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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1482/2010, внесена от Jukka-Pekka Matintupa, с финландско 
гражданство, от името на синдикалната организация Jarviseutu, подкрепена 
от 3 подписа, относно неспазването на социалните задължения от страна на 
Финландското министерство на земеделието

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията призовават Европейския парламент да упражни натиск 
върху финландските органи, по-специално върху Финландското министерство на 
земеделието и горите с оглед да се спре публичното финансиране на проекти, свързани 
с горското стопанство, в случаите, когато лицата, отговорни за разработването и 
изпълнението на тези проекти, не зачитат социалните права на наетите работници. 
Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да упражни 
своето влияние с цел Финландия да учреди специален орган, който да следи за
спазването на социалните задължения от страна на институциите и частните субекти, 
които управляват проекти, свързани с горското стопанство, финансирани с публични 
средства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 март 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Конкретните твърдения в приложенията към петицията посочват използване на устна 
процедура за трудовите договори, липса на изисквания дневник за записване на 
времето, което операторите на машини прекарват в гората, както и липсата на оценка 
на риска по време на проверка през 2006 г., която е била коригирана от време на 
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последващи действия през 2008 г. Инспекторът не е направил никакви препоръки за по-
нататъшно проследяване. Комисията би желала да отбележи, че както вече беше 
посочено в контекста на много други петиции в миналото, подробностите на споровете 
между работодателите и тяхната работна сила е най-добре да се разглеждат в 
съответствие с приложимото национално законодателство. Изглежда в този случай 
националната процедура за подаване на жалба е била използвана. 

Що се отнася до установяването на оценките на риска на работното място, 
финландските органи съобщиха на Комисията националните мерки по транспониране 
на Рамковата Директива 89/391/ЕИО1, които включват не по-малко от 33 различни 
законодателни актове. В член 6 от тази директива се изисква работодателят да 
предприема необходимите мерки за опазване на безопасността и здравето на 
работниците, включително предотвратяването на професионалните рискове, 
предоставянето на информация и обучение, както и осигуряването на необходимата 
организация и средства. Тези мерки следва да се основават на общите принципи на 
превенция, наред с другото, като се избягват рисковете и се прави оценка на онези, 
които не могат да бъдат избегнати, като се води борба с рисковете при източника, в 
зависимост от естеството на дейностите и големината на предприятието. По-конкретно, 
в член 6, параграф 3 се изисква работодателят „да оценява рисковете за безопасността и 
здравето на работниците, inter alia, при избора на работно оборудване, използването на 
химични вещества или препарати и организацията на работните места“ и вследствие на 
тази оценка и при необходимост, да прилага съответните превантивни мерки, както и 
методи на работа и производство.

Следва да се подчертае, че в член 4 от рамковата директива се посочва следното:
„1. 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 настоящата директива. 
2. Държавите членки осигуряват, в частност, адекватен контрол и надзор.“

Във връзка с това компетентните финландски органи трябва да прилагат националното 
законодателство за транспониране на Рамковата директива 89/391/ЕИО, главно 
инспекции по труда, както и да налагат (ако е подходящо) съответните санкции. 

Неправдоподобно е, както предлага вносителя, Комисията да прибегне до удържане 
при източника на средствата от ЕС, като начин да се опита да насърчи по-добри 
отношения между работодатели и работници в сектора на горското стопанство във 
Финландия. Подобна инициатива по-вероятно би засегнала дружествата с добри 
взаимоотношения на работното място, отколкото другите.

                                               
1 COM (1988)0073 Предложение за директива на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място


