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Betreft: Verzoekschrift 1402/2012, ingediend door Petur Stoyanov (Bulgaarse 
nationaliteit), over vermeende tekortkomingen bij inspectie van de 
arbeidsomstandigheden in Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de arbeidsomstandigheden en de gezondheids- en 
veiligheidsnormen die aan het licht kwamen tijdens arbeidsinspecties in Cyprus en geeft aan 
dat zijn vrouw 17 uur per dag moest werken in de vierde maand van haar zwangerschap, 
waarna er een aantal complicaties zijn opgetreden en hun kind met een hersenverlamming 
werd geboren. Indiener staat zeer kritisch tegenover de situatie in de kraamkliniek en wijst 
erop dat 150 zwangere vrouwen door slechts twee dokters werden onderzocht en dat er voor 
individuele gevallen geen grondige onderzoeken werden uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Op EU-niveau beschermt Richtlijn 92/85/EEG de gezondheid en veiligheid van vrouwen 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie. De bijlagen I en II van de 
Richtlijn bevatten een niet-limitatieve opsomming van agentia waaraan zwangere vrouwen 
niet blootgesteld mogen worden. Bovendien zijn ondergrondse werkzaamheden in de mijnen 
niet toegelaten. Op grond van artikel 6, lid 1, van de Richtlijn mogen zwangere 
werkneemsters in geen geval worden verplicht werkzaamheden te verrichten die volgens de 
evaluatie hun veiligheid of gezondheid in gevaar brengen. De Richtlijn is omgezet in 
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nationaal Cypriotisch recht door middel van de Wet op de bescherming van het moederschap 
van 2002, N.64 (I)/2002, zoals gewijzigd, en de Voorschriften inzake de bescherming van het 
moederschap (Veiligheid en gezondheid op het werk) van 2002 P.I. (255/2002). De 
laatstgenoemde wetgeving zet ook artikel 6, lid 1, van de Richtlijn om. In artikel 3 van de 
Voorschriften inzake de bescherming van het moederschap overeenkomstig Veiligheid en 
veiligheid op het werk wordt bepaald dat een werkgever de nodige maatregelen zal nemen om 
risico's te vermijden door de werkomstandigheden of de werkuren aan te passen voor 
zwangere vrouwen.

In de Richtlijn worden echter geen beperkingen qua werktijden vastgesteld en deze bevat geen 
bepalingen aangaande de kwaliteit van de arbeidsinspectie of nationale gezondheidszorg voor 
zwangere vrouwen.  
In artikel 3 van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van 
de arbeidstijd (de arbeidstijdenrichtlijn) wordt echter een dagelijkse minimumrusttijd bepaald: 
"De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werknemers in elk tĳdvak van 
vierentwintig uur een rusttĳd van ten minste elf aaneengesloten uren genieten". Bovendien 
hebben overeenkomstig artikel 5 alle werknemers voor elk tijdvak van zeven dagen recht op 
een ononderbroken minimumrusttijd van 24 uren waaraan de in artikel 3 bedoelde elf uren 
dagelijkse rusttijd worden toegevoegd. Op grond van artikel 17 mag worden afgeweken van 
de artikelen 3 en 5 in een aantal gevallen die in artikel 17, lid 3 en 4, worden genoemd, maar 
dit is onder de strikte voorwaarde dat "de betrokken werknemers gelijkwaardig 
compenserende rusttijden wordt geboden". Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 
zaak C-151/02, Landeshauptstadt Kiel tegen Norbert Jaeger, Jurispr. 2003, blz. I-8389, 
geoordeeld dat dergelijke compenserende rusttijden "onmiddellijk moeten volgen op de 
[verlengde] arbeidstijd die zij geacht worden te compenseren" (paragraaf 94).  Voorts wordt 
in artikel 13 van de Richtlijn bepaald dat "de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat 
werkgevers die voornemens zijn de werkzaamheden volgens een bepaald rooster in te delen 
rekening houden met het algemene beginsel van de aanpassing van de arbeid aan de mens" 
en met de veiligheids- en gezondheidseisen, vooral wat de pauzes tijdens de arbeidstijd 
betreft. Cyprus heeft de arbeidstijdenrichtlijn in nationaal recht omgezet door middel van de 
Wet inzake de organisatie van de arbeidstijd van 2002.

Indiener stelt dat "aan dit werkpatroon [van 17 uur werken per dag] na twee weken abrupt een 
einde is gekomen". Het is niet geheel duidelijk of dit betekent dat de werknemer in kwestie 
meerdere opeenvolgende dagen van 17 uur heeft gewerkt, dan wel of gelijkwaardige 
compenserende rusttijden werden toegestaan na elke shift van 17 uur. Er is dus onvoldoende 
informatie om onomstotelijk vast te stellen of er sprake is van onverenigbaarheid met de 
bepalingen van de arbeidstijdenrichtlijn betreffende de dagelijkse en wekelijkse 
minimumrusttijden en het toestaan en tijdsschema van gelijkwaardige compenserende 
rusttijden. Indien er sprake zou zijn van onverenigbaarheid, blijkt uit het verzoekschrift echter 
dat het in dit geval gaat om een particuliere werkgever, wat betekent dat verhaal moet worden 
gehaald op nationaal niveau. De diensten van de Europese Commissie kunnen klachten 
behandelen tegen lidstaten of openbare instanties in de lidstaten die niet voldoen aan hun 
verantwoordelijkheden krachtens de EU-wetgeving. Maar EU-wetgeving wordt juist omgezet 
in nationale wetgeving van de lidstaten opdat de burgers er rechtstreeks verhaal kunnen halen 
via de nationale handhavingsinstanties voor het arbeidsrecht (inclusief hoven en rechtbanken) 
indien een werkgever uit de particuliere sector de wetgeving niet naleeft.
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Wat de kwaliteit van de arbeidsinspectie betreft, bestaat er geen regelgeving op EU-niveau 
omdat de lidstaten zelf bevoegd zijn voor de organisatie van de manier waarop de 
werkomstandigheden worden gehandhaafd en op nationaal niveau worden gemonitord.

Conclusie

Uit het verzoekschrift blijken geen inbreuken op Richtlijn 92/85/EEG te zijn gepleegd.  
Cyprus heeft Richtlijn 92/85/EEG correct omgezet. Indien de werkgever de nationale 
wetgeving niet naleeft, moet de betrokken persoon op grond van de nationale wetgeving 
verhaal halen. 

Het verzoekschrift bevat onvoldoende informatie op basis waarvan onomstotelijk kan worden 
vastgesteld dat er sprake is van onverenigbaarheid met de bepalingen van de 
arbeidstijdenrichtlijn betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijden en het 
toestaan en tijdsschema van gelijkwaardige compenserende rusttijden in geval van 
afwijkingen op grond van artikel 17, lid 3 of 4, van de Richtlijn. In elk geval geldt dat, zoals 
eerder gezegd, indien een particuliere werkgever de nationale wetgeving niet naleeft, de 
persoon in kwestie op grond van de nationale wetgeving verhaal moet halen.


