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Om: Andragende 1402/2012 af Petu Stoyanov, bulgarsk statsborger, om påståede 
mangler ved tilsynet med arbejdsforholdene i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod arbejdsforholdene og sikkerheds- og sundhedsstandarderne i 
forbindelse med arbejdstilsyn på Cypern, idet han oplyser, at det blev krævet af hans hustru, 
at hun arbejdede 17 timer om dagen i hendes fjerde graviditetsmåned, hvorefter der indtrådte 
en række komplikationer, og deres barn blev født med cerebral parese. Andrageren er 
ekstremt kritisk over for forholdene på fødeklinikken og anfører, at der kun var to læger til at 
undersøge 150 gravide, og at der ikke blev foretaget nogen detaljeret analyse af de enkelte 
tilfælde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

På EU-plan indeholder direktiv 92/85/EØF bestemmelser om beskyttelse af sundheden og 
sikkerheden for gravide kvinder og kvinder, som for nylig har født, eller som ammer. I 
direktivets bilag I og II angives en ikkeudtømmende liste over agenser, som gravide kvinder 
ikke må udsættes for. Endvidere er arbejde under jorden i miner forbudt. I direktivets artikel 
6, stk. 1, fastsættes det, at gravide arbejdstagere under ingen omstændigheder skal være 
forpligtede til at udføre arbejdsopgaver, hvis vurderingen har vist, at de pågældende 
arbejdsopgaver medfører en risiko eller bringer sundheden i fare. Direktivet er gennemført i 
national cypriotisk lovgivning ved loven om beskyttelse i forbindelse med moderskab 
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(ændring) af 2002, N.64 (I)/2002 og ved bestemmelserne om beskyttelse i forbindelse med 
moderskab (sikkerhed og sundhed på arbejdet) af 2002 P.I.(255/2002). Den sidstnævnte 
lovgivning gennemfører direktivets artikel 6, stk. 1. I artikel 3 i bestemmelserne om 
beskyttelse i forbindelse med moderskab (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) anføres 
det, at en arbejdsgiver skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå enhver form for 
risiko ved at foretage en tilpasning arbejdsbetingelserne eller arbejdstiden for gravide kvinder.

Imidlertid fastsættes der ingen arbejdstidsbegrænsninger i direktivet, og det indeholder ingen 
bestemmelser om kvaliteten af arbejdstilsyn eller af national sundhedspleje for gravide 
kvinder. 
Direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 
(arbejdstidsdirektivet) indeholder i artikel 3 en daglig hviletid: "Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en minimumshvileperiode på 
11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode". Endvidere fastsættes det i 
artikel 5, at alle arbejdstagere for hver syvdagsperiode har ret til en sammenhængende 
minimumshvileperiode på 24 timer, hvortil lægges de elleve timers daglige hviletid, som er 
omhandlet i artikel 3. I artikel 17 er der mulighed for at fravige artikel 3 og 5 i en række 
tilfælde, der er opført i artikel 17, stk. 3, og stk. 4, men dette er under den strenge betingelse, 
at de pågældende arbejdstagere ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Den 
Europæiske Unions Domstol fastslog i sag C-151/02, Landeshaupstadt Kiel mod Norbert 
Jaeger ((2003) ECR I–8389), at sådanne kompenserede hvileperioder skal følge umiddelbart 
efter den arbejdstid, som de har til formål at kompensere for (præmis 94). Endvidere 
fastsættes det i direktivets artikel 13, at medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at en arbejdsgiver, der agter at tilrettelægge arbejdet efter en 
bestemt rytme, tager hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, 
og til kravene vedrørende sikkerhed og sundhed, særlig for så vidt angår pauser i arbejdstiden. 
Cypern har gennemført arbejdstidsdirektivet i sin nationale lovgivning ved hjælp af loven om 
organisering af arbejdstid fra 2002.

Andrageren erklærer, at "dette arbejdsmønster (på 17 timer dagligt) sluttede brat efter to 
uger". Det er ikke helt klart, hvorvidt dette betyder, at den pågældende arbejdstager arbejdede 
flere på hinanden følgende 17-timers dage, eller hvorvidt tilsvarende kompenserende hviletid 
blev givet efter hver 17-timers vagt. Der er derfor ikke tilstrækkelige oplysninger til at 
beslutte endeligt, om der er tale om manglende overholdelse af arbejdstidsdirektivets 
bestemmelser om daglige og ugentlige minimumshviletidsperioder og bestemmelsen om og 
tidspunktet for tilsvarende kompenserende hvileperioder. Under alle omstændigheder fremgår 
det af andragendet, i tilfælde af uforenelighed, at situationen vedrører en privat arbejdsgiver, 
hvilket betyder, at der skal anlægges sag på nationalt plan. Europa-Kommissionens 
tjenestegrene kan behandle klager over medlemsstater eller offentlige myndigheder i de 
medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen. Men EU-
lovgivningen gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning, således at borgerne har et 
direkte middel via deres nationale retshåndhævende myndigheder inden for arbejdslovgivning 
(herunder domstole), hvis en arbejdsgiver i den private sektor ikke overholder disse 
bestemmelser.

Hvad angår kvaliteten af arbejdstilsyn er der ingen bestemmelser på EU-plan, fordi 
organiseringen af, hvordan arbejdsbetingelserne håndhæves og overvåges på nationalt plan, 
hører ind under medlemsstaternes beføjelser.
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Konklusion

Andragendet afslører ingen overtrædelser af direktiv 92/85/EØF. Cypern har gennemført 
direktiv 92/85/EØF korrekt. Hvis en arbejdsgiver ikke overholder den nationale lovgivning, 
skal den berørte person anlægge sag i henhold til national lovgivning. 

Andragendet indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger til at beslutte endeligt, om der er tale 
om manglende overholdelse af bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet om daglige og 
ugentlige minimumshviletidsperioder og bestemmelse om og tidspunktet for tilsvarende 
kompenserende hvileperioder i tilfælde af fravigelser i henhold til direktivets artikel 17, stk. 3, 
eller 4. Under alle omstændigheder forholder det sig således, at hvis en privat arbejdsgiver 
ikke overholder den nationale lovgivning, skal den berørte person som nævnt ovenfor 
anlægge sag i henhold til national lovgivning.


