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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

19.12.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1402/2012 dėl tariamų trūkumų, susijusių su darbo sąlygų 
patikrinimu Kipre, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Petur Stoyanov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl darbo sąlygų, saugos standartų ir darbuotojų sveikatos 
patikrinimų Kipre ir nurodo, kad iš jo žmonos ketvirtą nėštumo mėnesį buvo reikalaujama 
dirbti po 17 valandų per dieną, o tai lėmė komplikacijas ir tai, kad jiems gimė vaikas, kuriam 
nustatytas cerebrinis paralyžius. Peticijos pateikėjas labai kritiškai vertina sąlygas gimdymo 
namuose ir nurodo, kad 150 nėščių moterų sveikatą tikrino tik du gydytojai ir kad nebuvo 
atlikta jokio išsamaus individualių atvejų tyrimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„ES lygmeniu taikoma Direktyva 92/85/EEB, kuria užtikrinama nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi moterų sveikatos ir saugos apsauga. Direktyvos I ir II 
prieduose pateikiamas neišsamus nėščioms moterims kenksmingų veiksnių sąrašas. Be to, 
draudžiami kalnakasybos darbai po žeme. Direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad 
nėščios darbuotojos jokiomis aplinkybėmis negali būti įpareigotos vykdyti veiklą, kuri buvo 
įvertinta kaip kelianti riziką arba pavojų jų sveikatai. Direktyva yra perkelta į nacionalinę 
Kipro teisę 2002 m. motinystės apsaugos įstatymu (pakeitimas) Nr. 64 (I)/2002 ir 2002 m. 
motinystės apsaugos taisyklėmis (saugos ir sveikatos darbe taisyklės) P.I.(255/2002). 
Pastaruoju teisės aktu į nacionalinę teisę taip pat perkelta Direktyvos 6 straipsnio 1 dalis. 
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Motinystės apsaugos taisyklių (saugos ir sveikatos darbe taisyklių) 3 straipsnyje nurodyta, kad 
darbdavys imasi reikiamų priemonių, kad nesukeltų pavojaus nėščioms moterims atitinkamai 
pritaikydamas joms darbo sąlygas arba darbo valandas.

Tačiau direktyvoje nenustatyta jokių darbo laiko apribojimų, joje taip pat nėra jokių nuostatų 
dėl darbo inspekcijų veiklos arba nėščioms moterims teikiamų nacionalinės sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės. 
Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (Darbo laiko 
direktyvos) 3 straipsnyje nustatytas minimalus kasdienio poilsio laikas: „Valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į minimalų 11 
valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą.“ Be to, 5 straipsnyje nustatyta, jog 
turi būti užtikrinama, kad „per kiekvieną septynių dienų laikotarpį kiekvienas darbuotojas 
turėtų teisę į minimalų 24 valandų nepertraukiamo poilsio laiką ir 3 straipsnyje nurodomas 11 
kasdienio poilsio valandų“. 17 straipsnyje leidžiama nukrypti nuo 3 ir 5 straipsnių 17 
straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodytais atvejais, tačiau nustatoma griežta sąlyga, kad 
„darbuotojams suteikiamas lygiavertis kompensuojamojo poilsio laikas“. Pagal Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-151/02, Landeshauptstadt Kiel prieš
Norbert Jaeger (2003 m., Rink. p. I-8389) toks kompensuojamasis poilsio laikas „turi eiti iš 
karto po to [pratęsto] darbo laiko, už kurį ketinama kompensuoti“ (žr. 94 punktą). Be to, 
direktyvos 13 straipsnyje nustatyta, kad „valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad pagal tam tikrą modelį ketinantis organizuoti darbą darbdavys atsižvelgtų į bendrąjį darbo 
pritaikymo darbuotojui principą“ bei į saugos ir sveikatos reikalavimus, ypač dėl pertraukų 
darbo metu. Kipras perkėlė Darbo laiko direktyvą į savo nacionalinę teisę 2002 m. priimtu 
įstatymu dėl darbo laiko organizavimo.

Peticijos pateikėjas teigia, kad „šis darbo modelis [17 valandų per dieną] po dviejų savaičių 
staiga nebebuvo taikomas“. Nevisiškai aišku, ką šis teiginys turėtų reikšti: ar tai, kad 
atitinkama darbuotoja keletą dienų iš eilės dirbo po 17 valandų per dieną, ar tai, kad po 
kiekvienos 17 darbo valandų pamainos darbuotojai buvo suteikiamas atitinkamas 
kompensuojamasis poilsio laikas. Taigi nėra pakankamai informacijos, kad būtų galima 
galutinai nustatyti, ar šiuo atveju laikomasi Darbo laiko direktyvos nuostatų dėl minimalaus 
dienos ir savaitės poilsio laiko ir atitinkamo kompensuojamojo poilsio laiko nustatymo ir 
suteikimo. Bet kuriuo atveju, net jei ir būtų galima nustatyti, kad nuostatų nesilaikoma, iš 
peticijoje pateiktos informacijos galima spręsti, kad šis atvejis yra susijęs su privačiu 
darbdaviu, o tai reiškia, kad žalos atlyginimo turi būti siekiama nacionaliniu lygmeniu. 
Europos Komisijos tarnybos gali nagrinėti skundus, pateiktus prieš valstybes nares arba 
valstybių narių valdžios institucijas, kurios nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES teisę. 
Tačiau ES teisės aktai yra perkeliami į valstybių narių nacionalinę teisę būtent tam, kad 
piliečiai galėtų tiesiogiai pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis per savo nacionalines darbo 
teisių gynimo institucijas (įskaitant teismus ir specialios jurisdikcijos teismus), jeigu 
privačiojo sektoriaus darbdavys neužtikrina šių teisių.

Dėl darbo inspekcijų veiklos kokybės pažymėtina, kad tokių ES lygmens teisės aktų, kuriais 
šis klausimas būtų reglamentuojamas, nėra, nes darbo sąlygų taikymo ir jų priežiūros 
nacionaliniu lygmeniu klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai.

Išvada
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Remiantis peticijoje pateikta informacija nematyti jokių Direktyvos 92/85/EEB pažeidimų. 
Kipras tinkamai perkėlė Direktyvą 92/85/EEB į savo nacionalinę teisę. Jei darbdavys 
nesilaiko nacionalinės teisės aktų, atitinkamas asmuo turi siekti žalos atlyginimo pagal 
nacionalinę teisę. 

Peticijoje nėra pakankamai informacijos, kad būtų galima galutinai nustatyti, ar šiuo atveju 
laikomasi Darbo laiko direktyvos nuostatų dėl minimalaus dienos ir savaitės poilsio laiko ir 
atitinkamo kompensuojamojo poilsio laiko nustatymo ir suteikimo tais atvejais, kai pagal 
direktyvos 17 straipsnio 3 arba 4 dalį taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos. Bet kuriuo 
atveju, kaip pirmiau minėta, jei privačiojo sektoriaus darbdavys nesilaiko nacionalinės teisės 
aktų, atitinkamas asmuo turi siekti žalos atlyginimo pagal nacionalinę teisę.“


