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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1402/2012, ktorú predkladá Petur Stojanov, bulharský štátny občan, 
o údajných nedostatkoch týkajúcich sa inšpekcie pracovných podmienok na 
Cypre

1. Zhrnutie obsahu petície

Prekladateľ petície namieta proti inšpekciám týkajúcim sa pracovných podmienok a noriem 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Cypre a uvádza, že jeho žena musela pracovať 17 
hodín denne vo štvrtom mesiaci tehotenstva, v dôsledku čoho nastali komplikácie a ich dieťa 
sa narodilo s mozgovou obrnou. Predkladateľ petície je mimoriadne kritický, pokiaľ ide 
o podmienky v pôrodnici, a uvádza, že 150 tehotných žien vyšetrili len dvaja lekári a že sa 
nevykonali žiadne podrobné analýzy jednotlivých prípadov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Na úrovni EÚ sa zdravie a bezpečnosť tehotných žien a žien krátko po pôrode alebo 
dojčiacich žien chráni smernicou 92/85/EHS. V smernici sa v jej prílohách I a II uvádza 
neúplný zoznam látok, ktorým nesmú byť vystavené tehotné ženy. Okrem toho sa zakazujú 
banské práce pod zemou. V článku 6 ods. 1 smernice sa uvádza, že tehotné pracovníčky 
nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávali práce, pri ktorých hodnotení sa zistilo 
riziko alebo ohrozenie ich zdravia. Smernica bola transponovaná do vnútroštátneho 
cyperského práva (pozmeňujúcim) zákonom o ochrane materstva z roku 2002 č. 64 (I)/2002 
a nariadeniami o ochrane materstva (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) z roku 2002 P.I. 



PE527.879v01-00 2/3 CM\1015864SK.doc

SK

(255/2002). Týmito právnymi predpismi sa tiež transponuje článok 6 ods. 1 smernice. 
V článku 3 nariadení o ochrane materstva sa v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci uvádza, že zamestnávateľ prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akýmkoľvek 
rizikám upravením pracovných podmienok alebo pracovných hodín pre tehotné ženy.

V smernici sa však neuvádzajú obmedzenia pracovného času ani neobsahuje ustanovenia 
o kvalite pracovných inšpekcií alebo vnútroštátnej zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy. 
V smernici 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (smernica 
o pracovnom čase) sa v článku 3 ustanovuje minimálny denný odpočinok: „Členské štáty 
prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby každý pracovník mal nárok na 
minimálny denný odpočinok trvajúci 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.“ 
Okrem toho sa v článku 5 stanovuje, že za každé obdobie siedmich dní má každý pracovník 
nárok na minimálny neprerušovaný odpočinok v trvaní aspoň 24 hodín plus jedenásťhodinový 
denný odpočinok uvedený v článku 3. Článkom 17 sa umožňuje výnimka z článkov 3 a 5 
v niekoľkých prípadoch uvedených v článku 17 ods. 3 a 4, ale len za predpokladu, že 
„príslušným pracovníkom sa poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku.“ Súdny dvor 
Európskej únie vo veci C-151/02 Landeshauptstadt Kiel proti Norbert Jaeger ([2003] Zb. s. I-
8389) rozhodol, že takéto časy odpočinku „musia tiež nasledovať hneď po [predĺženom] 
pracovnom čase, na ktorého kompenzáciu sú určené“ (bod 94). Okrem toho sa v článku 13 
smernice stanovuje, že „členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, že 
zamestnávateľ, ktorý hodlá organizovať prácu podľa určitého rozvrhu, vezme do úvahy 
všeobecnú zásadu, že práca sa má prispôsobiť pracovníkovi,“ a požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, najmä pokiaľ ide o prestávky v práci v priebehu pracovného času. 
Cyprus transponoval smernicu o pracovnom čase do vnútroštátnych právnych predpisov 
prostredníctvom zákona o organizácii pracovného času z roku 2002.

Predkladateľ petície uvádza, že „toto rozvrhnutie práce [17 pracovných hodín denne] sa 
skončilo náhle po dvoch týždňoch.“ Nie je úplne jasné, či to znamená, že príslušná 
pracovníčka odpracovala viacero po sebe nasledujúcich 17-hodinových pracovných dní, alebo 
či bol po každej 17-hodinovej zmene poskytnutý rovnocenný náhradný čas odpočinku. Neboli 
teda poskytnuté dostatočné informácie, aby bolo možné presvedčivo určiť, či ide 
o nedodržanie súladu s ustanoveniami smernice o pracovnom čase z hľadiska minimálneho 
denného a týždňového času odpočinku a poskytnutia a načasovania rovnocenného náhradného 
odpočinku. V každom prípade, aj keby šlo o takúto otázku nesúladu, z petície sa zdá, že táto 
situácia sa týka súkromného zamestnávateľa, z čoho vyplýva, že nápravy sa treba domáhať na 
vnútroštátnej úrovni. Útvary Európskej komisie sa môžu zaoberať sťažnosťami proti 
členských štátom alebo verejným orgánom v členských štátoch, ktoré nedodržiavajú súlad so 
svojimi povinnosťami podľa práva EÚ. Právne predpisy EÚ sa však transponujú do 
vnútroštátnych zákonov členských štátov práve na to, aby mohli občania dosiahnuť priamu 
nápravu prostredníctvom svojich vnútroštátnych orgánov presadzovania pracovného práva 
(vrátane súdov), ak zamestnávateľ zo súkromného sektora nedodržiava súlad s predpismi.

Pokiaľ ide o kvalitu pracovných inšpekcií, na úrovni EÚ neexistuje žiadna právna úprava, 
lebo organizácia spôsobu presadzovania a monitorovania pracovných podmienok na 
vnútroštátnej úrovni je v právomoci členských štátov.

Záver
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Z petície nevyplýva porušenie smernice 92/85/EHS. Cyprus správne transponoval smernicu 
92/85/EHS. Ak zamestnávateľ nedodržiava vnútroštátne právne predpisy, dotknutá osoba sa 
musí domáhať nápravy podľa vnútroštátneho práva. 

Petícia neobsahuje dostatočné informácie, aby bolo možné presvedčivo určiť, či ide 
o nedodržanie súladu s ustanoveniami smernice o pracovnom čase z hľadiska minimálneho 
denného a týždňového času odpočinku a poskytnutia a načasovania rovnocenného náhradného 
odpočinku v prípade výnimiek podľa článku 17 ods. 3 alebo 4 tejto smernice. V každom 
prípade, ako sa konštatuje vyššie, ak zamestnávateľ nedodržiava vnútroštátne právne 
predpisy, dotknutá osoba sa musí domáhať nápravy podľa vnútroštátneho práva.


