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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1482/2010 του Jukka-Pekka Matintupa, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Jarviseutu», η οποία συνοδεύεται 
από 3 υπογραφές, σχετικά με την έλλειψη σεβασμού του φινλανδικού 
Υπουργείου Γεωργίας προς τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλώντας το να ασκήσει 
πιέσεις στις φινλανδικές αρχές, ιδίως στο Υπουργείο Γεωργίας και Δασών, με σκοπό τη 
διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης δασοκομικών έργων, οι αρμόδιοι για τη διαμόρφωση 
και εφαρμογή των οποίων δεν σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα των σχετικών 
εργαζομένων. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στη 
Φινλανδία για τη σύσταση ενός φορέα αρμόδιου για την παρακολούθηση του σεβασμού των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων από οργανισμούς και άτομα που διαχειρίζονται 
δημόσια χρηματοδοτούμενα δασοκομικά έργα..

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί στα παραρτήματα της αναφοράς αναφέρουν τη χρήση 
προφορικής διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, την έλλειψη τήρησης του 
αναμενόμενου βιβλίου για καταγραφή του χρόνου τον οποίο περνούν στο δάσος οι χειριστές 
μηχανημάτων, και την απουσία εκτίμησης κινδύνου κατά τη διάρκεια ελέγχου το 2006, 
πράγμα το οποίο είχε διορθωθεί κατά τον έλεγχο του 2008. Ο επιθεωρητής δεν προέβη σε 
συστάσεις για περαιτέρω παρακολούθηση.  Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, όπως 
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έχει ήδη επισημανθεί στο πλαίσιο πολλών άλλων αναφορών στο παρελθόν, οι μικροδιαφορές 
μεταξύ εργοδοτών και εργατικού δυναμικού επιλύονται με τον καλύτερο τρόπο στο πλαίσιο 
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Φαίνεται ότι στην εν λόγω υπόθεση έχει ακολουθηθεί η 
συστηματική εθνική τακτική καταγγελιών. 

Σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση εκτιμήσεων επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας, οι 
φινλανδικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για τη 
μεταφορά της οδηγίας-πλαίσιο της ΕΕ 89/391/ΕΟΚ1, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 33 
διαφορετικές νομοθετικές πράξεις. Το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας επιβάλλει στον εργοδότη 
να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, περιλαμβανομένης της πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και της 
πρόβλεψης ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και για την παροχή της απαραίτητης 
οργάνωσης και των αναγκαίων μέσων. Τέτοιου είδους μέτρα βασίζονται στις γενικές αρχές 
της πρόληψης, μεταξύ άλλων με την αποφυγή, την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν 
να αποφευχθούν, την καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους, ανάλογα με τη φύση των 
δραστηριοτήτων και το μέγεθος της επιχείρησης. Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 
3 επιβάλλει στον εργοδότη να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων, μεταξύ άλλων κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας, των χημικών ουσιών 
ή παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται και κατά τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας 
και, συναφώς με αυτή την εκτίμηση και κατά περίπτωση, να εφαρμόζει τα συνεπαγόμενα 
προληπτικά μέτρα και τις μεθόδους εργασίας και παραγωγής.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το άρθρο 4 των οδηγιών-πλαίσιο ορίζει τα ακόλουθα:
«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η υπαγωγή των 
εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων στις νομικές διατάξεις 
που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως επαρκή έλεγχο και εποπτεία.»

Εναπόκειται συνεπώς στις αρμόδιες φινλανδικές αρχές να ενισχύσουν την εθνική νομοθεσία 
με τη μεταφορά της οδηγίας-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ, γενικά τις επιθεωρήσεις εργασίας, και να 
επιβάλουν (εάν είναι σκόπιμο) τις αντίστοιχες κυρώσεις. 

Είναι απίθανο η Επιτροπή, όπως προτείνει ο αναφέρων, να καταφύγει σε διακοπή χορήγησης 
πόρων της ΕΕ ως μέσο προώθησης καλύτερων σχέσεων εργοδότη/εργαζομένου στο δασικό 
τομέα της Φινλανδίας. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν το ίδιο πιθανό να επιδράσει σε 
εταιρίες με καλές εργασιακές σχέσεις, όπως και σε άλλες.

                                               
1 COM (1988) 73 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας


