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Betreft: Verzoekschrift 1716/2012, ingediend door Maria Iancu (Roemeense 
nationaliteit), over haar arbeidscontract in Italië en vermeende discriminatie 
van mensen met de Roemeense nationaliteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die in 2003 in Italië een deeltijdbaan kreeg aangeboden, klaagt over slechte 
arbeidsomstandigheden en vermeldt dat zij zeer zware lasten moest tillen, hetgeen in strijd is 
met de arbeidswetgeving. Zij verklaart dat haar loon niet volledig werd betaald en dat haar 
contract zonder reden werd beëindigd. Ze is een gerechtelijke procedure gestart, maar maakt 
bezwaar tegen de buitensporig lange duur daarvan en stelt dat zij wordt gediscrimineerd en 
dat ambtenaren enkele keren minachtende opmerkingen hebben gemaakt over haar 
nationaliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Aspecten die verband houden met het vrij verkeer van werknemers

Op grond van de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU 
en Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de 
Unie) zijn de lidstaten verplicht om arbeidsmigranten ten aanzien van de toegang tot werk, 
arbeidsomstandigheden en ontslag dezelfde behandeling te bieden als hun eigen onderdanen.
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Ondanks het feit dat er in de periode waarover het in onderhavig geval gaat voor Roemeense 
werknemers een overgangsregeling gold, konden Roemenen die eenmaal tot de arbeidsmarkt 
van een lidstaat waren toegelaten en die legaal in die lidstaat werkzaam waren aanspraak 
maken op alle rechten uit hoofde van de Uniewetgeving inzake het vrije verkeer van 
werknemers, waaronder het recht om ten aanzien van de toegang tot werk, 
arbeidsomstandigheden en ontslag op dezelfde wijze te worden behandeld als de eigen 
onderdanen. 

Artikel 45 VWEU en Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie zijn rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat en kunnen door 
werknemers geldend worden gemaakt voor de nationale overheden en rechterlijke instanties, 
die ook het best in staat zijn om alle relevante feiten te beoordelen en het toepasselijke recht te 
handhaven. 

De Europese Commissie is niet bevoegd rechtstreeks op te treden tegen een particuliere 
werkgever. De Commissie kan alleen ingrijpen als de nationale voorschriften niet stroken met 
het Unierecht of als een overheidsdienst zich schuldig maakt aan schending van het 
Unierecht. Uit de door indienster verstrekte informatie valt niet af te leiden dat de Italiaanse 
wetgeving op het gebied van ontslag niet-Italiaanse EU-onderdanen anders behandelt dan 
Italianen. Als indienster van oordeel is dat zij als migrerend werkneemster in Italië wordt 
gediscrimineerd, kan zij zich wenden tot de nationale rechter. 

Om een betere toepassing op nationaal niveau van de regels inzake het vrije verkeer van 
werknemers in de EU te waarborgen heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening 
van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten 
te vergemakkelijken. Richtlijn 2014/54/EU van 16 april 2014 heeft ten doel bestaande 
belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen, zoals de onbekendheid 
van publieke en particuliere werkgevers met de EU-regelgeving en de problemen die mobiele 
burgers ervaren als zij om informatie en hulp vragen in de gastlidstaat.1 De lidstaten hebben 
twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Aspecten die verband houden met deeltijdarbeid

Een aantal onderwerpen met betrekking tot deeltijdarbeid is op EU-niveau geregeld in 
Richtlijn 97/81/EG. Deze richtlijn heeft ten doel uitvoering te geven aan de 
kaderovereenkomst die op 6 juni 1997 is gesloten door de algemene brancheoverkoepelende 
organisaties. In deze kaderovereenkomst worden algemene beginselen en 
minimumvoorschriften inzake deeltijdarbeid geformuleerd en wordt een algemeen kader 
vastgesteld om een einde te maken aan de discriminatie van deeltijdwerkers, om de kwaliteit 
van deeltijdarbeid te verbeteren en om de ontwikkeling van deeltijdarbeid op vrijwillige basis 
te vergemakkelijken. Uit de door indienster verstrekte informatie blijkt niet dat er sprake is 
van schending van de bepalingen van deze richtlijn. 

Aspecten die verband houden met de opmerkingen van indienster over de gezondheid en 
veiligheid op de werkplek (het tillen van zware lasten)

Indienster, wier werkzaamheden bestonden uit het vervoeren van goederen, stelt dat zij onder 

                                               
1 PB. L 128 van 30.04.2014, blz. 8.
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zeer moeilijke omstandigheden moest werken en dat de wetgeving op het gebied van de 
bescherming van werknemers niet werd nageleefd. Zij stelt met name dat het feit dat zij 
tijdens haar werkzaamheden zeer zware lasten moest tillen en vervoeren (naar schatting 800-
100 kilo in acht uur) heeft geleid tot onherstelbare schade aan haar rug, hetgeen door 
bedrijfsartsen wordt bevestigd. 

Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van 
de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk1 (hierna: 
Richtlijn 89/391/EEG) is het belangrijkste wetgevingsinstrument op EU niveau dat betrekking 
heeft op de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk. Deze richtlijn bevat 
algemene beginselen betreffende de preventie van beroepsrisico's en de bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. De richtlijn is, overeenkomstig 
artikel 16, lid 1, aangevuld met een aantal bijzondere richtlijnen betreffende verschillende 
gebieden die verband houden met de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk. 

Hier van belang is Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990, waarin 
minimumvoorschriften zijn opgenomen voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor 
met name rugletsel voor de werknemers2. Deze richtlijn bepaalt: "In de zin van deze richtlijn 
wordt onder manueel hanteren van lasten verstaan, elke handeling waarbij een last door een of 
meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals het optillen, neerzetten, duwen, 
trekken, dragen of verplaatsen van een last en die vanwege de kenmerken ervan of 
ergonomisch ongunstige omstandigheden, bij de werknemers met name rugletsel kan 
veroorzaken". In welke gevallen het manueel hanteren van een last gevaar oplevert wordt 
toegelicht in bijlage I bij de richtlijn. Werkgevers zijn op grond van Richtlijn 90/269/EEG 
verplicht passende organisatorische maatregelen te nemen en passende middelen te gebruiken, 
met name mechanische uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers lasten manueel 
moeten hanteren. Wanneer niet kan worden vermeden dat werknemers lasten manueel moeten 
hanteren, dient de werkgever passende organisatorische maatregelen te nemen, passende 
middelen te gebruiken of werknemers dergelijke middelen te verschaffen, om de risico's ten 
gevolge van het manueel hanteren van die lasten te verkleinen, met inachtneming van bijlage 
I. 

De lidstaten dienen de richtlijn in nationaal recht om te zetten. Het is derhalve de nationale 
wetgeving die van toepassing is op concrete situaties. Vervolgens is het de 
verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten (gewoonlijk de arbeidsinspecties) om toe 
te zien op de naleving van de nationale bepalingen ter omzetting van de EU-voorschriften met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Richtlijn 90/269/EEG is omgezet in 
Italiaans recht. 

Het is derhalve aan de nationale Italiaanse handhavingsinstanties om gevallen waarin 
mogelijk sprake is van schending van de rechten van werknemers te onderzoeken en, waar 
nodig, de daartoe vastgestelde sancties toe te passen. Indienster zou deze kwestie kunnen 
voorleggen aan de bevoegde dienst van de arbeidsinspectie en daartoe contact kunnen 
opnemen met het regionaal directoraat voor arbeid (Direzione Regionale del Lavoro) of het 
provinciaal directoraat voor arbeid (Direzione Povinciale del Lavoro)3. Daarnaast zou zij haar 

                                               
1 PB. L 183 van 29.06.1989, blz. 1.
2 PB. L 156 van 21.6.1990, blz. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
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zaak kunnen voorleggen aan INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro - het Italiaans instituut voor arbeidsongevallenverzekering)1. Voorts is 
het mogelijk om bij de Italiaanse rechter een verzoek in te dienen om schadevergoeding 
wegens letsel dat op het werk is ontstaan ten gevolge van het feit dat de werkgever niet heeft 
voldaan aan de op hem rustende wettelijke verplichtingen op grond van de nationale 
voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 90/269/EEG. Als zij een klacht heeft over 
wanbeheer bij het optreden van de nationale instanties, kan indienster zich wenden tot het 
netwerk van regionale ombudsmannen2.

Aspecten die verband houden met de duur van gerechtelijke procedures

Voorspelbare, tijdige en afdwingbare rechterlijke beslissingen vormen belangrijke structurele 
componenten van een aantrekkelijk ondernemings- en werkgelegenheidsklimaat en vormen, 
gelet op de belangrijke rol die de nationale rechter vervult bij de handhaving van EU-
wetgeving, cruciale elementen voor het waarborgen van de doeltreffendheid van het EU-recht. 
Tekortkomingen binnen de nationale rechtsstelsels zijn daarom niet alleen een probleem van
de desbetreffende lidstaten, maar kunnen tevens van invloed zijn op de werking van de interne 
markt en zelfs op het rechtsstelsel van de EU in zijn geheel. 

De duur van gerechtelijke procedures is een indicator voor de doeltreffendheid van een 
rechtsstelsel en vormt een belangrijk aspect van het recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een eerlijk proces, een grondrecht dat de hoeksteen vormt van de constitutionele 
tradities van de lidstaten en dat bekrachtigd wordt in artikel 47 van het EU-handvest van de 
grondrechten. 

Bij gebreke van Unieregelgeving ter zake is het een aangelegenheid van de interne rechtsorde 
van elke lidstaat om regels vast te stellen voor vorderingen die worden ingediend ter 
bescherming van de rechten die justitiabelen aan het Unierecht ontlenen. Uit de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt evenwel duidelijk dat de nationale 
rechter bij het bieden van rechterlijke bescherming ter waarborging van de rechten die 
personen aan het Unierecht ontlenen artikel 47 moet eerbiedigen en dat daarnaast moet zijn 
voldaan aan het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel.3 Dit houdt mede 
in dat het recht van personen op afdoening van hun zaak binnen een redelijke termijn moet 
worden geëerbiedigd.4

Op EU-niveau wordt in een aantal beleidsinstrumenten aandacht besteed aan de 
doeltreffendheid van nationale rechtsstelsels. De verbetering van de kwaliteit, 
onafhankelijkheid en doeltreffendheid van rechtsstelsels is een van de speerpunten van het 
Europees Semester, de jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie van de EU. Net 
als alle andere lidstaten maakt Italië ook deel uit van het Europees Semester. 

Daarnaast heeft de Europese Commissie het EU-scorebord voor justitie5 ontwikkeld, een 
informatie-instrument dat als doel heeft via de verstrekking van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare gegevens de EU en de lidstaten bij te staan in hun streven naar een doeltreffend 

                                               
1 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
2 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
3 Zie het arrest van 27 juni 2013 in zaak C-93/12, Agrokonsulting-04, par. 35, en de aangehaalde jurisprudentie. 
4 Zie het arrest in zaak C-93/12, Agrokonsulting-04, hierboven aangehaald, par. 55.
5 Mededeling van de Commissie, het EU-scorebord voor justitie van 2014, COM(2014)155 final.
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rechtssysteem. Het scorebord bevat ook gegevens over de duur van bepaalde gerechtelijke 
procedures. De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun rechtsstelsels en 
kunnen de gegevens van het scorebord gebruiken als basis voor eventuele hervormingen. 

In 2012, 2013 en 2014 heeft de Raad, naar aanleiding van voorstellen van de Commissie, 
landenspecifieke aanbevelingen (CSR) voor Italië goedgekeurd1. In aanbeveling 2014 CSR 
(#3) wordt Italië aangespoord om "tijdig de effecten te monitoren van de hervormingen die 
zijn goedgekeurd om de civiele rechtspraak doelmatiger te maken, om zo de doeltreffendheid 
van die maatregelen te borgen en, zo nodig, aanvullende maatregelen te nemen". 

Conclusie

Uit het verzoekschrift blijkt niet dat Italië inbreuk heeft gemaakt op het recht van de Unie. Het 
is aan de Italiaanse autoriteiten, waaronder de nationale rechtbanken, om de toepasselijke 
wetgeving te handhaven. 

                                               
1 Zie: Aanbeveling van de Raad (2012/C 219/14) van 10 juli 2012, over het nationale hervormingsprogramma 
2012 van Italië en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2014-2015 van Italië; Aanbeveling 
van de Raad (2013/C 217/11) van 9 juli 2013, over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Italië en met 
een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2012-2017 van Italië;


