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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1716/2012, mille on esitanud Rumeenia kodanik Maria Iancu 
oma Itaalias sõlmitud töölepingu ja Rumeenia kodanike väidetava 
diskrimineerimise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kellele pakuti Itaalias 2003. aastal osalise tööajaga tööd, väidab, et tema 
töötingimused ei olnud turvalised, viidates sellele, et ta pidi kandma väga raskeid asju, mis on 
vastuolus tööseadusandlusega. Ta väidab, et talle ei makstud välja kogu töötasu ja et tema 
leping lõpetati alusetult. Petitsiooni esitaja väidab, et tema algatatud kohtumenetlus on 
kestnud liiga kaua ja et teda on seejuures väidetavalt diskrimineeritud, viidates asjaolule, et 
ametnikud on mitmel korral teinud tema rahvuse kohta halvustavaid märkusi.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 10. juulil 2013. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Aspektid, mis on seotud töötajate vaba liikumisega

ELi õigusaktides töötajate vaba liikumise kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 45 ja määrus 
(EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires) kohustatakse liikmesriike 
kohtlema ELi võõrtöötajaid töökohtadele juurdepääsu ja töötingimuste, sealhulgas 
koondamise osas võrdselt oma riigi kodanikega.
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Hoolimata sellest, et asjaomasel ajal kehtis Rumeenia töötajatele üleminekuperiood, oli 
liikmesriigi tööturule lubatud ja selles riigis töölepingu alusel seaduslikult töötaval Rumeenia 
kodanikul kõik ELi õigusaktides sätestatud töötajate vaba liikumise põhimõttest tulenevad 
õigused, sealhulgas õigus võrdsele kohtlemisele töö saamisel ja töötingimuste osas, kaasa 
arvatud koondamise korral. 

ELis töötajate liikumisvabadust käsitlevad ELi toimimise lepingu artikkel 45 ja määrus (EL) 
nr 492/2011 on vahetult kohaldatavad kõikides liikmesriikides. Seetõttu võib iga töötaja neile
tuginedes pöörduda riikide ametiasutuste ja kohtute poole, kes saavad paremini kontrollida ja 
kindlaks teha kõik juhtumiga seotud asjaolud ning kohaldatava õiguse jõustada. 

Euroopa Komisjon ei saa algatada otsemenetlust erasektori tööandja suhtes. Komisjon võib 
sekkuda vaid siis, kui riiklikud eeskirjad rikuvad liidu õigust või kui riigi ametiasutus on 
seotud liidu õiguse rikkumisega. Petitsiooni esitaja esitatud teave ei viita sellele, et 
koondamise küsimuses käsitleks Itaalia õigus teiste ELi riikide kodanikke Itaalia kodanikest 
erinevalt. Kui petitsiooni esitaja tunneb, et teda kui võõrtöötajat on Itaalias diskrimineeritud, 
peaks ta asjakohase hagi esitama riigi tasandi kohtusse. 

Selleks et tagada ELi kodanike muus liikmesriigis töötamise õiguse parem kohaldamine 
riiklikul tasandil, esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele 
antud õiguste kasutamist. 16. aprillil 2014. aastal vastu võetud direktiivi 2014/54/EL eesmärk 
on kõrvaldada töötajate vaba liikumise takistused, nagu avaliku ja erasektori tööandjate 
vähene teadlikkus ELi eeskirjadest ja liikuvate kodanike raskused saada teavet ja abi 
vastuvõtvas liikmesriigis.1 Liikmesriikidel on direktiivi riiklikusse õigusesse ülevõtmiseks 
aega kaks aastat.

Aspektid, mis on seotud osalise tööajaga tööga

ELi tasandil on osalise tööajaga töö teatud elemendid reguleeritud direktiiviga 97/81/EÜ. 
Direktiivi eesmärk on jõustada tööandjate ja töövõtjate üldorganisatsioonide vahel 6. juunil 
1997. aastal sõlmitud raamkokkulepe. Raamkokkuleppes sätestatakse osalise tööajaga töö 
üldpõhimõtted ja miinimumnõuded, millega kehtestatakse üldine raamistik osalise tööajaga 
töötajate diskrimineerimise lõpetamiseks ning osalise tööajaga töötamise kvaliteedi 
parandamiseks ja vabatahtliku osalise tööajaga töö edendamise hõlbustamiseks. Petitsiooni 
esitaja avaldatud teabe põhjal ei saa järeldada, et selle direktiivi sätteid oleks rikutud. 

Aspektid, mis on seotud petitsiooni esitaja väitega tervise ja ohutuse tagamisega töökohal 
(raskuste tõstmine)

Petitsiooni esitaja, kelle tööks oli kaupade vedu, viitab asjaolule, et ta töötas väga 
ebaturvalistes tingimustes, kus rikuti töökaitse-eeskirju. Ta rõhutab eriti asjaolu, et raskete 
koormate tõstmise ja teisaldamise tõttu töökohal (umbes 800–1000 kg 8 tunni kohta) on tema 
selg pöördumatult kahjustatud – fakt, mida kinnitavad töötervishoiuarstid. 

Tähtsaim ELi tasandi õigusakt, mis käsitleb tööohutust ja -tervishoidu, on direktiiv 
89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete 

                                               
1 ELT L 128, 30.4.2014, lk 8.
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kehtestamise kohta1 (edaspidi „direktiiv 89/391/EMÜ“). Selles on sätestatud töötervishoiu ja -
ohutuse tagamiseks vajalike ennetus- ja kaitsemeetmete põhialused. Seda täiendavad mitmed 
üksikdirektiivid tööohutuse ja -tervishoiuga seotud valdkondade kohta, millele on osutatud 
direktiivi artikli 16 lõikes 1. 

Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiivis 90/269/EMÜ on konkreetselt sätestatud raskuste 
käsitsi teisaldamise miinimumnõuded, kui selline töö on töötajale ohtlik ning võib põhjustada 
eelkõige seljavigastusi2. Selles direktiivis „raskuste käsitsi teisaldamine“ tähendab „raskuste 
vedu või toestamist, sealhulgas raskuste tõstmist, mahapanemist, lükkamist, vedamist, 
kandmist või liigutamist ühe või mitme töötaja poolt, millega töö omaduste või ebasoodsate 
ergonoomiliste tingimuste tõttu kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht“. Seda väljendit 
on täpsemalt selgitatud direktiivi I lisas. Direktiivis 90/269/EMÜ on sätestatud nõue, et 
tööandja peab võtma asjakohased korralduslikud meetmed või kasutama asjakohaseid, 
eelkõige tehnilisi abivahendeid, et töötajatel poleks vaja raskusi käsitsi teisaldada. Kui 
raskuste käsitsi teisaldamist ei ole võimalik vältida ning seda peavad tegema töötajad, peab 
tööandja need toimingud (loetletud direktiivi I lisas) tegema võimalikult ohutuks ja tervisele 
kahjutuks, võttes asjakohaseid korralduslikke meetmeid, kasutades asjakohaseid abivahendeid 
või varustades töötajad selliste vahenditega, mis vähendavad niisuguste koormuste käsitsi 
teisaldamisega seotud ohte. 

Liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma riiklikku õigusesse ning seetõttu kohaldatakse 
konkreetsete olukordade käsitlemisel riiklikke õigusakte; asjaomased riikide ametiasutused 
(tavaliselt tööinspektsioon) on kohustatud jõustama vastu võetud riiklikud õigusaktid, 
millesse on ELi töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuded üle võetud. Direktiiv 
90/269/EMÜ on Itaalia õigusesse üle võetud. 

Seetõttu on Itaalia riiklikud täitevasutused kohustatud uurima kõiki töötajate õiguste 
eiramisega seotud juhtumeid ja vajaduse korral kohaldama asjakohaseid karistusi. Petitsiooni 
esitaja võib seega kaaluda oma küsimuses pöördumist tööinspektsiooni asjaomase filiaali 
poole. Selleks tuleb tal võtta ühendust piirkondliku tööjõu direktoraadiga (Direzione 
Regionale del Lavoro)3 või provintsi tööjõu direktoraadiga (Direzione Provinciale del 
Lavoro), samuti on tal õigus taotleda oma individuaalse juhtumi uurimist INAILilt (Istituto 
Nazionale per l'assicurazione prob gli Infortuni sul Lavoro – Itaalia töötajatele tekitatud kahju 
hüvitamise asutus)4. Petitsiooni esitaja võib hüvitist nõuda ka Itaalia kohtute kaudu töökohas 
saadud vigastuste eest, mille põhjuseks on tööandja poolt direktiivi 90/269/EMÜ riiklikes 
rakendusmeetmetes sätestatud seaduslike kohustuste eiramine. Kaebusega, mis puudutab riigi 
ametiasutuse haldusomavoli, võib petitsiooni esitaja pöörduda piirkonna ombudsmanide 
võrgustiku poole5.

Aspektid, mis on seotud kohtumenetluse pikkusega

Prognoositavad, õigeaegsed ja jõustatavad õigusemõistmist käsitlevad otsused on atraktiivse 
ettevõtlus- ja tööhõivekeskkonna olulised struktuursed komponendid ning äärmiselt olulised 
tegurid ka ELi õigusaktide tõhususe tagamisel, arvestades riikliku kohtu olulist rolli ELi 

                                               
1 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
2 EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
5 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
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õigusaktide jõustamise tagamisel. Puudused liikmesriikide kohtusüsteemides ei kujuta seega 
probleemi ainult vastavale liikmesriigile, vaid võivad mõjutada ühtse turu ja ELi 
õigussüsteemi toimimist tervikuna. 

Kohtumenetluse pikkuse aspekt on kohtusüsteemi tõhususe näitaja ja on ka oluline aspekt 
õiguse kasutamisel tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtumõistmisele, mis on kõigi 
liikmesriikide ühise põhiseadusliku tava kohane põhiõigus, mis on kaitstud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 47. 

Valdkonda reguleerivate liidu eeskirjade puudumise korral peab iga liikmesriik oma riigi 
õiguskorras sätestama võimalike liidu õigusest tulenevate isikuõiguste kaitse-eeskirjad. Siiski 
on Euroopa Liidu Kohtu praktika selgelt näidanud, et liidu õigusest tulenevate 
õigussubjektide õiguste kaitset võimaldava kohtuliku kaitse puhul peavad riiklikud kohtud 
järgima põhiõiguste harta artikli 47 kohaldamist ning võtma arvesse ELi võrdsuse ja tõhususe 
üldpõhimõtteid.1 See tähendab üksikisikule ka tema juhtumi lahendamise õigust mõistliku aja 
jooksul.2

ELi tasandil on riikliku kohtusüsteemide tõhusus tagatud mitmete poliitiliste protsessidega. 
Kohtusüsteemide kvaliteedi parandamine, sõltumatus ja tõhusus on Euroopa poolaasta – iga-
aastase majanduspoliitika koordineerimise tsükli – prioriteet. Nagu kõik teised ELi 
liikmesriigid, osaleb ka Itaalia 2014. aasta Euroopa poolaastas. 

Lisaks on Euroopa Komisjon välja töötanud Euroopa Liidu õiguskaitse tulemustabeli3, 
teabevahendi, mille eesmärk on aidata ELil ja liikmesriikidel saavutada tõhusam õigluskord, 
andes neile objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet. Tulemustabel sisaldab ka 
andmeid konkreetsete kohtumenetluste kestuse kohta. Liikmesriigid vastutavad oma 
õigussüsteemi korraldamise eest ja neil on võimalik neid andmeid kasutada võimalike 
reformide läbiviimiseks. 

2012., 2013. ja 2014. aastal kiitis nõukogu4 Euroopa Komisjoni ettepanekul heaks Itaaliale 
esitatavad riigipõhised soovitused. 2014. aasta riigipõhistes soovitustes (# 3) soovitatakse 
Itaalial „Õigeaegselt jälgida tsiviilasjades kohtumõistmise tõhustamiseks vastuvõetud 
reformide mõju, selleks et tagada nende tõhusus ja võtta vajaduse korral vastu täiendavaid 
meetmeid“. 

Järeldus

Petitsioon ei viita liidu õiguse rikkumisele Itaalias. Kohaldatavate õigusaktide jõustamine on 
Itaalia ametiasutuste, sealhulgas riiklike kohtute ülesanne. 

                                               
1 Vt 27. juuni 2013. aasta otsus kohtuasjas C-93/12: Agrokonsulting-04, lõige 35, ja viidatud kohtupraktika. 
2 Vt eespool viidatud otsus kohtuasjas C-93/12: Agrokonsulting-04, lõige 55.
3 Komisjoni teatis „ELi 2014. aasta õigusemõistmise tulemustabel“, COM(2014) 155 final.
4 Vt nõukogu soovitus 2012/C 219/14, 10. juuli 2012. a., milles käsitletakse Itaalia 2012. aasta riiklikku 
reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Itaalia stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta; nõukogu soovitus 
2013/C 217/11, 9. juuli 2013, milles käsitletakse Itaalia 2013. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu 
arvamus Itaalia stabiilsusprogrammi (2012–2017) kohta.


