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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1402/2012, którą złożył Petur Stojanow (Bułgaria), w sprawie 
domniemanych niedociągnięć procedury inspekcji pracy na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się niedostatecznej procedurze inspekcji warunków pracy oraz 
norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa przeprowadzanym na Cyprze, i informuje, że od 
jego żony, która była w czwartym miesiącu ciąży, oczekiwano gotowości do pracy 
w wymiarze 17 godzin dziennie, co doprowadziło do szeregu komplikacji, wskutek których 
dziecko urodziło się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Składający petycję ostro krytykuje 
warunki panujące w szpitalu położniczym i twierdzi, że zaledwie dwóch lekarzy badało 150 
ciężarnych kobiet oraz że nie analizowano szczegółowo poszczególnych przypadków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Na szczeblu UE dyrektywa 92/85/EWG chroni zdrowie i bezpieczeństwo kobiet w ciąży, 
kobiet, które niedawno rodziły, oraz kobiet karmiących piersią. Załączniki I i II powyższej 
dyrektywy zawierają niewyczerpującą listę czynników, na jakie nie mogą być narażone 
kobiety w ciąży. Ponadto zabroniona jest praca w górnictwie podziemnym. W art. 6 pkt 1 
dyrektywy doprecyzowano, że pracownice w ciąży w żadnym razie nie mogą być 
zobowiązane do wykonywania zadań, których ocena wykazała, że mogą one zagrażać ich 
zdrowiu. Dyrektywa została transponowana do ustawodawstwa cypryjskiego ustawą N.64 
(I)/2002 o ochronie macierzyństwa (z poprawkami) z 2002 r. oraz rozporządzeniami 
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dotyczącymi ochrony macierzyństwa P.I. (255/2002) (bezpieczeństwo i zdrowie w pracy) z 
2002 r. Ostatnie rozporządzenie zawiera również transpozycję art. 6 pkt 1 dyrektywy. Art. 3 
rozporządzenia w sprawie ochrony macierzyństwa w odniesieniu do zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy stanowi, że pracodawca przyjmuje niezbędne środki mające na celu 
zapobieżenie jakimkolwiek zagrożeniom poprzez dostosowanie warunków pracy lub godzin 
pracy do potrzeb kobiet w ciąży.

Niemniej jednak w dyrektywie nie określono limitów czasu pracy i nie zawiera ona żadnych 
przepisów dotyczących jakości inspekcji pracy lub krajowego systemu opieki zdrowotnej dla 
kobiet w ciąży.
W dyrektywie 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 
(dyrektywa w sprawie czasu pracy) w art. 3 określono minimalny okres odpoczynku 
dobowego: „Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że każdy 
pracownik jest uprawniony do minimalnego dobowego odpoczynku w wymiarze 11 
nieprzerwanych godzin, w okresie 24-godzinnym”. Ponadto zgodnie z art. 5 każdy pracownik 
jest uprawniony w okresie siedmiodniowym do minimalnego nieprzerwanego okresu 
odpoczynku w wymiarze 24 godzin oraz również do odpoczynku dobowego w wymiarze 11 
godzin, określonego w art. 3. W art. 17 dopuszcza się odstępstwa od art. 3 i 5 dla szeregu 
przypadków określonych w art. 17 ust. 3 i 4, jednak wyłącznie pod warunkiem, że 
„zainteresowanym pracownikom zapewniono równoważne okresy wyrównawczego 
odpoczynku”. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-151/02, 
Landeshauptstadt Kiel przeciwko Norbertowi Jaegerowi ([2003] ECR I-8389) orzekł, że takie 
okresy odpoczynku wyrównawczego „powinny następować bezpośrednio po [wydłużonym] 
okresie wykonywania pracy, który mają rekompensować” (pkt 94). Ponadto zgodnie z art. 13 
dyrektywy „państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że 
pracodawca, który zamierza zorganizować pracę zgodnie z określonym harmonogramem 
pracy uwzględnia ogólną zasadę dostosowania organizacji pracy do pracownika” i wymagań 
bezpieczeństwa oraz zdrowia, szczególnie w odniesieniu do przerw w trakcie czasu pracy.
Cypr transponował dyrektywę w sprawie czasu pracy do przepisów krajowych w ramach 
ustawy o organizowaniu czasu pracy z 2002 r.

Składający petycję twierdzi, że „taki model pracy (polegający na pracy przez 17 godzin 
dziennie) skończył się nagle po dwóch tygodniach”. Nie jest do końca jasne, czy oznacza to, 
że przedmiotowa pracownica przepracowała kilka dni pod rząd po 17 godzin pracy dziennie, 
czy też po każdej siedemnastogodzinnej zmianie miała prawo do skorzystania 
z równoważnego odpoczynku wyrównawczego. W związku z powyższym nie ma informacji 
wystarczających do ostatecznego ustalenia, czy jest to kwestia niezgodności z dyrektywą 
w sprawie czasu pracy w odniesieniu do minimalnych okresów odpoczynku dobowego 
i tygodniowego oraz do prawa do równoważnego odpoczynku wyrównawczego i terminu jego 
przyznania. Niezależnie od wszystkiego, nawet jeżeli zachodziłaby taka niezgodność, z 
petycji można wywnioskować, że sprawa dotyczy prywatnego pracodawcy, co oznacza, że 
odszkodowania należy domagać się na szczeblu krajowym. Służby Komisji Europejskiej 
mogą zajmować się skargami na państwa członkowskie lub organy publiczne w państwach 
członkowskich, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w ramach prawa UE. Jednak 
przypisy UE są transponowane do prawa krajowego państw członkowskich właśnie po to, aby 
obywatele mogli skorzystać bezpośrednio ze środków w ramach organów zajmujących się 
egzekwowaniem krajowego prawa pracy (w tym sądów i trybunałów), jeśli pracodawca 
będący podmiotem z sektora prywatnego nie działa zgodnie z tymi przepisami.
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W odniesieniu do jakości inspekcji pracy nie istnieje właściwe prawodawstwo na szczeblu 
UE, ponieważ organizacja egzekwowania i monitorowania warunków pracy na szczeblu 
krajowym wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich.

Podsumowanie

Z petycji nie wynika, że doszło do naruszenia zapisów dyrektywy 92/85/EWG. Cypr 
prawidłowo transponował dyrektywę 92/85/EWG. Jeżeli pracodawca nie przestrzega prawa 
krajowego, zainteresowana osoba musi dochodzić zadośćuczynienia w ramach prawa 
krajowego.

Petycja nie zawiera informacji wystarczających do ostatecznego ustalenia, czy zachodzi 
niezgodność z przepisami dyrektywy w sprawie czasu pracy w odniesieniu do minimalnych 
okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz prawa do równoważnego odpoczynku 
wyrównawczego i terminu jego przyznania w przypadku odstępstw na mocy art. 17 ust. 3 lub 
4 dyrektywy. Niezależnie od wszystkiego, jak napisano powyżej, jeżeli pracodawca będący 
podmiotem prywatnym nie przestrzega prawa krajowego, zainteresowana osoba musi 
dochodzić zadośćuczynienia w ramach prawa krajowego.


