukturelle 
komponenter i et attraktivt forretningsmiljø og arbejdsmiljø og er afgørende elementer for at 
sikre EU-rettens effektivitet i betragtning af den vigtige rolle, som de nationale domstole 
spiller i håndhævelsen af EU’s lovgivning. Derfor er mangler i de nationale retssystemer ikke 
kun et problem for en given medlemsstat, men kan påvirke det indre markeds funktion og 
EU’s retssystem som helhed. 

Forhold vedrørende varigheden af retssager angiver et retssystems effektivitet og udgør et 
væsentligt aspekt af retten til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, som er en 
grundlæggende ret, der er fastsat i de forfatningsmæssige traditioner, der er fælles for alle 
medlemsstater og bekræftet i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

I mangel af EU-regler på området tilkommer det den interne retsorden i hver enkelt 
medlemsstat at fastsætte reglerne for sagsanlæg til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, 
som borgerne kan udlede af EU-retten. Det fremgår imidlertid af EU-Domstolens retspraksis, 
at når der ydes retslig beskyttelse til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som EU-retten 
medfører for borgerne, skal de nationale retsinstanser handle i overensstemmelse med 
chartrets artikel 47 og i overensstemmelse med EU’s generelle principper om ækvivalens og 
effektivitet2. Dette indebærer overholdelse af retten til at få sin sag pådømt inden for en 
rimelig frist3.

På EU-plan kan effektiviteten af nationale retssystemer afhjælpes gennem en række politiske 
processer. Forbedring af kvaliteten, uafhængigheden og effektiviteten af retssystemerne er en 
prioritet for det europæiske semester, som er EU’s årlige cyklus til samordning af den 
økonomiske politik. Ligesom de øvrige EU-medlemsstater deltager Italien i Det Europæiske 
Semester 2014. 

Desuden har Europa-Kommissionen udviklet EU’s resultattavle4 for retsområdet, der er et 
værktøj, der skal hjælpe EU og medlemsstaterne med at skabe mere effektive retssystemer 
ved at tilvejebringe objektive, pålidelige og sammenlignelige data. Resultatavlen omfatter 
endvidere oplysninger om varigheden af visse retshandlinger. Medlemsstaterne er ansvarlige 
for forvaltningen af deres retssystem, og de kan anvende disse data til mulige reformer. 

Rådet støttede i 2012, 2013 og 20145 en landespecifik henstilling til Italien på Kommissions 
forslag. Den landespecifikke henstilling (nr.3) for 2014 opfordrer Italien til at: Virkningerne 
af de vedtagne reformer bør overvåges rettidigt for at øge det civile retssystems produktivitet 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Jf. dom af 27. juni 2013, sag C-93/12, Agrokonsulting- 04, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis. 
3 Jf. dom af 27. juni 2013, sag C-93/12, Agrokonsulting- 04, nævnt ovenfor præmis 55.
4 Meddelelse fra Kommissionen, EU’s resultattavle for retsområdet for 2014, COM(2014)155 final.
5 Se også: Rådets henstilling 2012/C 219/14 af 10. juli 2012 om Italiens nationale reformprogram for 2012 og 
med Rådets udtalelse om Italiens stabilitetsprogram for 2012-2015. Rådets henstilling 2013/C 217/11 af 9. juli 
2013 om Italiens nationale reformprogram for 2013 og med Rådets udtalelse om Italiens stabilitetsprogram for 
2012-2017.
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med henblik på at sikre dets effektivitet og om fornødent vedtage supplerende 
foranstaltninger.

Konklusion

Andragendet viser ikke, at Italien har overtrådt af fællesskabslovgivningen. Det er op til de 
italienske myndigheder, herunder de nationale domstole, at håndhæve den gældende 
lovgivning. 


