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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1482/2010 af Jukka-Pekka Matintupa, finsk statsborger, for 
fagforeningsafdelingen i Jarviseutu, og tre medunderskrivere, om det finske 
landbrugsministeriums manglende overholdelse af de sociale forpligtelser

1. Sammendrag

Andrageren retter en appel til Europa-Parlamentet om at udøve pres på de finske 
myndigheder, især på land- og skovbrugsministeriet, så den statslige finansiering af 
skovbrugsprojekter bremses, da de ansvarlige for planlægning og gennemførelse af sådanne 
projekter ikke respekterer de beskæftigede arbejdstageres sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder. Med henblik herpå anmodes Parlamentet om at gøre sin indflydelse gældende for 
at få Finland til at etablere en myndighed, som skal forestå kontrollen af, at virksomheder og 
private, der leder skovbrugsprojekter, som er understøttet af staten, overholder de sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige forpligtelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

”Det angives i de specifikke påstande i bilagene til andragendet, at der anvendes en mundtlig 
procedure i forbindelse med ansættelseskontrakter, at der ikke anvendes en logbog til 
registrering af den tid, som maskinoperatører bruger i skoven, og at der ikke blev gennemført 
en risikovurdering under et kontrolbesøg i 2006, hvilket var blevet rettet i forbindelse med et 
opfølgende besøg i 2008. Kontrollanten rettede ingen henstillinger til yderligere opfølgning.  
Kommissionen vil gerne påpege, som allerede angivet i forbindelse med mange andre 
tidligere andragender, at detaljer i tvister mellem arbejdsgivere og deres personale håndteres 
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bedst i henhold til den gældende nationale lovgivning. Det ser ud til, at den nationale 
klageprocedure er blevet fulgt i dette tilfælde. 

For så vidt angår gennemførelsen af risikovurderinger på arbejdspladsen underrettede de 
finske myndigheder Kommissionen om deres nationale foranstaltninger til gennemførelse af 
EU’s rammedirektiv 89/391/EØF1, der omfatter ikke mindre end 33 forskellige love. Artikel 6 
i dette direktiv forpligter arbejdsgiveren til at træffe de nødvendige foranstaltninger til 
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder aktiviteter til forebyggelse af 
erhvervsbetingede risici, til oplysning og til oplæring samt tilrettelæggelse af en ordning og 
tilvejebringelse af de nødvendige midler. Sådanne foranstaltninger bør baseres på de generelle 
principper for forebyggelse, bl.a. forhindring af risici, evaluering af risici, som ikke kan 
forhindres, bekæmpelse af risici ved kilden alt efter aktiviteternes art og virksomhedens 
størrelse.  Navnlig artikel 6, stk. 3, forpligter arbejdsgiveren til at vurdere risiciene for 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, blandt andet ved valg af arbejdsudstyr, kemiske stoffer 
og præparater samt ved indretning af arbejdsstederne, og som en følge af denne vurdering og 
om nødvendigt gennemføre de deraf følgende forebyggende aktiviteter og arbejds- og 
produktionsmetoder.

Det bør fremhæves, at artikel 4 i rammedirektivet er affattet på følgende måde:
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdsgiverne, 
arbejdstagerne og arbejdstagernes repræsentanter bliver omfattet af de retsforskrifter, som er 
påkrævet for iværksættelsen af dette direktiv. 
2. Medlemsstaterne skal navnlig påse, at der sikres fyldestgørende kontrol og tilsyn."

Følgelig er det de kompetente finske myndigheders ansvar at håndhæve den nationale 
lovgivning, som gennemfører rammedirektiv 89/391/EØF, generelt arbejdstilsynene, og at 
pålægge (såfremt det er hensigtsmæssigt) de tilsvarende sanktioner. 

Det er usandsynligt, at Kommissionen, som foreslået af andrageren, vil tilbageholde EU-
midler for at prøve at fremme bedre forhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i 
skovbrugssektoren i Finland. Et sådant initiativ vil sandsynligvis have en indvirkning på såvel 
de virksomheder med gode forhold på arbejdspladsen som på andre.”

                                               
1 COM (1988) 73 Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.


