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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0819/2007, adresată de Sean Smyth, de naționalitate irlandeză, 
privind un accident fatal cauzat de neconformarea cu normele de protecție 
a muncii 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că fiul său a decedat în timp ce conducea un buldozer neaprobat de CE și 
care nu întrunea standardele de securitate necesare și că firma angajatoare nu s-a conformat 
prevederilor regulamentare de protecție a muncii. De asemenea, acesta susține că Autoritatea 
de Sănătate și Securitate (HSA) din Irlanda a neglijat să investigheze cazul ca atare.

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 31 ianuarie 2008. Se solicită informații Comisiei conform articolului 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

Petiția privește două accidente mortale: rănirea mortală la locul de muncă suferită de fiul 
petiționarului nr. 1 la 18 august 2001 și decesul fiului petiționarului nr. 2 la locul de muncă la 
3 decembrie 2002. Circumstanțele celor două accidente mortale, astfel cum au fost prezentate 
de petiționari, pot fi rezumate după cum urmează.

Petiționarul nr. 1 declară că la 18 august 2001, fiul său a suferit răni mortale atunci când 
excavatorul pe care îl conducea s-a răsturnat. Petiționarul susține că excavatorul a fost produs 
în Japonia și echipat cu un cârlig și o benă de întreprinderea locală. Petiționarul consideră că 
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dispozitivele montate erau prea grele și au determinat răsturnarea excavatorului. Mai mult, nu 
existau instrucțiuni de operare a excavatorului oferite în alte limbi în afară de japoneză. În 
consecință, petiționarul consideră că au avut loc încălcări ale Directivei 98/39/CE1, în special 
punctele 4.3.2, 4.3.3., 1.7.3. și 1.7.4.(b) din anexa I, care prevăd că marcajul „CE” ar trebui să 
fie aplicat pe mașină în mod distinct și vizibil, că fiecare poziție de conducere trebuie să fie 
dotată cu o plăcuță de încărcare care să indice încărcăturile pentru fiecare configurație și că 
instrucțiunile relevante trebuie să fie oferite în una dintre limbile comunitare sau în limba țării 
în care va fi utilizat utilajul. Petiționarul susține în continuare că s-a încălcat Directiva
89/655/CEE,2 care prevede că lucrătorilor trebuie să li se ofere informațiile corespunzătoare și 
instrucțiuni scrise privind echipamentul de lucru.

Petiționarul nr. 1 se plânge de faptul că Autoritatea de Sănătate și Securitate nu a cercetat 
cazul cu rigurozitate și nu a răspuns întrebărilor semnificative privind cauza răsturnării 
excavatorului.

Petiționara nr. 2 declară că fiul ei a fost angajat al întreprinderii Davies Turner & Co. 
Limited ca funcționar de transport. La data de 3 decembrie 2002 acesta ghida un camion în 
marșarier într-o stație de încărcare la un terminal de marfă. Fiul petiționarei a fost zdrobit 
între camion și zid și a suferit leziuni mortale la cap. Angajatorul, Davies Turner & Co. 
Limited era importator de marfă. Întreprinderea închiria terminalul de la societatea Liam 
Robinson Transport Services Limited, care era contractor de depozitare/transport. Camionul
aparținea întreprinderii Donald Bradley International Transport Limited.   

Petiționara susține că s-au încălcat diferite dispoziții procedurale și materiale ale 
Regulamentelor privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă (aplicare 
generală) din 1993 și ale Actului privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă
din 1989, în special dispoziții privind anunțarea decesului, conservarea scenei decesului 
(partea X din regulamente), obligația angajatorului de a se afla în posesia unei evaluări a 
riscului (secțiunea 10(a) din regulamente și secțiunea 12.(3) din act), obligația angajatorului 
de a se asigura că proiectarea, dotarea și întreținerea mecanismelor și echipamentelor tehnice
sunt, pe cât de mult posibil, sigure și nu pun în pericol sănătatea (secțiunea 6(2)(c) din act).
În continuare, petiționara consideră că locul de muncă, și anume stația de încărcare, nu 
îndeplinea standardele de sănătate și securitate. 
Din petiție rezultă faptul că s-a audiat cazul de către procuratură3. Cu toate acestea, nu s-a 
                                               
1 Directiva 98/37/CE Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind aproprierea legislațiilor 
statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice,  JO L 207, 23 iulie 1998.
2 Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate 
pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă specială în 
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE),  JO L 393, 30.12.1989.
3 Conform informațiilor disponibile pe site-ul de internet al Procuraturii orașului Dublin: „Procurorul este 
deținătorul unei funcții independente cu responsabilitate în temeiul legii privind investigarea medico-legală a 
anumitor decese. Un procuror trebuie să investigheze circumstanțele deceselor nenaturale, violente, neexplicate 
și neașteptate... Investigația procurorului va stabili dacă decesul s-a datorat unor cauze naturale sau 
nenaturale. Dacă decesul se datorează unor cauze nenaturale, atunci trebuie să aibă loc o examinare legală.”
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm)
„Problemele de răspundere civilă sau penală nu pot fi luate în considerare sau cercetate în cadrul investigației 

Adlib Express Watermark



CM\738823RO.doc3 8/ PE411.967

ROv01-00

depus nicio informație privind rezultatul cazului. 
În plus, petiționara nr. 2 se referă la articolul din Irish Independent, 23 noiembrie 2006, în 
care se declara:
„Irlandezii sunt de patru ori mai expuși accidentelor la locul de muncă în comparație cu 
britanicii …”

Petiționara nr. 2 se plânge de faptul că HSA nu a urmărit în justiție cele trei întreprinderi
implicate – Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson Transport Services Limited și
Donald Bradley International Transport Limited. Aceasta se plânge de asemenea că în 
administrarea cazului s-a manifestat o lipsă de sensibilitate față de familia victimei, în special 
HSA neoferind informații suficiente și la timp privind progresul cercetării. 

De la început, se exprimă regrete profunde cu privire la accidentele la locul de muncă în cauză și 
la viețile pierdute în acestea. 

Din scrisorile ambilor petiționari rezultă faptul că aceștia susțin că legislația curentă nu a fost 
pusă efectiv în aplicare, și anume că Autoritatea de Sănătate și Securitate nu a efectuat 
anchetarea corespunzătoare a accidentelor respective.

a. Transpunerea acquis communautaire privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 
în legislația națională irlandeză

Deși petiționarii nu susțin că există o lipsă de legislație efectivă, este relevant de notat că Irlanda 
a transpus acquis-ul communautaire existent în domeniul sănătății și securității la locul de muncă 
în legislația națională, inclusiv Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind 
punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă1 (în continuare „directiva-cadru”), Directiva 89/654/CEE a 
Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul 
de muncă (prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE)2 și Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele 
minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru
la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE).3
În urma transpunerii directivelor în legislația națională, Comisia a efectuat un control al 
conformității legislației naționale.4

În urma analizei transpunerii directivei-cadru în legislația națională, s-a lansat o procedură de 
încălcare împotriva Republicii Irlanda pentru netranspunerea corectă în legislația națională a 
prevederilor directivei-cadru.

                                                                                                                                                  
și nicio persoană nu poate fi exonerată.” (www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
1 JO L 183, 29.6.1989.
2 JO L 393, 30.12.1989
3 JO L 393, 30.12.1989
4Principalele rezultate ale acestei analize sunt evaluate în comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare practică a 
dispozițiilor Directivelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 89/391 (directiva-cadru), 89/654 
(locul de muncă), 89/655 (echipamentul de lucru), 89/656 (echipamentul de protecție individuală), 90/269 
(manipularea manuală a încărcăturilor) și 90/270 (echipament cu ecran de vizualizare) (COM/2004/0062 final).
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În consecință, Republica Irlanda a adoptat, inter alia, Legea 2005 privind securitatea, 
sănătatea și bunăstarea la locul de muncă (nr. 10 din 2005), care a pus legislația națională în 
conformitate cu directiva-cadru.

b. Date statistice privind accidentele mortale la locul de muncă în Republica Irlanda

De la început trebuie să se noteze că statistica accidentelor mortale furnizată de Republica 
Irlanda Eurostatului exclude accidentele rutiere și accidentele de transport la locul de muncă 
din frecvența accidentelor mortale la locul de muncă, acesta nefiind cazul celorlalte state 
membre UE.1
Prin urmare, nu ar fi posibil să se facă comparații ale ratelor de incidență a accidentelor 
mortale la locul de muncă între Republica Irlanda și alte state membre UE.

Cele mai recente date disponibile Eurostat privind accidentele mortale la locul de muncă sunt 
pentru anul 2005. Deoarece accidentele respective s-au produs în 2001 și 2002, informațiile 
prezentate mai jos privesc numărul de accidente mortale la locul de muncă la 100 000 de 
persoane active profesional în perioada 2001-2005. 

Astfel, rata medie a accidentelor de muncă mortale în Uniunea Europeană (15 țări), a fost la
100.000 de angajați de:
2001- 2,7 accidente
2002- 2,5 accidente
2003- 2,5 accidente
2004- 2,4 accidente 
2005- 2,3 accidente

Deoarece petiționara nr. 2 se referă la rata de incidență a accidentelor la locul de muncă atât 
din Republica Irlanda, cât și din Regatul Unit, se oferă informațiile privind rata de incidență a 
accidentelor la locul de muncă la 100.000 de angajați privind ambele țări:

Irlanda Regatul Unit
2001- 2,6 accidente 2001- 1,5 accidente
2002- 2,6 accidente 2002- 1,4 accidente
2003- 3,2 accidente 2003- 1,1 accidente
2004- 2,2 accidente 2004 – 1,4 accidente
2005- 3,1 accidente 2005- 1,4 accidente

Ca informație suplimentară, cea mai mare rată de incidență a accidentelor la locul de muncă la 
100 000 de angajați în perioada respectivă s-a înregistrat în Portugalia – în 2001- 9,0 
accidente, în  2002- 7,6 accidente, în 2003- 6,7 accidente, în  2004- 6,3 accidente și în 2005-
6,5 accidente.

                                               
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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c. Funcțiile principale ale Autorității de Sănătate și Securitate și anchetarea celor două 
accidente mortale implicate

Autoritatea Națională de Sănătate și Securitate (în continuare, „HSA”) este un organism 
public care funcționează conform Legii 2005 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la 
locul de muncă și răspunde, printre altele, de aplicarea legii privind securitatea și sănătatea
profesională, de promovarea și încurajarea prevenirii accidentelor și furnizarea de informații, 
sfaturi și de cercetare tuturor companiilor, grupurilor, organizațiilor și persoanelor care intră 
în responsabilitatea Autorității (secțiunea 34 din act).
În domeniul responsabilităților HSA intră fiecare tip de loc de muncă și fiecare activitate atât 
în sectoarele publice, cât și în sectoarele private. 
HSA are responsabilitatea de a cerceta accidentelor la locul de muncă, inclusiv toate 
accidentele mortale. 

Secțiunea 77 din Actul din 2005 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă
cuprinde prevederi pentru două categorii de infracțiuni conform actului și conform legislației 
privind securitatea și sănătatea (la momentul când s-au produs accidentele, secțiunea 48 din 
Actul din 1989 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea reglementa chestiunea). Prima 
categorie se aplică la infracțiuni care pot fi examinate în mod sumar doar de HSA în Curtea 
Districtuală și a doua categorie acoperă infracțiuni care pot fi examinate fie în mod sumar, fie
prin rechizitoriu, în cazul dispoziției de sumar din partea Autorității și de punere sub acuzare
din partea Directorului procuraturii publice1. Așadar, HSA

- conform secțiunii 82, poate intenta proceduri sumare în fața Curții
Districtuale în legătură cu o infracțiune în temeiul oricărei prevederi 
statutare a actului (secțiunea 51 din Actul din 1989);

- poate pregăti dovezi pentru ca directorul procuraturii publice să poată iniția 
proceduri de punere sub acuzare pentru audiere în fața Curții de Circuit în 
legătură cu o încălcare a prevederilor statutare relevante2.

HSA are o „Cartă a serviciilor consumatorului” care va prevede furnizarea de răspunsuri 
persoanelor care doresc să se plângă de serviciul pe care l-au primit. Carta sugerează diferite 
forme de contact – telefoane, scrisori, e-mail-uri și întâlniri directe și oferă detalii de contact 
relevante3.
Deoarece petiționarii susțin că HSA nu a realizat anchetarea corespunzătoare a celor două 
                                               
1 A se vedea de asemenea HSA „Ghid pentru Legea 2055 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de 
muncă”, p. 60, disponibil la http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Autoritatea de Sănătate și Securitate – site de internet http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Carta serviciilor pentru clienți, disponibilă la http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, 
declară la p. 2. „[c]lienții noștri au la dispoziție diferite forme de contact cu Autoritatea. Indiferent de  forma de 
contact, toți clienții vor experimenta o întâlnire profesională, eficientă și politicoasă. Limbajul tehnic sau juridic 
va fi utilizat doar atunci când este necesar.” Astfel, se sugerează, printre altele, că „[d]acă aveți o plângere 
despre orice aspect a serviciilor Autorității, dorim să ne-o comunicați. Vă rugăm să scrieți direct 
Administratorului pentru comunicații și relații cu clienții la următoarele detalii de contact: dl Gavin Lonergan, 
Administrator pentru comunicații și relații cu clienții.” (p.12).
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accidente, Comisia a contactat autoritățile irlandeze competente în vederea obținerii 
informațiilor privind activitățile de anchetare realizate în cazurile respective.
Astfel, informațiile furnizate de autoritățile naționale competente sunt următoarele:

1) În cazul anchetării accidentului mortal al fiului petiționarei nr. 2, în trei domenii au fost 
indicate încălcări ale dispozițiilor privind sănătatea, securitatea și bunăstarea profesională, și 
anume: 

- Actul din 1989 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă,
secțiunea 12(3), care impune identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor, 
aplicabil întreprinderii Liam Robinson Transport Services Limited;

- Regulamentele din 1993 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de 
muncă (aplicare generală), Regulamentul 10(a), care impune pregătirea unei 
declarații de securitate și a unei evaluări scrise a riscului, aplicabil întreprinderii
Davies Turner and Co Limited;

- Actul din 1989 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă,
secțiunea 12(1), care impune pregătirea unei declarații de securitate, aplicabilă
întreprinderii Donald Bradley International Transport Limited.

Din ancheta Autorității în privința accidentului mortal al fiului petiționarului nr. 1 și inspecția 
locului de muncă asociat s-a indicat o încălcare a unei prevederi legate de sănătatea, 
securitatea și bunăstarea profesională, 

- excavatorul seria Hitachi EX200-3 nu a fost marcat CE, aplicabil întreprinderii 
Frank McGovern Plant Hire.

2) În consecință, HSA a emis avize de îmbunătățire, un aviz de interdicție și o scrisoare de 
înștiințare privind ramurile stabilite ale legislației:

- în cazul Actului din 1989 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la locul 
de muncă, secțiunea 12(3), care impune identificarea pericolelor și evaluarea 
riscurilor, aplicabil întreprinderii Liam Robinson Transport Services Limited, 
s-a emis un aviz pentru îmbunătățire la 13 ianuarie 2003; 

- în cazul Regulamentelor din 1993 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la 
locul de muncă (aplicare generală), Regulamentul 10(a), care impune
pregătirea unei declarații de securitate și a unei evaluări scrise a riscului, 
aplicabil întreprinderii Davies Turner and Co Limited, s-a emis un aviz pentru 
îmbunătățire la 20 ianuarie 2003; 

- în legătură cu Legea din 1989 privind securitatea, sănătatea și bunăstarea la 
locul de muncă, secțiunea 12(1), care impune pregătirea unei declarații de 
securitate, aplicabilă întreprinderii Donald Bradley International Transport 
Limited, s-a emis o scrisoare de înștiințare la 20 ianuarie 2003 solicitându-se 
ca problema să fie soluționată. 
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Toate părțile au respectat acțiunile de executare întreprinse.

În cazul cercetării accidentului mortal al fiului petiționarei nr. 2, s-a transmis un aviz de 
interdicție întreprinderii Frank McGovern Plant Hire la 20 noiembrie 2001 privind seria
Hitachi EX200-3, aviz care a fost respectat.

3) În urma anchetelor HSA asupra acestor două incidente, concluzia Autorității a fost că

- nu existau probe suficiente pentru a susține o urmărire penală;
- încălcările constatate nu au cauzat, în sine, în mod direct, accidentele.

În consecință, nu s-a recomandat urmărirea penală și, prin urmare, nu s-a ridicat problema 
considerării părților ca fiind răspunzătoare din punct de vedere juridic de nicio încălcare 
constatată care să conducă la accidente.

4) În continuare, în urma informațiilor furnizate de autoritățile naționale, HSA a primit 
numeroase declarații din partea familiilor victimelor accidentelor, fie direct, fie prin 
intermediul unor părți terțe. HSA a acordat atenție tuturor declarațiilor. Autoritatea nu are 
nicio înregistrare a vreunei plângeri formale privind anchetele. 

Conform Actelor din 1997 și 2003 privind libertatea informațiilor, au fost primite solicitări 
formale de eliberare a informaților de la membrii familiilor victimelor:

- cererii petiționarei nr. 2 i s-a răspuns la 25 iunie 2003, oferindu-se toate înregistrările 
care au putut fi eliberate conform legii;

- cererii petiționarei nr. 2 i s-a răspuns la 16 iulie 2003, oferindu-se toate înregistrările 
care au putut fi eliberate conform legii.

5) În plus, trebuie notat că în răspunsurile oferite de autoritățile naționale Comisiei nu s-a 
indicat dacă s-a luat vreo decizie de a iniția proceduri de punere sub urmărire în cazurile 
respective de către organismul procuraturii publice, și anume directorul procuraturii 
publice. Cu toate acestea, dacă acesta ar fi fost cazul, trebuie subliniat că deciziile luate de 
organismul în cauză de a nu iniția urmărirea penală sunt supuse revizuirii.1

Concluzii

Prin urmare, din cele menționate mai sus rezultă că HSA a efectuat cercetări în privința celor 
două accidente mortale la locul de muncă, a stabilit încălcări ale anumitor dispoziții ale legislației 
aplicabile privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, a emis un aviz de înștiințare, un aviz 
de interdicție și avize de îmbunătățire în consecință și a confirmat că acestea au fost respectate.

Autoritatea de Sănătate și Securitate nu a primit plângeri oficiale de la membrii de familie ai 

                                               
1   Directorul procuraturii publice – site de internet: 
http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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victimelor privind anchetarea accidentului de către organismul în cauză.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că nu există motive pentru a 
considera că Republica Irlanda nu a asigurat punerea în aplicare efectivă a legislației relevante
privind sănătatea și securitatea la locul de muncă sau că organismului responsabil pentru 
executarea acestei legislații, Autoritatea de Sănătate și Securitate, a fost ineficient.

Prin urmare, nu există nicio bază pentru a iniția o acțiune împotriva Republicii Irlanda pentru 
încălcarea legii comunitare, în special a articolului 4 din directiva-cadru, conform căruia statele 
membre trebuie să facă pașii necesari pentru a asigura că angajatorii, lucrătorii și 
reprezentanții lucrătorilor sunt supuși dispozițiilor legale necesare pentru punerea în aplicare a
directivei, în special că statele membre vor asigura controale și supraveghere adecvate.
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