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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1716/2012, ktorú predkladá Maria Iancuová, rumunská štátna 
príslušníčka, o svojej pracovnej zmluve v Taliansku a údajnej diskriminácii 
rumunských štátnych príslušníkov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorej v roku 2003 ponúkli prácu na kratší pracovný čas v Taliansku, 
namieta proti neistote svojich pracovných podmienok, pričom uvádza, že musela dvíhať 
veľmi ťažké bremená, čo predstavuje porušenie právnych predpisov v oblasti práce. Tvrdí, že 
nedostala celú mzdu a že jej zmluva bola ukončená bez odôvodnenia. Predkladateľka začala 
súdne konanie, v rámci ktorého namieta proti nadmerne dlhému trvaniu a údajnej 
diskriminácii voči nej, pričom uvádza, že úradníci sa niekoľkokrát znevažujúco vyjadrili o jej 
štátnej príslušnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Aspekty týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov

Právo EÚ týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov (článok 45 ZFEÚ a nariadenie (EÚ) 
č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie) zaväzuje členské štáty, aby 
v súvislosti s prístupom k pracovným miestam a pracovnými podmienkami vrátane 
prepustenia pristupovali  k migrujúcim pracovníkom EÚ rovnako ako k vlastným občanom.
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Napriek tomu, že v príslušnom čase platilo pre rumunských pracovníkov prechodné obdobie, 
keď bol rumunskému občanovi umožnený prístup na trh práce určitého členského štátu a tento 
občan bol v danej krajine legálne zamestnaný, bol oprávnený využívať všetky práva 
vyplývajúce z práva Únie týkajúceho sa voľného pohybu pracovníkov vrátane zásady 
rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o podmienky zamestnania 
a pracovné podmienky vrátane prepustenia. 

V členských štátoch je priamo uplatniteľný článok 45 ZFEÚ a nariadenie (EÚ) č. 492/2011 
o slobode pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Každý pracovník sa na ne teda môže odvolávať 
pred vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, ktoré môžu najlepšie overiť a zistiť všetky príslušné 
skutočnosti a presadzovať uplatniteľné právo. 

Európska komisia nemôže začať priame konanie proti súkromnému zamestnávateľovi. 
Komisia môže zasiahnuť len vtedy, ak vnútroštátne pravidlá porušujú právo Únie alebo ak sa 
verejný orgán podieľa na porušení práva Únie. Z informácií, ktoré poskytla predkladateľka, 
nevyplýva, že pokiaľ ide o prepustenie, podľa talianskeho práva by sa s inými štátnymi 
príslušníkmi EÚ zaobchádzalo odlišne ako s talianskymi štátnymi príslušníkmi. Ak sa 
predkladateľka cítila diskriminovaná z pozície migrujúceho pracovníka v Taliansku, mala by 
podať žalobu pred vnútroštátnym súdom. 

S cieľom zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať 
v inom členskom štáte Komisia predložila smernicu Európskeho parlamentu a Rady o 
opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou 
pohybu pracovníkov. Účelom smernice 2014/54/EÚ, ktorá bola prijatá 16. apríla 2014, je 
odstrániť existujúce prekážky voľného pohybu pracovníkov, ako je nedostatočná 
informovanosť o pravidlách EÚ medzi verejnými a súkromnými zamestnávateľmi a ťažkosti, 
ktorým čelia mobilní občania pri získavaní informácií a pomoci v hostiteľských členských 
štátoch.1 Členské štáty majú dva roky na transpozíciu smernice do svojich právnych 
systémov.

Aspekty týkajúce sa práce na kratší pracovný čas

Na úrovni EÚ sú určité prvky práce na kratší pracovný čas regulované smernicou 97/81/ES. 
Účelom smernice je uviesť do účinnosti rámcovú dohodu, ktorá bola uzatvorená 6. júna 1997 
medzi všeobecnými medziodvetvovými organizáciami. V rámcovej dohode sa stanovujú 
všeobecné zásady a minimálne požiadavky pre prácu na kratší pracovný čas, čím sa vytvára 
všeobecný rámec pre odstránenie diskriminácie pracovníkov na kratší pracovný čas, s 
cieľom zlepšiť kvalitu práce na kratší pracovný čas a uľahčiť rozvoj práce na kratší pracovný 
čas na základe dobrovoľnosti. Z informácií, ktoré poskytla predkladateľka, nevyplýva, že 
došlo k porušeniu ustanovení smernice. 

Aspekty týkajúce sa žaloby predkladateľky petície týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci 
(ťažký náklad)

Predkladateľka, ktorej práca spočívala v preprave tovaru, uvádza, že pracovala v mimoriadne 
neistých podmienkach, ktoré sa vyznačovali porušovaním právnych predpisov v oblasti 
ochrany pracovníkov. Konkrétne tvrdí, že z dôvodu zdvíhania a prepravy ťažkého nákladu na 
pracovisku (približne 800 – 1 000 kg/8 hodín) je jej chrbtica nezvratne poškodená, čo 

                                               
1 Ú. v. EÚ. L 128, 30.4.2014, s. 8.



CM\1052965SK.doc 3/5 PE551.800v01-00

SK

potvrdili pracovní lekári. 

Základným právnym predpisom na úrovni EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov pri práci je smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu 
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci1 (ďalej len „smernica 
89/391/EHS“). Ustanovujú sa v nej všeobecné zásady prevencie a ochrany zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov pri práci. Táto smernica bola v zmysle jej článku 16 ods. 1 doplnená 
o niekoľko samostatných smerníc týkajúcich sa rôznych oblastí súvisiacich s bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pracovníkov pri práci. 

Predovšetkým v smernici Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 sa ustanovujú minimálne 
požiadavky týkajúce sa ručnej manipulácie s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko 
najmä poškodenia chrbta2. Na účely tejto smernice sa za „ručnú manipuláciu s bremenami“ 
považuje každá preprava alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými pracovníkmi 
vrátane zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré 
z dôvodu svojej charakteristiky alebo nepriaznivých ergonomických podmienok predstavuje 
riziko najmä poškodenia chrbta pracovníkov. Tento výraz je ďalej objasnený v prílohe I k 
smernici. V smernici 90/269/EHS sa požaduje, aby zamestnávateľ prijal primerané 
organizačné opatrenia alebo použil primerané prostriedky, najmä mechanické zariadenia, aby 
sa zamedzilo potrebe ručnej manipulácie s bremenami. Ak je nevyhnutné, aby pracovníci 
ručne manipulovali s bremenami, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť, aby táto 
manipulácia bola podľa možnosti bezpečná a zdravotne neškodná, a to tým, že prijme 
primerané organizačné opatrenia, použije vhodné prostriedky alebo takéto prostriedky 
poskytne pracovníkom, aby sa znížilo riziko, ktoré predstavuje ručná manipulácia s takýmito 
bremenami, so zreteľom na prílohu I k smernici. 

Členské štáty majú transponovať smernicu do vnútroštátneho práva, pričom na konkrétne 
situácie sa potom uplatňujú  vnútroštátne právne predpisy; následne je povinnosťou 
príslušných vnútroštátnych orgánov (zvyčajne inšpektorátov práce), aby presadzovali 
vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa  transponujú právne predpisy EÚ v oblasti zdravia 
a bezpečnosti pri práci. Smernica 90/269/EHS bola transponovaná do talianskeho práva. 

Je preto úlohou vnútroštátnych talianskych orgánov, aby prešetrili akékoľvek prípady 
nedodržania práv pracovníkov a v prípade potreby uplatnili príslušné sankcie. Predkladateľka 
teda môže zvážiť, či prípad predloží príslušnej pobočke inšpekcie práce a kontaktuje 
regionálne riaditeľstvo práce (Direzione regionale del Lavoro) alebo riaditeľstvo práce 
príslušnej provincie (Direzione provinciale del lavoro)3 alebo požiada o preskúmanie jej 
prípadu úrad INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro –
taliansky úrad pre odškodnenie pracovníkov)4. Predkladateľka tiež môže požiadať talianske 
súdy o náhradu za úrazy na pracovisku, ktoré sú dôsledkom toho, že zamestnávateľ neplnil 
svoje právne záväzky podľa vnútroštátnych opatrení, ktorými sa vykonáva smernica 
90/269/EHS. Pre akékoľvek sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu v 
rámci činností štátnej správy sa predkladateľka môže obrátiť na sieť regionálnych 

                                               
1 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s.1.
2 Ú. v. ES L 156, 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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ombudsmanov1.

Aspekty týkajúce sa dĺžky súdneho konania

Predvídateľné, včasné a vykonateľné súdne rozhodnutia sú dôležitými štrukturálnymi 
zložkami atraktívneho podnikateľského prostredia a zamestnanosti a sú kľúčovými prvkami 
na zabezpečenie účinnosti práva EÚ vzhľadom na zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú 
vnútroštátne súdy pri presadzovaní právnych predpisov EÚ. Nedostatky vo vnútroštátnych 
súdnych systémoch nie sú teda iba problémom konkrétneho členského štátu, ale môžu 
ovplyvniť fungovanie jednotného trhu a celého právneho systému EÚ. 

Aspekt dĺžky súdneho konania je ukazovateľom efektívnosti súdneho systému a základným 
aspektom práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, čo je základné právo 
zakotvené v ústavných tradíciách spoločných pre všetky členské štáty a opätovne potvrdené 
článkom 47 Charty základných práv EÚ. 

Pri neexistencii pravidiel Únie, ktoré by upravovali túto záležitosť, je na vnútroštátnom 
právnom poriadku každého členského štátu, aby stanovil pravidlá týkajúce sa opatrení na 
ochranu práv, ktoré môžu jednotlivci získať na základe práva Únie. Z judikatúry Súdneho 
dvora EÚ je však zrejmé, že pri poskytovaní súdnej ochrany na zaručenie práv, ktoré 
jednotlivcom vyplývajú z práva Európskej únie, musia vnútroštátne súdy dodržiavať 
článok 47 charty v súlade so všeobecnými zásadami EÚ o ekvivalencii a účinnosti.2 To zahŕňa 
aj dodržiavanie práva na posúdenie vlastného prípadu v primeranej lehote.3

Účinnosť vnútroštátnych súdnych systémov sa na úrovni EÚ rieši prostredníctvom 
niekoľkých politických procesov. Zlepšenie kvality, nezávislosť a efektívnosť súdnych 
systémov je prioritou európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík 
EÚ. Ako všetky ostatné členské štáty EÚ, Taliansko je súčasťou európskeho semestra 2014. 

Navyše, Európska komisia vypracovala porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície4, ktorý je 
informačným nástrojom, ktorého cieľom je pomôcť EÚ a členským štátom dosiahnuť 
účinnejšiu justíciu prostredníctvom objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných údajov. 
Hodnotiaca tabuľka takisto obsahuje údaje o dĺžke niektorých súdnych konaní. Členské štáty 
sú zodpovedné za správu svojich súdnych systémov a môžu tieto údaje použiť na prípadné 
reformy. 

Rada5 v rokoch 2012, 2013 a 2014 na návrh Komisie schválila odporúčania pre jednotlivé 
krajiny pre Taliansko. V tomto odporúčaní vyzýva Taliansko, aby „(...) včas monitorovalo 
vplyv reforiem prijatých na účely zlepšenia efektívnosti civilného súdnictva s cieľom zaistiť 
ich účinnosť a v prípade potreby prijať doplňujúce opatrenia.“ 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Pozri rozsudok z 27. júna 2013 vo veci C-93/12 Agrokonsulting- 04, odsek 35 a citovanú judikatúru. 
3 Pozri rozsudok vo veci C-93/12 Agrokonsulting- 04 citovaný vyššie, odsek 55.
4 Oznámenie Komisie, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2014, COM(2014) 155 final.
5 Pozri: Odporúčanie Rady (2012/C 219/14) z 10. júla 2012, ktoré sa týka národného programu 
reforiem Talianska na rok 2012 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Talianska na roky 2012 – 2015; Odporúčanie Rady (2013/C 217/11) z 9. júla 2013, ktoré sa týka 
národného programu reforiem Talianska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Talianska na roky 2013 – 2017.
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Záver

Z petície nevyplýva porušenie práva Únie zo strany Talianska. Je úlohou talianskych orgánov 
vrátane vnútroštátnych súdov, aby presadzovali uplatniteľné právne predpisy. 


