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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 1716/2012, ingiven av Maria Iancu (rumänsk medborgare), 
om hennes anställningsavtal i Italien och påstådd diskriminering mot 
rumänska medborgare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som erbjöds ett deltidsarbete i Italien 2003, protesterar mot sina osäkra 
arbetsvillkor och anger att hon var tvungen att bära extremt tunga laster, i strid med 
arbetsrätten. Hon gör gällande att hon inte fick ut full lön och att hennes avtal sades upp utan 
motivering. Hon har inlett ett rättsligt förfarande och invänder mot den alltför långa tid detta 
tar, liksom mot påstådd diskriminering mot henne, då hon uppger att tjänstemän vid flera 
tillfällen kommit med nedsättande kommentarer om hennes statstillhörighet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 juli 2013. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Aspekter som rör fri rörlighet för arbetstagare

EU:s lagstiftning om fri rörlighet för arbetstagare (artikel 45 i EUF-fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen) ålägger medlemsstaterna att 
behandla migrerande arbetstagare från EU på samma sätt som sina egna medborgare i fråga 
om tillgång till sysselsättning och arbetsvillkor, inklusive uppsägning.
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Trots att en övergångsperiod gällde för rumänska arbetstagare vid den aktuella tidpunkten 
skulle en rumänsk medborgare som fått tillträde till arbetsmarknaden i en medlemsstat och 
lagligen anställts i detta land ha rätt att åtnjuta samtliga rättigheter enligt unionens lagstiftning 
om fri rörlighet för arbetstagare, däribland principen om likabehandling med medborgare i 
fråga om anställnings- och arbetsvillkor, inklusive uppsägning. 

Både artikel 45 i EUF-fördraget och förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom EU är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Varje arbetstagare kan därför 
åberopa dem inför de nationella myndigheterna och domstolarna, som är de som är bäst 
lämpade att kontrollera och fastställa alla relevanta fakta och verkställa den tillämpliga 
lagstiftningen. 

Europeiska kommissionen kan inte väcka talan direkt mot en privat arbetsgivare. 
Kommissionen kan ingripa endast om nationella bestämmelser bryter mot unionsrätten eller 
om en offentlig myndighet är inblandad i en överträdelse av unionsrätten. Den information 
som framställaren tillhandahållit tyder inte på att den italienska lagstiftningen i fråga om 
uppsägning behandlar andra EU-medborgare annorlunda jämfört med landets egna 
medborgare. Om framställaren känner sig diskriminerad i sin enskilda situation som 
migrerande arbetstagare i Italien, bör hon väcka talan om detta vid den nationella domstolen. 

För att säkra en bättre tillämpning på nationell nivå av EU-medborgarnas rätt att arbeta i en 
annan medlemsstat har kommissionen lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri 
rörlighet för arbetstagare. Direktiv 2014/54/EU, som antogs den 16 april 2014, syftar till att 
undanröja befintliga hinder för arbetstagarnas fria rörlighet, exempelvis bristande 
medvetenhet om EU-reglerna bland offentliga och privata arbetsgivare och svårigheter för 
rörliga medborgare att få information och hjälp i värdmedlemsstaten1. Medlemsstaterna har 
två år på sig att införliva direktivet i sina rättssystem.

Aspekter som rör deltidsarbete

På EU-nivå regleras vissa delar av deltidsarbetet genom direktiv 97/81/EG. Syftet med 
direktivet är att genomföra det ramavtal som ingicks den 6 juni 1997 mellan de allmänna 
branschövergripande organisationerna. I ramavtalet fastställs de allmänna principerna och 
minimikraven för deltidsarbete, genom att inrätta en allmän ram för att undanröja 
diskriminering av deltidsarbetande och förbättra kvaliteten på deltidsarbetet samt underlätta 
utvecklingen av deltidsarbete på frivillig grund. Den information som inkommit från 
framställaren tyder inte på att det skett en överträdelse av direktivets bestämmelser. 

Aspekter som rör framställarens påstående om arbetsmiljö (tunga laster)

Framställaren, vars arbete bestod i transport av varor, anger att hon arbetade under extremt 
svåra förhållanden, i strid med lagstiftningen på området för arbetarskydd. Hon gör bland 
annat gällande att hennes ryggrad på grund av lyft och transport av tunga laster på 
arbetsplatsen (omkring 800–1 000 kg/8 timmar) är oåterkalleligt skadad, vilket intygas av 
företagsläkare. 

                                               
1 EUT L 128, 30.04.2014, s. 8.
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När det gäller unionslagstiftningen om arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet är det 
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet1 som är den viktigaste rättsakten. I detta direktiv fastställs de allmänna 
principerna för förebyggande åtgärder och skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i 
arbetet. Direktivet har kompletterats genom ett antal särdirektiv enligt dess artikel 16.1, inom 
olika områden som är relaterade till arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet. 

I synnerhet rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 fastställer minimikrav för manuell 
hantering av laster där det finns en risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i 
ryggen2. I det direktivet avses med ”manuell hantering av laster” alla slags transporter eller 
förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller 
flyttar en last som, på grund av dess egenskaper eller på grund av ogynnsamma ergonomiska 
förhållanden medför risk för att arbetstagarna skall drabbas av skador, särskilt i ryggen. Detta 
begrepp förtydligas ytterligare i bilaga I till direktivet. Direktiv 89/391/EEG kräver att 
arbetsgivaren vidtar de organisatoriska åtgärder eller använder sig av de andra medel som 
behövs, framför allt vad gäller mekanisk utrustning, för att undvika att laster behöver hanteras 
manuellt av arbetstagarna. Om det inte går att undvika att laster behöver hanteras manuellt av 
arbetstagarna, är arbetsgivaren skyldig att se till att hanteringen blir så säker och riskfri som 
möjligt genom att vidta lämpliga organisatoriska åtgärder, använda sig av lämpliga medel 
eller se till att arbetstagarna får sådana medel i syfte att minska riskerna vid manuell hantering 
av laster, med beaktande av bilaga I till direktivet. 

Medlemsstaterna ska införliva direktivet i sin nationella lagstiftning, och därför är det den 
nationella lagstiftningen som är tillämplig på konkreta situationer. Därefter är det de behöriga 
nationella myndigheternas ansvar (normalt arbetsmiljöinspektionerna) att övervaka 
efterlevnaden av nationella bestämmelser som genomför EU:s lagstiftning om hälsa och 
säkerhet i arbetet. Direktiv 90/269/EEG har införlivats i den italienska lagstiftningen. 

Det ankommer således på de nationella italienska brottsbekämpande myndigheterna att utreda 
alla fall av underlåtenhet att respektera arbetstagarnas rättigheter och, vid behov, tillämpa de 
gällande påföljderna. Framställaren kan således överväga att väcka frågan vid ett lokalkontor 
för arbetsmiljöinspektion genom att kontakta det regionala arbetsmiljödirektoratet (Direzione 
regionale del lavoro) eller det provinsiella arbetsmiljödirektoratet (Direzione provinciale del 
lavoro)3 och begära en granskning av hennes enskilda fall av INAIL (Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – myndigheten för kompensation till italienska 
arbetstagare)4. Framställaren kan också söka ersättning vid italienska domstolar för 
arbetsskador som är en följd av att arbetsgivaren underlåtit att iaktta sina rättsliga skyldigheter 
enligt de nationella bestämmelser som genomför direktiv 90/269/EEG. För alla klagomål om 
missförhållanden inom den nationella förvaltningen kan framställaren vända sig till nätverket 
av regionala ombudsmän5.

Aspekter rörande domstolsförfarandets längd

                                               
1 EGT L 183, 29.06.1989, s. 1.
2 EGT 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.
5 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
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Förutsebara, snabba och verkställbara domstolsavgöranden är viktiga strukturella 
komponenter för en attraktiv affärsmiljö och arbetsmarknad. De är också mycket viktiga för 
att säkerställa EU-rättens verkan, med tanke på den väsentliga roll som nationella domstolar 
spelar för tillämpningen av EU:s lagstiftning. Brister i de nationella rättskipningssystemen är 
därför inte ett problem för en viss medlemsstat, utan riskerar att påverka funktionen för den 
inre marknaden och för EU:s rättsliga system som helhet. 

Domstolsförfarandets längd är en indikator på effektiviteten i ett rättssystem och utgör en 
väsentlig aspekt av rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol, som är en 
grundläggande rättighet i de konstitutionella traditioner som är gemensamma för alla 
medlemsstater och som bekräftats i artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. 

I avsaknad av unionsbestämmelser på området ankommer det på varje medlemsstat att i sin 
interna rättsordning fastställa de regler som gäller för talan som syftar till att säkerställa 
skyddet av de rättigheter för enskilda som följer av unionsrätten. Det framgår emellertid 
tydligt av domstolens rättspraxis att nationella domstolar som erbjuder ett rättsskydd för att 
säkerställa skyddet av de rättigheter för enskilda som följer av unionsrätten måste följa artikel 
47 i stadgan, i enlighet med EU:s allmänna principer om likvärdighet och ändamålsenlighet1.
Detta innebär också respekt för rätten att få sin sak prövad inom skälig tid2.

På EU-nivå behandlas de nationella rättssystemens ändamålsenlighet inom ett antal politiska 
processer. Att förbättra rättssystemens kvalitet, oberoende och effektivitet är en prioritet inom 
den europeiska planeringsterminen – den årliga cykeln för samordning av den ekonomiska 
politiken inom EU. Som alla andra EU-medlemsstater ingår Italien i den europeiska 
planeringsterminen för 2014. 

Dessutom har Europeiska kommissionen utvecklat resultattavlan för rättskipningen i EU3, 
som är ett informationsredskap som syftar till att hjälpa EU och medlemsstaterna att uppnå en 
mer verkningsfull rättskipning genom objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter. 
Resultattavlan innehåller också uppgifter om längd för vissa domstolsförfaranden. 
Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av sina rättssystem och de kan använda dessa 
uppgifter för eventuella reformer. 

2012, 2013 och 2014 godkände rådet4 en landsspecifik rekommendation till Italien, på förslag 
av kommissionen. I 2014 års landsspecifika rekommendationer (nr 3) uppmanas Italien att ”[i] 
god tid kontrollera effekten av de reformer som antagits för att öka civilrättens effektivitet i 
syfte att garantera att reformerna är effektiva och vid behov anta kompletterande åtgärder”. 

Slutsats

Framställningen tyder inte på att Italien överträtt unionsrätten. Det ankommer på de italienska 

                                               
1 Se dom av den 27 juni 2013 i mål C-93/12, Agrokonsulting-04, punkt 35, och däri angiven rättspraxis. 
2 Se dom i mål C-93/12, Agrokonsulting-04, nämnd ovan, punkt 55.
3 Kommissionens meddelande Resultattavla för rättskipningen i EU 2014 (COM(2014)0155).
4 Se: Rådets rekommendation (2012/C 219/14) av den 10 juli 2012 om Italiens nationella reformprogram 2012, 
med avgivande av rådets yttrande om Italiens stabilitetsprogram för 2012–2015; Rådets rekommendation 
(2013/C 217/11) av den 9 juli 2013 om Italiens nationella reformprogram 2013, med avgivande av rådets 
yttrande om Italiens stabilitetsprogram för 2012–2017.
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myndigheterna, däribland de nationella domstolarna, att se till att gällande lagstiftning följs. 


