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RÉSZÉRE

Tárgy: A Sean Smyth, ír állampolgár által benyújtott 0819/2007 sz. petíció egy, a 
munkahelyi biztonsági előírások be nem tartása miatt bekövetkezett 
halálos balesetről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy fia életét vesztette egy olyan bulldózer működtetése 
közben, amely nem rendelkezett EK jóváhagyással és nem felelt meg az előírt biztonsági 
szabványoknak, továbbá a férfit alkalmazó vállalat nem tartotta be a vonatkozó munkahelyi 
biztonsági előírásokat. A petíció benyújtója ezenkívül azt állítja, hogy az ír egészségvédelmi 
és biztonsági hatóság nem vizsgálta ki megfelelően az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A petíció tárgya két halálos kimenetelű baleset: az egyik egy halálos munkahelyi baleset, 
amelyet az 1. számú petícióbenyújtó fia 2001. augusztus 18-án szenvedett el, a másik pedig a 
2. számú petícióbenyújtó fia által 2002. december 3-án a munkahelyén elszenvedett halálos 
baleset. A két halálos baleset körülményei a petíció benyújtóinak álláspontja szerint röviden a 
következők voltak.

Az 1. számú petícióbenyújtó szerint fia 2001. augusztus 18-án halálos sérüléseket szerzett 
egy általa vezetett markológép felborulásakor. Szerinte a markológépet Japánban gyártották, 
és egy helyi társaság szerelt rá horgot és kosarat. A petíció benyújtója szerint a felszerelt 
elemek túl nehezek voltak, és a markológép emiatt borult fel. Emellett csak japánul állt 
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rendelkezésre a markológép működési leírása. Ennek megfelelően a petíció benyújtója úgy 
véli, hogy megsértették a 98/37/EK irányelvet1, különösen annak I. melléklete 4.3.2., 4.3.3., 
1.7.3. pontját és 1.7.4. pontjának b) alpontját, amely szerint a „CE” jelölést a gépen 
elkülönítve, látható módon kell elhelyezni, hogy minden vezetőhelyen teherbírási adatlappal 
kell jelezni az egyes konfigurációk teherbírását, továbbá hogy az utasításokat egy közösségi 
nyelven vagy a gép használata szerinti ország nyelvén kell megadni. A petíció benyújtója
szerint emellett megsértették a 89/655/EGK irányelvet2, amelynek értelmében a 
munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell, és számukra írásbeli utasításokat kell adni a 
munkagépekről.

Az 1. számú petícióbenyújtó arról tesz panaszt, hogy az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság 
nem vizsgálta ki alaposan az ügyet, és nem válaszolt fontos kérdésekre a markológép
felborulásának okát illetően.

A 2. számú petícióbenyújtó szerint fiát a Davies Turner & Co. Limited szállítási 
asszisztensként alkalmazta. 2002. december 3-án egy hátramenetben haladó teherautót 
irányított egy fuvarozási terminál rakodóöblébe. A teherautó és a fal közé szorult, és halálos 
fejsérüléseket szenvedett. A munkaadó, a Davies Turner & Co. Limited egy fuvarimportőr. A 
fuvarozási terminált a Liam Robinson Transport Services Limitedtől bérelte, akik 
raktározási/szállítmányozási vállalkozók. A teherautó tulajdonosa a Donald Bradley 
International Transport Limited vállalat. 

A petíció benyújtója szerint számos eljárási és anyagi jogi rendelkezést megsértettek a 
munkahelyi biztonságra, egészségre és jólétre vonatkozó (általánosan alkalmazandó), 1993. 
évi rendeletben és a munkahelyi biztonságra, egészségre és jólétre vonatkozó, 1989. évi 
törvényben foglaltak közül, különösen a haláleset bejelentésére, a helyszín megőrzésére (a 
rendelet X. része), a munkáltatónak a kockázatértékelés elvégzésére vonatkozó 
kötelezettségére (a rendelet 10. szakaszának a) pontja és a törvény 12. szakaszának (3) 
bekezdése), valamint a munkaadó azon kötelezettségére vonatkozóan, hogy biztosítsa az 
üzem és a gépek a lehető legbiztonságosabb és legkevésbé egészségkárosító kialakítását, 
biztosítását és karbantartását (a törvény 6. szakasza (2) bekezdésének c) pontja).
Emellett a petíció benyújtója szerint a munkahely, vagyis a rakodóöböl nem felelt meg az 
egészségügyi és biztonsági normáknak.
A petíció alapján az ügyet a halottkém tárgyalta3. Azonban az ügy eredményéről nem adtak
tájékoztatást.
A 2. számú petícióbenyújtó emellett egy, az Irish Independent-ben 2006. november 23-án 
megjelent cikkre is hivatkozik, amely szerint:
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 98/37/EK irányelve (1998. június 22.) a tagállamok gépekre vonatkozó 
jogszabályainak közelítéséről (HL L 207., 1998.7.23.)
2 A Tanács 89/655/EGK irányelve (1989. november 30.) a munkavállalók által a munkájuk során használt 
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 393., 1989.12.30.)
3 A Dublin városi halottkém weboldalán rendelkezésre álló információk szerint: „A halottkém független 
tisztviselő, aki a törvény értelmében bizonyos halálesetek törvényszéki kivizsgálásáért felelős. A halottkém 
vizsgálatot folytat hirtelen, megmagyarázhatatlan, erőszakos és nem természetes halálesetek körülményeit 
illetően… A halottkém vizsgálata során megállapítja, hogy a halál természetes vagy nem természetes okokból 
következett-e be. Amennyiben a halál oka nem természetes, a törvény szerint halottkémi tárgyalást kell tartani”"
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
„A halottkémi tárgyaláson polgári vagy büntetőjogi felelősséget nem lehet figyelembe venni vagy vizsgálni, és 
senki sem menthető  fel a felelősség alól.” (www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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„Az írek négyszer olyan nagy valószínűséggel halnak meg munkavégzés közben...”

A 2. számú petícióbenyújtó amiatt tesz panaszt, hogy a HSA elmulasztotta a három érintett 
vállalat – Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited és
Donald Bradley International Transport Limited – ellen az eljárás megindítását. Továbbá 
amiatt is panaszt emel, hogy érzéketlenséget mutattak az áldozat családjával szemben az ügy 
kezelése során, és különösen a HSA mulasztotta el a vizsgálat alakulásáról az elegendő és 
megfelelő időben adott tájékoztatást. 

Először is mély részvétet kell kifejezni az érintett munkahelyi balesetek és a balesetekben 
elhunytak kapcsán. 

Mindkét petícióbenyújtó leveléből az következik, hogy szerintük a hatályos jogszabályok 
végrehajtása nem volt eléggé eredményes, vagyis az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság
elmulasztotta az adott balesetek megfelelő kivizsgálását.

a. A munkahelyi egészségről és biztonságról szóló közösségi joganyag átültetése az ír 
nemzeti jogba

Bár a petíció benyújtói nem állítják azt, hogy elmulasztották a jogszabályt érdemben 
végrehajtani, fontos megjegyeznünk, hogy Írország a munkahelyi egészség és biztonság területén 
átültette a hatályos közösségi joganyagot nemzeti jogába, ideértve a következőket: a Tanács 
1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről1 (a továbbiakban: „a 
keretirányelv”), a Tanács 1989. november 30-i 89/654/EGK irányelve a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)2 és a Tanács 
1989. november 30-i 89/655/EGK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során 
használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második 
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében).3
Az irányelvek nemzeti jogba való átültetését követően a Bizottság megfelelőség-ellenőrzést 
végzett a nemzeti jogszabályok esetében.4

A keretirányelv nemzeti jogba történő átültetésének elemzése alapján Írország ellen jogsértési 
eljárást indítottak, mert elmulasztotta megfelelően átültetni a keretirányelv egyes 
rendelkezéseit a nemzeti jogba.
Ilyen módon az Ír Köztársaság elfogadta többek között a munkahelyi biztonságra, egészségre 
és jólétre vonatkozó 2005. évi törvényt (a 2005. évi 10. törvény), amely összhangba hozta a 
nemzeti jogszabályokat a keretirányelvvel.

b. Statisztikai adatok az Ír Köztársaságban történt halálos kimenetelű munkahelyi 

                                               
1 HL L 183., 1989.6.29.6.
2 HL L 393., 1989.12.30.
3 HL L 393., 1989.12.30.
4 Az elemzés főbb eredményeit a munkahelyi egészségről és biztonságról szóló 89/391 (keretirányelv), 89/654 
(munkahelyek), 89/655 (munkahelyi felszerelés), 89/656 (személyes védőfelszerelés), 90/269 (kézi 
teherrakodás) és 90/270 (képernyőberendezés) irányelvek rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásáról szóló, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény (COM/2004/0062 végleges) tartalmazza.
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balesetekről

Először is megjegyzendő, hogy az Ír Köztársaság által az Eurostathoz a munkahelyi halálos 
balesetekről benyújtott statisztikák között nem szerepelnek a munkavégzéshez kapcsolódó 
közúti balesetek és közlekedési balesetek, ez viszont nincs így más EU-tagállamok esetében.1
Ezért nem lehet összehasonlítást végezni az Ír Köztársaság és más EU-tagállamok között a 
munkahelyi balesetek előfordulásának arányáról.

A halálos munkahelyi balesetekről rendelkezésre álló legfrissebb Eurostat-adatok a 2005. évre 
vonatkoznak. Mivel az érintett balesetekre 2001 és 2002 során került sor, az alábbi 
információk a 2001–2005. évben 100 000 munkavállalóra jutó halálos balesetek számára 
vonatkoznak. 

Vagyis az Európai Unióban (15 ország) a halálos munkahelyi balesetek átlagos száma 
100 000 munkavállalóra számítva:
2001 – 2,7 baleset
2002 – 2,5 baleset
2003 – 2,5 baleset
2004 – 2,4 baleset
2005 – 2,3 baleset

Mivel a 2. számú petícióbenyújtó a halálos munkahelyi balesetek előfordulási arányára az Ír 
Köztársaság és az Egyesült Királyság vonatkozásában utal, a halálos munkahelyi balesetek 
100 000 munkavállalóra számított előfordulási arányát mindkét ország vonatkozásában 
megadjuk:

Írország Egyesült Királyság
2001 – 2,6 baleset 2001 – 1,5 baleset
2002 – 2,6 baleset 2002 – 1,4 baleset
2003 – 3,2 baleset 2003 – 1,1 baleset
2004 – 2,2 baleset 2004 – 1,4 baleset
2005 – 3,1 baleset 2005 – 1,4 baleset

Kiegészítő tájékoztatásul az érintett időszakban a 100 000 munkavállalónkénti halálos 
balesetek legnagyobb száma Portugáliában fordult elő – 2001-ben 9,0 baleset, 2002-ben 7,6 
baleset, 2003-ban 6,7 balesete, 2004-ben 6,3 baleset és 2005-ben 6,5 baleset.

c. Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság fő feladatai és a két érintett halálos baleset 
kivizsgálása

A Nemzeti Egészségügyi és Biztonsági Hatóság (a továbbiakban: „HSA”) a biztonságról, az 
egészségről és a jólétről szóló 2005. évi törvény értelmében működő állami szerv, amely 
többek között a munkahelyi egészségről és biztonságról szóló törvény végrehajtásáért, a 
balesetmegelőzés előmozdításáért és ösztönzéséért, a hatóság hatáskörébe tartozó valamennyi 
vállalat, csoport, szervezet és egyén számára információnyújtásért, tanácsadásért és kutatásért 

                                               
1http://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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felelős(a törvény 34. szakasza).

A HSA felelősségi körébe tartozik mindennemű munkahely és munka, úgy az állami, mint a 
magánszférában.

A HSA felelős a munkahelyi balesetek kivizsgálásáért, ideértve a halálos baleseteket is. 

A biztonságról, az egészségről és a jólétről szóló 2005. évi törvény 77. szakasza szerint a 
törvény és a biztonsági és egészségügyi jogszabályok kétfajta tágabb bűncselekményi 
kategóriát ismernek el (a balesetek előfordulásakor az ügyre a biztonságról, az egészségről és 
a jólétről szóló, 1989. évi törvény 48. szakasza vonatkozott). Az első kategóriába olyan 
bűncselekmények tartoznak, amelyeket a HSA a körzeti bíróságok elé terjeszthet gyorsított
eljárás keretében, a másodikba pedig olyanok, amelyeket gyorsított eljárás vagy vádemelés 
keretében lehet tárgyalni, a gyorsított eljárás esetében a hatóság, vádemelésnél az állami 
ügyészség igazgatójának kezdeményezésére1. Ilyen módon a HSA

- a 82. szakasz szerint gyorsított eljárást folytat a körzeti bíróságon a 
törvény vonatkozó rendelkezései szerinti bűncselekmények esetén (az 
1989. évi törvény 51. szakasza);

- bizonyítékokat készít elő olyan módon, hogy az állami ügyészség 
igazgatója megindíthassa a vádemelési eljárást a körzeti bírósági 
tárgyalásra az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések megsértésének 
vonatkozásában2.

A HSA „ügyfélszolgálati chartával” rendelkezik, amely előírja, hogy a kapott szolgáltatás 
miatt panaszt emelni kívánó személyeknek válaszolni kell. A charta különféle kapcsolattartási 
formákat javasol – telefonhívások, levelek, e-mailek és személyes találkozások, továbbá 
kapcsolattartási adatokat is közöl.3

Mivel a petíció benyújtói azt állítják, hogy a HSA nem végzett megfelelő vizsgálatot a két 
baleset kapcsán, a Bizottság kapcsolatba lépett a megfelelő ír hatóságokkal, azzal a céllal, 
hogy az érintett ügyekben folytatott vizsgálatokról információkat szerezzen.

Az illetékes nemzeti hatóságok tehát az alábbi tájékoztatást adták:

1) A 2. számú petícióbenyújtó fiát ért halálos baleset kivizsgálásának esetében bizonyos 
területeken jelezték a munkahelyi egészséggel, biztonsággal és jóléttel kapcsolatos 

                                               
1 Lásd még: HSA, „Iránymutatás a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló 2005. évi törvényhez”, 
60. o., elérhető: http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Egészségügyi és Biztonsági Hatóság – weboldal: http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Az Ügyfélszolgálati Charta (elérhető: http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235) 2. oldalán a 
következőképpen fogalmaz: „ügyfeleink a hatósággal kapcsolatosan különféle kapcsolattartási formákat 
választhatnak. A kapcsolat formájától függetlenül minden ügyfelet professzionális, hatékony és tiszteletteljes 
módon kezelünk. Csak szükség esetén használunk jogi vagy technikai nyelvezetet.” Vagyis ez többek között arra 
utal, hogy: „ha panasza van a hatósági szolgáltatás bármely aspektusát illetően, kérjük, tájékoztasson minket 
erről. Kérjük, közvetlenül a kommunikációs és ügyfélszolgálati igazgatónak írjon, elérhetőség: Gavin Lonergan, 
kommunikációs és ügyfélkapcsolati igazgató.” (12. o.).
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rendelkezések megsértését, ideértve a következőket: 

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló 1989. évi törvény 12. 
szakaszának (3) bekezdése, amely előírja a veszélyek azonosítását és a kockázatok 
elemzését, a Liam Robinson Transport Services Limited vonatkozásában;

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló (általánosan 
alkalmazandó) 1993. évi rendelet 10. cikkének a) pontja, amely előírja a biztonsági 
nyilatkozat és az írásbeli kockázatértékelés elkészítését, a Davies Turner and Co
Limited vonatkozásában;

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló 1989. évi törvény 12. 
szakaszának (1) bekezdése, amely biztonsági nyilatkozat elkészítését írja elő, a 
Donald Bradley International Transport Limited vonatkozásában.

Az 1. számú petícióbenyújtó fiának halálos balesete ügyében a hatóság által végzett vizsgálat 
és az érintett munkahely vizsgálata alapján jelezték egy munkahelyi egészséggel, biztonsággal 
és jóléttel kapcsolatos rendelkezés megsértését, 

- a Hitachi EX200-3 series markológép nem rendelkezett CE jelöléssel, a Frank 
McGovern Plant Hire vonatkozásában.

2) Ennek megfelelően a HSA fejlesztésre vonatkozó figyelmeztetést, tilalmi 
figyelmeztetést, továbbá tanácsadó levelet adott ki a jogszabályok megállapított megsértése 
kapcsán:

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló 1989. évi törvény 12. 
cikkének (3) bekezdése esetében, amely előírja a veszélyek azonosítását és a 
kockázatok elemzését, a Liam Robinson Transport Services Limited
vonatkozásában 2003. január 13-án fejlesztésre vonatkozó figyelmeztetést 
adtak ki; 

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló (általánosan 
alkalmazandó) 1993. évi rendelet 10. cikkének a) bekezdése esetében, amely 
előírja a biztonsági nyilatkozat és az írásbeli kockázatértékelés elkészítését, a 
Davies Turner and Co Limited vonatkozásában 2003. január 20-án fejlesztésre 
vonatkozó figyelmeztetést adtak ki; 

- a munkahelyi biztonságról, egészségről és jólétről szóló 1989. évi törvény 12. 
cikkének (1) bekezdése esetében, amely biztonsági nyilatkozat elkészítését írja 
elő, a Donald Bradley International Transport Limited vonatkozásában 2003. 
január 20-án tanácsadó levelet adtak ki felszólítva az ügy kezelésére. 

Valamennyi fél eleget tett a meghozott végrehajtási intézkedéseknek.

Az 1. számú petícióbenyújtó fiának halálos balesetével kapcsolatos vizsgálat esetében a Frank 
McGovern Plant Hire számára 2001. november 20-án tilalmi figyelmeztetést adtak ki a 
Hitachi EX200-3series kapcsán, és ennek eleget tettek.

3) A HSA által e két balesetet illetően végzett vizsgálatot követően a hatóság a következő 
következtetésre jutott
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- nem volt elég bizonyíték egy vádemelés alátámasztására;
- a megállapított jogsértések önmagukban közvetlenül nem vezettek a balesetekhez.

Ennek megfelelően nem javasoltak vádemelést, és ezért nem vonták felelősségre a 
baleseteket eredményező megállapított jogsértések tekintetében a jogilag felelős személyeket.

4) Emellett a nemzeti hatóságok tájékoztatása szerint a HSA számos észrevételt kapott a 
balesetek áldozatainak családjaitól, közvetlenül vagy harmadik felek révén. A HSA minden 
észrevételre figyelmet fordított. A hatóság nem vett nyilvántartásba a vizsgálat kapcsán 
hivatalos panaszt. 

Az információ szabadságáról szóló 1997. és 2003. évi törvények alapján az áldozatok 
családtagjai információ szabadságára vonatkozó hivatalos kéréseket nyújtottak be:

- a 2. számú petícióbenyújtó kérésére 2003. június 25-én válaszoltak, a törvény szerint 
közzétehető minden feljegyzést rendelkezésre bocsátva;

- a 2. számú petícióbenyújtó kérésére 2003. július 16-án válaszoltak, a törvény szerint 
közzétehető minden feljegyzést rendelkezésre bocsátva.

5) Emellett meg kell állapítani, hogy a nemzeti hatóságok által a Bizottságnak megküldött 
válaszokban nem jelezték, hogy állami ügyészségi szerv, azaz az ügyészség igazgatója 
hozott-e az érintett ügyekben vádemelési eljárás meg nem indítására vonatkozó határozatot. 
Azonban ilyen esetben rá kell mutatni arra, hogy az említett szerv által az eljárás meg nem 
indítására vonatkozóan hozott határozatok felülvizsgálandók.1

Következtetések

A fentiekből ezért az következik, hogy a HSA kivizsgálta a két halálos kimenetelű munkahelyi 
balesetet, megállapította a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozóan alkalmazandó 
jogszabályok egyes rendelkezéseinek megsértését, tanácsadó levelet, tilalmi figyelmeztetést és 
fejlesztésre vonatkozó figyelmeztetéseket adott ki ezek alapján, és meggyőződött arról, hogy 
ezeknek eleget tesznek.

Az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság nem kapott az áldozatok családtagjaitól hivatalos 
panaszt az általa a baleset kapcsán végzett vizsgálat miatt.

A fentiekre tekintettel tehát arra a következtetésre lehet jutni, hogy alaptalan volna egy olyan 
következtetés, hogy az Ír Köztársaság nem tudta biztosítani a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozóan alkalmazandó jogszabályok megfelelő végrehajtását, vagy hogy az 
említett jogszabályok végrehajtásáért felelős szerv, az Egészségügyi és Biztonsági Hatóság nem 
eredményes.

                                               
1   Az államügyészség igazgatójának weboldala: 
http://www.dppireland.ie/questions_és_answers/the_role_of_the_dpp/
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Ezért nincs alap eljárást indítani az Ír Köztársaság ellen a közösségi jog, különösen pedig a 
keretirányelv 4. cikke megsértése címén, amely utóbbi értelmében a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaadókra, a munkavállalókra és a 
munkavállalók képviselőire az irányelv végrehajtásához szükséges jogi rendelkezések 
vonatkozzanak, valamint különösen hogy a tagállamok biztosítsák a megfelelő ellenőrzést és 
felügyeletet.


