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Tárgy: Maria Iancu román állampolgár által benyújtott 1716/2012. sz. petíció az 
olaszországi munkaszerződéséről és a román nemzetiségű személyekkel 
szembeni állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek 2003-ban Olaszországban részidős munkát ajánlottak fel, szót 
emel munkakörülményeinek veszélyessége miatt, jelezve, hogy különösen nehéz súlyok 
cipelését várták el tőle, megsértve így a munkaügyi jogszabályokat. Azt állítja, hogy teljes 
javadalmazását nem kapta meg, valamint, hogy szerződését indoklás nélkül szüntették meg. 
Miután jogi eljárást kezdeményezett, tiltakozik annak túlzott hossza és a vele szembeni 
állítólagos diszkrimináció ellen, jelezve, hogy a tisztviselők több esetben is becsmérlő 
megjegyzéseket tettek nemzetiségével kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos szempontok

A munkavállalók szabad mozgásáról szóló uniós jogszabályok (az EUMSZ 45. cikke, 
valamint a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet) arra 
kötelezik a tagállamokat, hogy a migráns munkavállalókat a hazai munkavállalókkal azonos 
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bánásmódban részesítsék a munkahelyekhez való hozzáférés és a munkakörülmények 
tekintetében, beleértve az elbocsátásokat.

Bár a szóban forgó időszak átmeneti időszak volt a román munkavállalók számára, 
amennyiben egy román állampolgár bekerült egy tagállam munkaerőpiacára és őt abban az 
országban legálisan foglalkoztatták, részesült a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó 
uniós jogszabályok nyújtotta előnyökből, beleértve a fogadó ország állampolgáraival egyenlő 
bánásmód elvét a foglalkoztatás és a munkafeltételek tekintetében, az elbocsátást is beleértve. 

Az EUMSZ 45. cikke és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU 
rendelet közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. Ezért minden munkavállaló bízhat 
abban, hogy a nemzeti hatóságok és bíróságok, amelyek a legmegfelelőbb helyzetben vannak 
ahhoz, hogy ellenőrizzenek és megállapítsanak minden vonatkozó tényt és végrehajtsák a 
vonatkozó jogszabályokat, érvényt szereznek a fenti jogszabályoknak is. 

Az Európai Bizottság nem kezdeményezhet közvetlen fellépést egy magánmunkáltató ellen. A 
Bizottság csak akkor avatkozhat be, ha a nemzeti jogszabályok sértik az uniós jogot, vagy egy 
közhatóság részészről kerül sor az uniós jog megsértésére. A petíció benyújtója által 
ismertetett információ nem jelzi, hogy az olasz jog az olasz állampolgároktól eltérően kezelné 
a más országból érkezett uniós állampolgárokat az elbocsátás terén. Amennyiben a petíció 
benyújtója hátrányosan megkülönböztetve érzi magát Olaszországban bevándorló 
munkavállalóként, ezzel a panaszával a nemzeti bírósághoz kell fordulnia. 

Az uniós polgárok más tagállamban való munkaválallalási joga jobb nemzeti szintű 
végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság a munkavállalók szabad mozgásával 
összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő 
intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a 
Tanács elé. A 2014. április 16-án elfogadott 2014/54/EU irányelv célja a munkavállalók 
szabad mozgása előtti jelenlegi akadályok – mint a magán és közületi munkaadók uniós 
szabályokkal kapcsolatos ismereteinek hiányosságai, valamint a mobil polgárok nehézségei az 
információszerzés és segítségkérés terén a fogadó tagállamokban – elmozdítása. 1 A 
tagállamoknak két év áll rendelkezésére, hogy az irányelvet átültessék a nemzeti jogukba.

A részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos szempontok

A részmunkaidős foglalkoztatás bizonyos elemeit a 97/81/EK irányelv szabályozza uniós 
szinten. Az irányelv célja az általános iparági szervezetek által 1997. június 6-án kötött 
keretmegállapodás  végrehajtása. A keretmegállapodás kijelöli a részmunkaidős 
foglalkoztatásra vonatkozó általános elveket és minimumkövetelményeket, általános keretet 
hozva létre a részmunkaidős foglalkoztatottak elleni diszkrimináció megszüntetése és a 
részmunkaidős foglalkoztatás minőségének javítása érdekében, valamint az önkéntes alapú 
részmunkaidős munkavállalás terjedésének megkönnyítése érdekében. A petíció által 
ismertetett információ nem utal az irányelv rendelezéseinek megsértésére. 

A petíció benyújtójának a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó állításával 
(nehéz terhek) kapcsolatos szempontok 

A petíció benyújtója, akinek munkája áruk mozgatásából állt, jelzi, hogy különösen 

                                               
1 HL L 128., 2014.4.30., 8. o.
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kedvezőtlen körülmények között kellett dolgoznia, amelyek sértették a munkavédelmi 
jogszabályokat. Azt állítja, hogy nehéz terhek (kb. 800-100 kg/8 óra) emelése és hordozása 
következtében gerince visszafordíthatatlan károsodást szenvedett, amelyet üzemorvosok 
igazolnak. 

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának terén uniós szinten a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv1 (a továbbiakban: „89/391/EGK 
irányelv”) a legfontosabb jogszabály. Ez meghatározza a munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmének és biztonságának általános elveit. Ezt az irányelvet 16. cikkének (1) 
bekezdése értelmében egy sor, a munkavállalók munkahelyi biztonságához és 
egészségvédelméhez kapcsolódó különböző területekre vonatkozó különálló irányelv is 
kiegészíti. 

Elsősorban az 1990. május 29-i 90/269/EGK tanácsi irányelv határoz meg a munkavállalók 
hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és 
biztonsági minimumkövetelményeket2. Ezen irányelv alkalmazásában „kézi tehermozgatás” a 
teher egy vagy több munkavállaló által történő szállítása vagy tartása, beleértve annak 
felemelését, lerakását, tolását, húzását, hordását vagy mozgatását, ami jellemzőinél vagy 
kedvezőtlen ergonómiai feltételeinél fogva magában foglalja a munkavállalók hátsérülésének 
kockázatát. Ezt a kifejezést az irányelv I. melléklete határozza meg bővebben. A 90/269/EGK 
irányelv előírja a munkáltató számára, hogy hozza meg a szükséges szervezési intézkedéseket 
és alkalmazzon megfelelő eszközöket, különösen a mechanikai eszközöket illetően, hogy 
elkerülje a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségességét. Ha nem kerülhető el, 
hogy a dolgozók kézzel mozgassák a terheket, a munkaadó kötelezettsége, hogy ezt a lehető 
leginkább biztonságos és egészségre nem veszélyes módon végezzék, a megfelelő eszközök 
alkalmazásával, vagy a dolgozók rendelkezésére bocsátva a megfelelő eszközöket a terhek 
kézi mozgatásával kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében, tekintettel az irányelv I. 
mellékletére. 

Az irányelveket a tagállamoknak át kell ültetniük a nemzeti jogba, ezért a konkrét helyzetekre 
a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni; ennek megfelelően a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó uniós jogszabályokat átültető nemzeti rendelkezések érvényre juttatása 
a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok (rendszerint a munkaügyi felügyeletek) feladata. 
A 90/269/EGK irányelvet átültették az olasz jogba. 

Ezért az olasz ellenőrző hatóságok feladata a munkavállalók jogainak megszegésével járó 
bármely eset felderítése, és amennyiben szükséges, a vonatkozó büntetések kiszabása. A 
petíció benyújtója ezért fontolóra veheti ügyének a munkaügyi ellenőrző hatóság megfelelő 
osztálya elé terjesztését, a regionális munkaügyi hatóság (Direzione Regionale del Lavoro)
vagy a tartományi munkaügyi hatóság (Direzione Provinciale del Lavoro)3 felkeresésével, 
valamint az Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (a 
munkahelyi balesetek esetén védelmet nyújtó nemzeti biztosítási intézet)4 elé is tárhatja 
konkrét ügyét. A petíció benyújtója az olasz bíróságokon is indíthat kártérítési pert a 
munkahelyen amiatt elszenvedett sérülés miatt, mert a munkáltató nem tartotta be törvényes 

                                               
1 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
2 HL L 156., 1990.6.21., 9. o.
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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kötelezettségeit a 90/269/EGK irányelvet végrehajtó nemzeti irányelveknek megfelelően.  A 
nemzeti hatóságok tevékenysége során tapasztalt  hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok 
esetén a petíció benyújtója felveheti a kapcsolatot a regionális ombudsmannel1.

A bírósági eljárás hosszával kapcsolatos szempontok

Az időben hozott és végrehajtható bírósági ítéletek a vonzó üzleti és munkaerő-piaci 
környezet fontos strukturális összetevői, és az uniós jog hatékonyságának kulcselemei, mivel 
a nemzeti bíróságok alapvető szerepet játszanak az uniós jog végrehajtásában. A nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerek hiányosságai tehát nem kizárólag egy adott tagállam 
problémáját jelentik, hanem kihathatnak az egységes piac működésére, és általánosabban az 
egész EU jogrendszerére. 

A bírósági eljárások hosszának szempontja egy igazságügyi rendszer hatékonyságának 
fokmérője, és a hatékony jogorvoslathoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog alapvető 
szempontja, amely a tagállamok alkotmányos hagyományában gyökerező és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 47. cikke által megerősített alapvető jog.  

A területre vonatkozó uniós jogszabályok híján a tagállamok nemzeti jogrendjei határozzák 
meg a szabályokat, amelyek a polgároknak az uniós jogból eredő jogai védelmére irányuló 
intézkedésekre vonatkoznak.  Azonban az Európai Unió Bíróságának esetjogából kitűnik, 
hogy a nemzeti bíróságoknak, amennyiben igazságügyi védelmet nyújtanak a polgárokat az 
uniós jog alapján megillető jogok biztosítására, a Charta 47. cikkével, és az  egyenértékűség 
és a hatékonyság általános uniós elveivel összhangban kell fellépniük.2 Ebben benne 
foglaltatik annak a joga, hogy az ügyeket ésszerű határidőn belül elbírálják.3

Uniós szinten számos szakpolitikai folyamat irányul a nemzeti igazságügyi rendszerek 
hatékonyságának növelésére. Az igazságszolgáltatási rendszer minőségének, 
függetlenségének és hatékonyságának javítása prioritást jelent az európai szemeszterben, az 
EU gazdaságpolitikai koordinációjának éves ciklusában is. A többi uniós tagállamhoz 
hasonlóan Olaszország is részese a 2014. évi európai szemeszternek. 

Ezen túlmenően az Európai Bizottság kidolgozta az uniós igazságügyi eredménytáblát4, egy 
olyan információs eszközt, amely az unió és a tagállamok segítését célozza a igazságügyi 
rendszer hatékonyabbá tételének terén, objektív, megbízható és összevethető adatokat 
szolgáltatva. Az eredménytábla információt tartalmaz bizonyos bírósági eljárások hosszára 
vonatkozóan is. A  tagállamok hatáskörébe tartozik igazságügyi rendszereik irányítása, és az 
adatokat felhasználhatják annak esetleges reformjai során. 

A 2012., 2013. és 2014. években a Tanács5 a Bizottság javaslatára Olaszországnak szóló 
országspecifikus ajánlást fogadott el. A 2014. évi országspecifikus ajánlás felszólítja 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Lásd a 2013. június 27-i, a C-93/12. Agrokonsulting-04 ügyben hozott ítélet 35. pontját, és az idézett esetjogot. 
3 Lásd a fent idézett C-93/12. Agrokonsulting-04 ügyben hozott ítélet 55. pontját.
4 A Bizottság közleménye: „A 2015. évi uniós igazságügyi eredménytábla”, COM(2014)0155.
5 Lásd: A Tanács ajánlása (2012/C 219/14, 2012. július 10.) Olaszország 2012. évi nemzeti 
reformprogramjáról és Olaszország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási 
programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról; A Tanács ajánlása (2013/C 217/11, 2013. július 9.) 
Olaszország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Olaszország 2012–2017-es időszakra vonatkozó stabilitási 
programjának tanácsi véleményezéséről.
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Olaszországot, hogy „Időben kövesse nyomon a polgári igazságszolgáltatás hatékonyságának 
növelése érdekében elfogadott reformok hatását azzal a céllal, hogy biztosítsa azok 
eredményességét, és szükség esetén hozzon kiegészítő intézkedéseket.”

Következtetés:

A petíció nem utal az uniós jogszabályok Olaszország általi megszegésére. Az olasz 
hatóságok feladata, a nemzeti bíróságokat beleértve, hogy érvényt szerezzenek a hatályos 
jogszabályoknak.


