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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1402/2012, adresată de Petur Stoyanov, de cetățenie bulgară, privind 
presupusele deficiențe referitoare la inspectarea condițiilor de lucru din Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune condițiilor de lucru și standardelor de inspectare a securității și sănătății 
în muncă din Cipru, indicând faptul că soției sale i s-a solicitat să lucreze 17 ore pe zi în a 
patra lună de sarcină, după care au apărut mai multe complicații, iar copilul lor s-a născut cu 
paralizie cerebrală. Petiționarul este extrem critic față de condițiile de la maternitate, indicând 
că 150 de femei însărcinate erau examinate de doar doi doctori și că nu erau realizate analize 
detaliate pentru fiecare caz în parte.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

La nivelul UE, Directiva 92/85/CEE protejează sănătatea și siguranța femeilor gravide și a 
femeilor care au născut de curând sau care alăptează. Anexele I și II la directivă prezintă o 
listă neexhaustivă a agenților la care nu trebuie expuse femeile însărcinate. În plus, este 
interzisă munca în exploatări miniere subterane. Articolul 6 alineatul (1) din directivă 
specifică faptul că lucrătoarele gravide nu pot fi obligate, în niciun caz, să desfășoare activități 
pentru care evaluarea a evidențiat un risc sau care pot pune în pericol sănătatea lor. Directiva 
a fost transpusă în legislația națională cipriotă prin Legea privind protecția maternității 
(Modificare) din 2002, N.64 (I)/2002, și prin Reglementările privind protecția maternității 
(siguranță și sănătate în muncă) din 2002 P.I.(255/2002). Această din urmă legislație 
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transpune și articolul 6 alineatul (1) din directivă. La articolul 3 din Reglementările privind 
protecția maternității, în conformitate cu sănătatea și siguranța în muncă, se specifică faptul că 
un angajator ia măsurile necesare pentru a evita orice risc prin ajustarea condițiilor de muncă 
sau a programului de lucru pentru femeile gravide.

Cu toate acestea, directiva nu specifică limite pentru programul de lucru și nu conține nicio 
dispoziție privind calitatea inspecțiilor muncii sau a asistenței medicale la nivel național 
pentru femeile gravide. Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului 
de lucru (Directiva privind timpul de lucru) prevede la articolul 3 o perioadă de repaus zilnic 
minimă: „Statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de o 
perioadă minimă de repaus de 11 ore consecutive în decursul unei perioade de 24 de ore.” În 
plus, articolul 5 prevede că orice lucrător are dreptul, în decursul unei perioade de șapte zile, 
la o perioadă minimă de repaus neîntrerupt de 24 de ore, la care se adaugă cele 11 ore de 
repaus zilnic prevăzute la articolul 3. Articolul 17 prevede o derogare de la articolele 3 și 5 
într-o serie de cazuri enumerate la articolul 17 alineatele (3) și (4), dar strict cu condiția ca 
„lucrătorii în cauză să beneficieze de perioade de repaus echivalente compensatorii”. Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene a statuat, în cauza C-151/02, Landeshauptstadt Kiel împotriva 
Norbert Jaeger ([2003] ECR I-8389), că astfel de perioade de repaus compensatorii „trebuie 
să decurgă imediat din timpul de lucru [prelungit] pe care se presupune ca ei trebuie să îl 
compenseze” (alineatul 94). În plus, articolul 13 din directivă prevede că „Statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca angajatorul care preconizează să organizeze munca în 
conformitate cu un anumit ritm să țină cont de principiul general al adaptării muncii la 
lucrător [...] și de cerințele de securitate și sănătate, în special în ceea ce privește pauzele pe 
parcursul timpului de lucru”. Ciprul a transpus Directiva privind timpul de lucru în legislația 
națională prin intermediul Legii privind organizarea timpului de lucru din 2002.

Petiționarul declară că „acest program de lucru [de 17 ore pe zi] s-a terminat brusc după două 
săptămâni”. Nu este pe deplin clar dacă înseamnă că lucrătoarea în cauză a lucrat mai multe 
zile consecutive a câte 17 ore sau dacă perioade de repaus echivalente compensatorii au fost 
acordate pentru fiecare schimb de 17 ore. În consecință, nu există suficiente informații pentru 
a stabili definitiv dacă există o problemă de incompatibilitate cu dispozițiile din Directiva 
privind timpul de lucru în raport cu perioadele de repaus minime zilnice și săptămânale și 
oferirea și programarea perioadelor de repaus echivalente compensatorii. În orice caz, chiar 
dacă ar exista o astfel de problemă de incompatibilitate, din petiție rezultă că această situație 
privește o lucrătoare din sectorul privat, ceea ce înseamnă că trebuie intentate acțiuni în 
justiție la nivel național. Serviciile Comisiei Europene pot trata plângeri împotriva statelor 
membre sau a autorităților publice din state membre care nu își respectă responsabilitățile în 
temeiul legislației UE. Dar legislația UE este transpusă în legislația națională a statelor 
membre tocmai pentru ca cetățenii să poată avea căi de atac directe prin intermediul 
organismelor naționale de aplicare a dreptului muncii (inclusiv al instanțelor și al 
tribunalelor), dacă un angajator din sectorul privat nu își respectă obligațiile.

În ceea ce privește calitatea inspecțiilor muncii, nu există nicio reglementare la nivelul UE, 
deoarece organizarea modului de punere în aplicare și de monitorizare a condițiilor de lucru 
ține de competența statelor membre.

Concluzie
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Petiția nu indică încălcări ale Directivei 92/85/CEE. Cipru a transpus în mod corect 
Directiva 92/85/CEE. Dacă un angajator nu respectă legislația națională, persoana în cauză 
trebuie să intenteze căi de atac în temeiul legislației naționale. 

Petiția nu conține informații suficiente pentru a stabili definitiv dacă există o problemă de 
incompatibilitate cu dispozițiile din Directiva privind timpul de lucru în raport cu perioadele 
de repaus minime zilnice și săptămânale și oferirea și programarea perioadelor de repaus 
echivalente compensatorii în cazul derogărilor de la articolul 17 alineatul (3) sau (4) din 
directivă. În orice caz, astfel cum s-a menționat mai sus, dacă un angajator din sectorul privat 
nu respectă legislația națională, persoana în cauză trebuie să intenteze căi de atac în temeiul 
legislației naționale.


