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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0819/2007, внесена от Sean Smyth, с ирландско гражданство, 
относно злополука със смъртен изход, причинена от неспазване на 
правилата за безопасност на труда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че синът му е загинал вследствие на трудова 
злополука като водач на изкопна машина и също така твърди, че изкопната машина не е 
била обозначена с маркировка „СЕ“ и не е отговаряла на изискваните стандарти за 
безопасност и че предприятието, в което е работил синът му, не е спазвало съответните 
правила за безопасност на труда. Освен това той твърди, че ирландският орган по 
безопасни и здравословни условия на труд не е извършил съответно разследване на 
случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Петицията се отнася до две злополуки със смъртен изход: трудова злополука със 
смъртен изход, претърпяна от сина на първия вносител на 18 август 2001 г., и смърт на 
сина на втория вносител на работното му място на 3 декември 2002 г. Обстоятелствата 
около двете злополуки със смъртен изход, представени от вносителите, могат да бъдат 
обобщени, както следва.

Първият вносител посочва, че на 18 август 2001 г. синът му е претърпял нараняване
със смъртен изход, когато управляваният от него багер се преобръща. Вносителят 



PE411.967

2/9 CM\738823BG.doc

BG

уточнява, че багерът е бил произведен в Япония и оборудван със скоби и гребло от 
местно дружество. Вносителят счита, че допълнителното оборудване е било твърде 
тежко и е причинило обръщането на багера. Освен това, инструкциите за работа с 
багера са били написани само на японски език. В тази връзка вносителят счита, че са 
налице нарушения на Директива 98/37/ЕО1, по-специално точки 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. и
1.7.4., буква б) от приложение I, в което се посочва, че маркировката със знак „СЕ”
следва да се поставя на машината четливо и трайно, като всяко място за водача трябва 
да е снабдено с верига за подем, посочваща номиналния товар за всяка конфигурация и 
съответните инструкции да са предоставени на един от езиците на Общността или на 
езика на страната, в която ще бъде използвана машината. Вносителят посочва по-
нататък евентуално нарушение на Директива 89/655/ЕИО,2 в която се посочва, че на 
работниците задължително се предоставя подходяща информация и писмени 
инструкции за работното съоръжение.

Първият вносител се оплаква, че Органът по безопасни и здравословни условия на труд 
не е разследвал случая задълбочено и не е отговорил на важни въпроси, свързани с 
причината за обръщането на багера.

Вторият вносител посочва, че синът й е бил нает на работа от Davies Turner & Co. 
Limited като служител по транспорта. На 3 декември 2002 г. той е управлявал камион с 
реверсиращ механизъм към товарна платформа на товарен терминал. Той бил смачкан 
между камиона и стената и получил смъртоносни наранявания в главата. Работодателят 
Davies Turner & Co. Limited е товарен превозвач. Дружеството наема товарния 
терминал от Liam Robinson Transport Services Limited, които предоставят 
складове/транспортни услуги. Камионът е собственост на дружеството Donald Bradley
International Transport Limited.   

Вносителят твърди, че са допуснати нарушения на различни процесуално- и 
материалноправни разпоредби на правилниците в областта на безопасните и 
здравословни условия на труд (общо прилагане), 1993 г. Закона за безопасни и 
здравословни условия на труд от 1989 г., по-специално разпоредбите относно 
обявяване на смърт, запазване на състоянието на мястото на злополуката (част X от 
правилниците), задължението на работодателя да е извършил оценка на риска (раздел
10(a) от правилниците и раздел 12.(3) от Закона), задължението на работодателя да 
гарантира, че проектът, оборудването и поддръжката на производственото помещение 
и машините са безопасни и без риск за здравето, доколкото това е разумно 
осъществимо (раздел 6(2)(в) от Закона).
Освен това вносителят счита, че работното място, а именно товарната платформа, не 
отговаря на стандартите за безопасни и здравословни условия на труд.
От петицията става ясно, че делото е разгледано от съда на коронерите (Coroner’s

                                               
1 Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно сближаването на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на машините, ОВ L 207, 23 юли 1998 г.
2 Директива 89/655/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за 
безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа 
(втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО), ОВ L 393, 
30.12.1989 г.
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Court)1. Въпреки това, не е посочена информация за изхода на делото.
В допълнение, вторият вносител посочва статия от вестник Irish Independent, 23 
ноември 2006 г., в която се казва:
„Вероятността за трудова злополука със смъртен изход е четири пъти по-голяма за 
ирландците, отколкото за  британците…“

Вторият вносител се оплаква, че ОЗБУТ не са образували производство срещу трите 
дружества - Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited и
Donald Bradley International Transport Limited. Вносителката се оплаква и от липсата на 
съчувствие към семейството на пострадалия в начина, по който е третиран случаят, по-
специално ОЗБУТ не е предоставил достатъчна и своевременна информация за хода на 
разследването.

Като начало следва да се изрази дълбоко съжаление за въпросните трудови злополуки и 
загубата на човешки живот в тях.

От двете писма на вносителите става ясно, че те твърдят, че е налице неефективно 
прилагане на действащото законодателство, по-специално от страна на Органа по 
безопасни и здравословни условия на труд, който не е провел подходящо разследване по 
въпросните злополуки.

a. Транспониране на достиженията на правото на Общността в  областта на 
безопасните и здравословни условия на труд в ирландското национално право 

Независимо, че вносителите не твърдят, че има празнота в действащо законодателство, е 
уместно да се отбележи, че Ирландия е въвела действащото acquis communautaire в 
областта на безопасните и здравословни условия на труд в националното си право, 
включително Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на 
работното място2 (по-нататък наричана Рамкова директива), Директива 89/654/ЕИО на 
Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве 
на работното място (първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО)3 и Директива 89/655/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. 
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при 
използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по 

                                               
1 Според наличната информация на интернет страницата на Дъблинския градски съд на коронерите: 
„Коронерът е независим служител, който съгласно закона отговаря за съдебномедицински 
разследвания на определени смъртни случаи. Коронерът е длъжен да разследва обстоятелствата около 
внезапни, необясними, насилствени или неестествени смъртни случаи…Разследването на коронера цели 
да установи дали смъртта се дължи на естествени или неестествени причини. Ако смъртта е 
следствие от неестествени причини, законът изисква образуване на официално разследване.”
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
„По време на разследването не се допуска разглеждане на въпроси от гражданската и наказателната 
отговорност и никой не може да бъде освободен от отговорност” (www.coronerdublincity.ie/about.htm
/).
2 ОВ L 183, 29.6.1989 г.
3 ОВ L 393, 30.12.1989 г.
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смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО).1
Вследствие въвеждането на цитираните директиви в националното право, Комисията е
осъществила контрол за съответствие на националното законодателство.2

Съгласно анализа на въвеждането на Рамковата директива в националното право, 
срещу Република Ирландия е образувана процедура за установяване на нарушение на 
основание неправилно въвеждане в националното право на определени разпоредби от 
Рамковата директива.
В тази връзка Република Ирландия е приела, наред с другото, Закона за безопасни и 
здравословни условия на труд от 2005 г. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005)
(№ 10 от 2005 г.), с който националното законодателство се привежда в съответствие с 
Рамковата директива.

б. Статистически данни относно трудови злополуки със смъртен изход в 
Република Ирландия

Като начало следва да се отбележи, че в предоставените от Република Ирландия на 
Евростат статистически данни за злополуки със смъртен изход пътнотранспортните 
произшествия и транспортните произшествия на работното място са изключени от 
процента на статистическите данни за трудови злополуки със смъртен изход. По 
отношение на другите държави-членки на ЕС обаче тези статистически данни не са 
изключени.3
Следователно, не е възможно да се правят съпоставки между процентите на трудови 
злополуки със смъртен изход в Република Ирландия и други държави-членки на ЕС.

Последните налични данни на Евростат за трудови злополуки със смъртен изход са от 
2005 г. Тъй като въпросните злополуки са настъпили през 2001 г. и 2002 г., посочената 
по-долу информация се отнася до броя на трудовите злополуки със смъртен изход на 
100 000 заети лица в периода 2001-2005 г.

Следователно, средният процент трудови злополуки със смъртен изход в 
Европейския съюз (15 държави) за 100 000 заети лица е бил:
2001 г.- 2,7 злополуки
2002 г.- 2,5 злополуки
2003 г.- 2,5 злополуки
2004 г.- 2,4 злополуки
2005 г.- 2,3 злополуки
Тъй като вторият вносител се позовава на процента на трудовите злополуки със 
                                               
1 ОВ L 393, 30.12.1989 г. 
2 Основните резултати от анализа са оценени в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно 
практическото прилагане разпоредбите на Директивите за безопасни и здравословни условия на труд
89/391 (Рамкова директива), 89/654 (работни места), 89/655 (работни съоръжения), 89/656 (лични 
предпазни средства), 90/269 (ръчна обработка на товари) и 90/270 (екранно оборудване) (COM/2004/0062 
окончателен).
3http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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смъртен изход в Република Ирландия и Обединеното кралство, се предоставя 
информация за процента на трудовите злополуки със смъртен изход на 100 000 
работници за двете страни:

Ирландия Обединено кралство
2001 г.- 2,6 злополуки 2001 г.- 1,5 злополуки
2002 г.- 2,6 злополуки 2002 г.- 1,4 злополуки
2003 г.- 3,2 злополуки 2003 г.- 1,1 злополуки
2004 г.- 2,2 злополуки 2004 г.- 1,4 злополуки
2005 г.- 3,1 злополуки 2005 г.- 1,4 злополуки

Като допълнителна информация – най-високият процент трудови злополуки със 
смъртен изход на 100 000 заети лица за съответния период е отбелязан в Португалия –
през 2001 г. – 9,0 злополуки, през 2002 г. – 7,6 злополуки, през 2003 г. – 6,7 злополуки, 
през 2004 г. – 6,3 злополуки и през 2005 г. – 6,5 злополуки.

в. Основни функции на Органа по безопасни и здравословни условия на труд и 
разследване на двете злополуки със смъртен изход

Националният орган по безопасни и здравословни условия на труд (по-нататък наричан 
ОБЗУТ) е държавен орган, действащ съгласно Закона за безопасни и здравословни 
условия на труд от 2005 г. и отговаря, наред с другото, за прилагането на трудовото 
законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд, 
популяризирането и насърчаването на предотвратяването на злополуките и 
предоставяне на информация, съвети и изследвания на всички дружества, обединения, 
организации и физически лица, които попадат в сферата на компетентност на Органа
(раздел 34 от Закона).

В обхвата на правомощията на ОБЗУТ попадат всички видове работни места и всички 
трудови дейности както в публичния, така и в частния сектор.

ОБЗУТ отговаря за разследване на трудовите злополуки, включително всички смъртни 
случаи.

Раздел 77 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд от 2005 г. предвижда
две широки категории нарушения съгласно закона и съгласно законодателството в 
областта на безопасните и здравословни условия на труд (към момента на настъпване 
на злополуките въпросът се е уреждал от раздел 48 от Закона за безопасни и 
здравословни условия на труд от 1989 г.). Първата категория се отнася до нарушения, 
които се разглеждат само от ОЗБУТ по бързо производство в Районния съд, а втората 
категория обхваща нарушения, които могат да се разглеждат както по бързо 
производство, така и по обвинителен акт – като в случай на постановление за 
образуване на бързо производство се разглеждат от Органа, а по обвинителен акт - от 
ръководителя на прокуратурата1. Следователно ОБЗУТ има следните правомощия:

                                               
1 Вж. също ОЗБУТ „Наръчник към закона за безопасни и здравословни условия на труд от 2005 г.“, стр. 
60, достъпен на адрес http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
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- Съгласно раздел 82 да образува бързо производство пред районния 
съд (District Court) за нарушение на основание относимите 
нормативни разпоредби от Закона (раздел 51 съгласно Закона от 1989
г.);

- Да изготви доказателства, така че ръководителят на прокуратурата да 
може да образува производство по обвинителен акт, който се внася в
окръжния съд (Circuit Court) за нарушение на основание относимите 
нормативни разпоредби1.

ОБЗУТ разполага с „Харта за обслужване на гражданите“, в която се предоставят 
отговори на лица, желаещи да подадат оплакване за услуга, която са получили. В 
Хартата се посочват различни форми за връзка – телефонни обаждания, писма, 
електронни съобщения и лични срещи, като се предоставят съответните данни за 
връзка.2

Тъй като вносителите твърдят, че ОБЗУТ не е извършил подходящо разследване на 
двете злополуки, Комисията се е свързала с компетентните ирландски органи с цел да 
получи информация за дейностите по разследване, извършени по въпросните случаи.

Представената от компетентните национални органи информация е следната:

1) По случая с разследването на злополуката със смъртен изход на сина на втория 
вносител, са били установени три области, в които са посочени нарушения на 
разпоредбите, отнасящи се до безопасните и здравословни условия на труд, а именно: 

- Раздел 12(3) от Закона за безопасни и здравословни условия на труд от 1989
г., съгласно който се изисква набелязване на опасностите и оценка на 
рисковете по отношение на Liam Robinson Transport Services Limited;

- Правилник 10(a) от Правилниците от 1993 г. за безопасни и здравословни 
условия на труд (общо прилагане), съгласно който се изисква изготвяне на 
декларация за безопасност и писмена оценка на риска по отношение на 
Davies Turner and Co Limited;

                                               
1 Орган по безопасни и здравословни условия на труд – интернет страница
http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
2 В Хартата за обслужване на гражданите, достъпна на адрес 
http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, се посочва на стр. 2. „Гражданите установят 
контакт с Органа под различна форма. Независимо от формата на контакт, всички граждани трябва 
да получават професионално, ефективно и учтиво отношение. Правният и технически език се използва 
само по необходимост.“ Наред с другото, в хартата се казва: „ако имате оплаквания от който и да е 
аспект от обслужването на органа, бихме искали да знаем за това. Можете да пишете директно до 
ръководителя на отдел „Комуникации и връзки с гражданите“ със следните данни: г-н Gavin Lonergan 
ръководител на отдел „Комуникации и връзки с гражданите.“(стр.12).
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- Раздел 12(1) от Закона за безопасни и здравословни условия на труд от 1989
г., съгласно който се изисква изготвяне на декларация за безопасност по 
отношение на Donald Bradley International Transport Limited.

Във връзка с разследването на Органа за трудовата злополука със сина на първия 
вносител и проверките на съответното работно място е установено нарушение на 
разпоредба относно безопасните и здравословни условия на труд, 

- Багерът със сериен номер Hitachi EX200-3 не е имал маркировка със знак CE
по отношение на Frank McGovern Plant Hire.

2) В тази връзка ОБЗУТ е издала предписание, забранителна заповед и 
предупредително писмо по отношение на установените нарушения на 
законодателството:

- Относно раздел 12(3) от Safety Health and Welfare at Work Act 1989 
съгласно който се изисква набелязване на опасностите и оценка на 
рисковете по отношение на Liam Robinson Transport Services Limited –
предписанието е издадено на 13 януари 2003 г.; 

- Относно правилник 10(a) от Правилниците от 1993 г. за безопасни и 
здравословни условия на труд (общо прилагане), съгласно който се 
изисква изготвяне на декларация за безопасност и писмена оценка на 
риска по отношение на Davies Turner and Co Limited – предписанието е 
издадено на 20 януари 2003 г.; 

- Относно раздел 12(1) от Закона за безопасни и здравословни условия на 
труд от 1989 г., съгласно който се изисква изготвяне на декларация за 
безопасност по отношение на Donald Bradley International Transport 
Limited – предупредителното писмо е издадено на 20 януари 2003 г. с 
искане за решаване на въпроса. 

Всички страни са изпълнили предприетите административни мерки.

В хода на разследването на трудовата злополука на сина на първия вносител е връчена 
забранителна заповед на Frank McGovern Plant Hire на 20 ноември 2001 г. по отношение 
на машината със сериен номер Hitachi EX200-3, като тази заповед е изпълнена.

3) В резултат на разследванията на ОБЗУТ по двете злополуки, Органът достига до 
следните заключения:

- Няма достатъчно доказателства за образуване на наказателно производство;
- Установените нарушения сами по себе си не са причинили пряко 

злополуките.

В тази връзка не направена препоръка за образуване на наказателно производство и 
следователно за подвеждане на страните под отговорност, тъй като не е установено 
нарушение, което да е в причинно-следствена връзка със злополуките.
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4) Освен това, съгласно представената от националните органи информация, ОБЗУТ е 
получил множество оплаквания от името на семействата на пострадали от злополуки 
както пряко, така и чрез трети лица. Всички оплаквания до ОБЗУТ са били разгледани 
внимателно. Органът не е регистрирал официална жалба по повод разследванията. 

Съгласно закона за свобода на информацията (Freedom of Information Acts) от 1997 г. и 
2003 г., са получени официални искания за свобода на информацията от членове на 
семействата на пострадали:

- Отговор на искането на втория вносител е изпратен на 25 юни 2003 г., като са 
предоставени всички документи, които подлежат на разкриване съгласно закона;

- Отговор на искането на втория вносител е изпратен на 16 юли 2003 г., като са 
предоставени всички документи, които подлежат на разкриване съгласно закона.

5) В допълнение, следва да се отбележи, че в отговорите на националните органи до 
Комисията не се посочва дали решението да не се образува наказателно производство 
по разглежданите случаи е било взето от орган на прокуратурата, а именно 
ръководителят на прокуратурата. Въпреки това, ако това е така, следва да се изтъкне, че 
решенията на този орган за отказ от образуване на наказателно производство подлежат 
на преразглеждане.1

Заключения

Следователно от казаното по-горе следва, че ОБЗУТ е провел разследване по двете 
трудови злополуки със смъртен изход, установил е нарушения на определени разпоредби 
от приложимото законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на 
труд, издал е предупредително писмо, забранителна заповед и предписания по съответния 
ред и се е уверил, че те са изпълнени.

Органът по безопасни и здравословни условия на труд не е получил официални жалби от 
членове на семействата на пострадалите във връзка с проведеното от органа разследване
на злополуките.

С оглед гореизложеното, може да се направи извод, че няма основание да се заключи, че 
Република Ирландия не е гарантирала ефективно прилагане на приложимото 
законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд или че 
органът, отговарящ за прилагането на това законодателство, Органът по безопасни и 
здравословни условия на труд, е действал неефективно.

Следователно, няма основание за предприемане на действия срещу Република Ирландия 
за нарушения на правото на Общността, по-специално на член 4 от Рамковата директива, 

                                               
1   Ръководител на прокуратурата – Интернет страница
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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съгласно който държавите-членки трябва да предприемат необходимите стъпки, за да 
гарантират, че работодателите, работниците и представителите на работниците са обект 
на правни разпоредби, необходими за прилагането на директивата и държавите-членки 
осигуряват, в частност, адекватен контрол и надзор.


