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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1716/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Maria 
Iancu, par viņas darba līgumu Itālijā un varbūtēju diskrimināciju pret 
Rumānijas valstspiederīgajiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kurai 2003. gadā bija piedāvāts nepilna laika darbs, iebilst pret savu 
darba apstākļu nedrošību, norādot, ka viņai lika nest ārkārtīgi smagus priekšmetus, tādējādi 
pārkāpjot darba tiesību aktus. Viņa apgalvo, ka viņa nesaņēma pilnu atalgojumu un ka viņas 
līgums tika pārtraukts bez pamatojuma. Uzsākot tiesvedību, viņa iebilst pret pārmērīgi ilgo 
tiesvedības laiku un varbūtēju diskrimināciju pret viņu, norādot, ka vairākos gadījumos 
amatpersonas ir izteikušas nicīgus komentārus par viņas valstspiederību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Aspekti saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos

ES tiesību akts par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos (LESD 45. pants un Regula (ES) 
492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā) liek dalībvalstīm attiekties pret ES 
migrējošajiem darba ņēmējiem tāpat kā pret saviem valstspiederīgajiem attiecībā uz 
darbavietu pieejamību un darba apstākļiem, tostarp atlaišanu.
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Neskatoties uz to, ka Rumānijas darba ņēmējiem attiecīgajā laikā tiek piemērots pārejas 
periods, ja Rumānijas pilsonim tika ļauts iesaistīties dalībvalsts darba tirgū un viņš šajā valstī 
tika legāli nodarbināts, viņš varēja baudīt visas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 
par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, tostarp vienlīdzīgas attieksmes ar saviem 
valstspiederīgajiem principu attiecībā uz nodarbinātību un darba apstākļiem, tostarp atlaišanu. 

Gan LESD 45. pants, gan Regula (ES) 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos
Savienībā tiek tieši piemēroti dalībvalstīs. Līdz ar to ikviens darba ņēmējs var uz tiem 
paļauties saskarsmē ar valstu iestādēm un tiesām, kas ir vispiemērotākās, lai pārbaudītu un 
konstatētu faktus un īstenotu piemērojamos tiesību aktus. 

Eiropas Komisija nevar uzsākt tiešu rīcību pret privātu darba devēju. Komisija var iejaukties 
tikai tad, ja valsts tiesību akti pārkāpj Savienības tiesību aktus vai ja publiska iestāde ir 
iesaistīta Savienības tiesību aktu pārkāpumā. Lūgumraksta iesniedzējas iesniegtajā 
informācijā nav norādīts, ka Itālijas tiesību akti paredz atšķirīgu attieksmi pret ES 
valstspiederīgajiem salīdzinājumā ar Itālijas valstspiederīgajiem. Ja lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka viņa šajā konkrētajā situācijā tiek diskriminēta kā migrējoša darba ņēmēja, viņai 
būtu ar šādu prasību jāvēršas valsts tiesā. 

Lai nodrošinātu, ka valstu līmenī tiek labāk īstenotas pilsoņu tiesības strādāt citā dalībvalstī, 
Komisija ierosināja Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem, ar ko veicina 
darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā. 2014. 
gada 16. aprīlī pieņemtā Direktīva 2014/54/ES paredz novērst pastāvošos darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās šķēršļus, piemēram, informētības trūkumu par ES noteikumiem publisko un 
privāto darba devēju vidū un mobilo pilsoņu grūtības iegūt informāciju un palīdzību 
uzņēmējās dalībvalstīs.1 Dalībvalstu rīcībā ir divi gadi, lai šo direktīvu transponētu savās 
tiesību sistēmās.

Aspekti saistībā ar nepilna laika darbu

ES līmenī vairākus nepilna laika darba elementus reglamentē Direktīva 97/81/EK. Šīs 
direktīvas mērķis ir īstenot pamatnolīgumu, ko 1997. gada 6. jūnijā noslēdza galvenās 
starpnozaru organizācijas.  Pamatnolīgumā ir noteikti vispārīgi principi un minimālās prasības 
attiecībā uz nepilna laika darbu, izveidojot kopēju sistēmu diskriminācijas novēršanai pret 
nepilna laika darbiniekiem, nepilna laika darba kvalitātes uzlabošanai un brīvprātīga nepilna 
laika darba attīstības sekmēšanai. Lūgumraksta iesniedzējas iesniegtajā informācijā netiek 
norādīts, ka būtu pārkāpti šīs direktīvas noteikumi. 

Aspekti saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumu par veselību un drošību darbā 
(smagas kravas)

Lūgumraksta iesniedzēja, kuras darba pienākumos ietilpa preču pārvietošana, norāda, ka viņa 
strādāja nedrošos apstākļos, kas ir pretrunā tiesību aktiem darba ņēmēju aizsardzības jomā. 
Viņa jo īpaši apgalvo, ka smagu kravu celšanas un pārvietošanas dēļ darba vietā (aptuveni 
800–1000 kg 8 stundās) viņas mugurai ir nodarītas neatgriezeniskas traumas, ko apstiprina 
arodārsti. 

Darba ņēmēju drošības un veselības jomā ES līmenī svarīgākais tiesību akts ir Direktīva 

                                               
1 OV L 128, 30.04.2014., 8. lpp.
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89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības 
aizsardzību darbā1 (šeit un turpmāk — Direktīva 89/391/EEK). Tā nosaka vispārējus 
principus par strādājošo veselības un drošības profilaksi un aizsardzību darba vietā. Direktīvu 
16. panta 1. punkta nozīmē papildina virkne atsevišķu norādījumu dažādās jomās saistībā ar 
drošību un veselību darba vietā. 

Padomes 1990. gada 29. maija Direktīva 90/269/EEK jo īpaši paredz minimālās prasības 
attiecībā uz kravu apstrādi ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras 
traumas2. Šajā direktīvā "kravu apstrāde ar rokām" nozīmē "jebkādu kravas transportēšanu vai 
atbalstīšanu, ko veic viens vai vairāki darba ņēmēji, to skaitā kravas pacelšanu, nolikšanu, 
stumšanu, vilkšanu, pārnēsāšanu vai pārvietošanu, kas kravas raksturīgo pazīmju vai 
nelabvēlīgu ergonomisku apstākļu dēļ ietver īpašu risku darba ņēmējiem gūt muguras 
traumas". Šis formulējums ir turpmāk paskaidrots direktīvas I pielikumā. Direktīva 
90/269/EEK liek darba devējam veikt atbilstīgus organizatoriskus pasākumus un izmantot 
atbilstīgus līdzekļus, jo īpaši mehāniskas ierīces, lai izvairītos no nepieciešamības darba 
ņēmējiem apstrādāt kravas ar rokām. Ja no nepieciešamības darba ņēmējiem apstrādāt kravas 
ar rokām nevar izvairīties, darba devējam ir pienākums padarīt šādu apstrādi pēc iespējas 
drošāku un veselībai nekaitīgāku, veicot atbilstīgus organizatoriskus pasākumus, izmantojot 
atbilstīgus līdzekļus vai nodrošinot darba ņēmējus ar šādiem līdzekļiem, lai ierobežotu risku, 
ko rada šādu kravu apstrāde ar rokām, ņemot vērā šīs direktīvas I pielikumu. 

Dalībvalstīm ir jātransponē šī direktīva valsts tiesību aktos, un līdz ar to uz šīm konkrētajām 
situācijām attiecas valsts tiesību akti. Pēc tam attiecīgās dalībvalsts iestādes (parasti darba 
inspekcijas) ir atbildīgas par to valsts noteikumu īstenošanu, ar kuriem tiek transponēti ES 
tiesību akti attiecībā uz veselību un drošību darba vietā. Direktīva 90/269/EEK ir transponēta 
Itālijas tiesību aktos. 

Līdz ar to Itālijas izpildiestādēm ir jāizmeklē jebkādi gadījumi, kad netiek ievērotas darba 
ņēmēju tiesības, un attiecīgā gadījumā jāpiemēro attiecīgie sodi. Tādējādi lūgumraksta 
iesniedzēja var nodot šo lietu Darba inspekcijas attiecīgajai nodaļai, sazinoties ar reģionālo 
darba direktorātu (Direzione Regionale del Lavoro) vai provinces darba direktorātu 
(Direzione Prvinciale del Lavoro)3, kā arī pieprasot izskatīt viņas individuālo lietu INAIL
(Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Itālijas Darba ņēmēju 
kompensācijas iestādē)4. Lūgumraksta iesniedzēja arī var Itālijas tiesās prasīt kompensāciju 
par traumām, kuras viņa guvusi darba vietā un kuru iemesls ir tas, ka viņas darba devējs nav 
ievērojis savus juridiskos pienākumus, ko nosaka valsts pasākumi Direktīvas 90/269/EEK 
īstenošanai. Attiecībā uz sūdzībām par administratīvām kļūmēm valsts pārvaldes darbībā 
lūgumraksta iesniedzēja var vērsties reģionālo ombudu tīklā5.

Aspekti saistībā ar tiesas procesu ilgumu

Paredzami, savlaicīgi un piemērojami tiesu iestāžu lēmumi ir būtiskas strukturālas sastāvdaļas 
pievilcīgas uzņēmējdarbības un nodarbinātības videi un īpaši nozīmīgi elementi, lai 
nodrošinātu ES tiesību aktu efektivitāti, ņemot vērā valstu tiesu sevišķi svarīgo lomu ES 

                                               
1 OV L 183, 29.06.1989., 1. lpp.
2 OV L 156, 21.06.1990., 9. lpp.
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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tiesību aktu īstenošanā.  Līdz ar to valstu tiesu sistēmu trūkumi nav tikai konkrētās dalībvalsts 
problēma, bet tie var skart vienotā tirgus un visas ES tiesību sistēmas darbību. 

Tiesas procesu ilgums ir tiesu sistēmas efektivitātes rādītājs un īpaši būtisks aspekts attiecībā 
uz tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas ir pamattiesības, kuras 
noteiktas visām dalībvalstīm kopējās konstitucionālās tradīcijās un vēlreiz apstiprinātas ES 
Pamattiesību hartas 47. pantā. 

Nepastāvot Savienības noteikumiem, kas reglamentē šo jomu, katras dalībvalsts tiesību 
sistēma nosaka noteikumus, kas reglamentē darbības, lai aizsargātu tiesības, kuras personām 
ir noteiktas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tomēr no Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras izriet, ka, piešķirot tiesisko aizsardzību, lai aizsargātu tiesības, kas personām ir 
noteiktas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, valstu tiesām ir jāievēro Hartas 
47. pants un ES vispārējie līdzvērtīguma un efektivitātes principi.1 Tas arī liek ievērot tiesības 
uz personas lietas izskatīšanu saprātīgā laikposmā.2

ES līmenī valstu tiesu sistēmu efektivitāte tiek skatīta ar vairāku politikas procesu 
starpniecību. Tiesu sistēmas kvalitātes, neatkarības un efektivitātes uzlabošana ir ES gada 
ekonomikas politikas koordinācijas cikla — Eiropas pusgada — prioritāte. Tāpat kā visas 
pārējās ES dalībvalstis arī Itālija piedalās 2014. gada Eiropas pusgadā. 

Turklāt Eiropas Komisija ir izstrādājusi ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā3, kas ir 
informatīvs līdzeklis, lai palīdzētu ES un dalībvalstīm padarīt efektīvāku tieslietu sistēmu, 
sniedzot objektīvus, uzticamus un salīdzināmus datus. Rezultātu apkopojumā arī ir dati par 
konkrētu tiesas procesu ilgumu. Dalībvalstis atbild par savu tiesu sistēmu pārvaldību un var 
izmantot šos datus iespējamu reformu vajadzībām. 

Padome 2012., 2013. un 2014. gadā4 atbalstīja Itālijai paredzētu ieteikumu par Komisijas 
priekšlikumu. 2014. gada ieteikumā (#3) Itālija tiek aicināta "(…) Laikus pārraudzīt pieņemto 
reformu ietekmi, lai gūtu lielāku atdevi civiltiesību jomā, ar mērķi nodrošināt minēto reformu 
efektivitāti un vajadzības gadījumā veikt papildu rīcību." 

Secinājums

Lūgumrakstā nav norāžu uz to, ka Itālija būtu pārkāpusi Savienības tiesību aktus. 
Piemērojamo tiesību aktu īstenošana ir Itālijas iestāžu, tostarp valsts tiesu, ziņā. 

                                               
1 Skatīt 2013. gada 27. jūnija sprieduma lietā C-93/12 Agrokonsulting�04 35. punktu un tajā minēto judikatūru. 
2 Skatīt iepriekš minētā sprieduma lietā C-93/12 Agrokonsulting�04 35. punktu.
3 Komisijas paziņojums "2014. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā", COM(2014) 155 galīgā 
redakcija.
4 Skatīt: Padomes 2012. gada ieteikumu (2012/C 219/14) par Itālijas 2012. gada valsts reformu programmu un ar 
ko sniedz Padomes atzinumu par Itālijas 2012.–2015. gada stabilitātes programmu; Padomes 2013. gada 9. jūlija 
ieteikumu (2013/C 217/11) par Itālijas 2013. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu 
par Itālijas 2012.–2017. gada stabilitātes programmu.


