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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1482/2010 dėl Suomijos žemės ūkio ministerijos socialinių 
įsipareigojimų nesilaikymo, kurią pateikė Suomijos pilietis Jukka-Pekka 
Matintupa Jarviseutu profsąjungos skyriaus vardu, su 3 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai ragina Europos Parlamentą daryti spaudimą Suomijos institucijoms ir ypač 
Žemės ir miškų ūkio ministerijai tam, kad būtų nutrauktas žemės ūkio projektų valstybės 
finansavimas, kai už tokių projektų ruošimą ir vykdymą atsakingi asmenys nepaiso 
darbuotojų socialinių teisių. Dėl šios priežasties jie prašo Parlamentą pasitelkti savo įtaką 
skatinant Suomiją įsteigti instituciją, tikrinsiančią, ar valstybės finansuojamus projektus 
valdančios įstaigos ir privatūs asmenys laikosi socialinių įsipareigojimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Konkretūs peticijos priedo pareiškimai nurodo žodinės procedūros naudojimą sudarant darbo 
sutartis, tai pat tai, kad nėra žurnalo, kuriame būtų registruojamas laikas, kurį mašinų 
operatoriai praleidžia miške, rizikos vertinimo trūkumą vykdant 2006 m. tikrinimą – tai buvo 
ištaisyta imantis tolesnių veiksmų 2008 m. Inspektorius nepateikė rekomendacijų dėl tolesnių 
veiksmų.  Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta daugelio kitų buvusių 
peticijų atveju, geriausia, kad darbdavių ir jų darbuotojų ginčų detalės būtų svarstomos pagal 
taikomus nacionalinius teisės aktus. Šiuo atveju buvo laikomasi nacionalinės skundo teikimo 
tvarkos. 
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Atsižvelgiant į rizikos vertinimo darbo vietoje nustatymą, Suomijos valdžios institucijos 
pranešė Komisijai apie nacionalines priemones perkeliant ES pagrindų direktyvą 
89/391/EEB1 – jas sudaro ne mažiau kaip 33 skirtingi teisės aktai. Pagal šios direktyvos 6 
straipsnį darbdavys imasi priemonių, būtinų darbuotojų saugai ir sveikatai apsaugoti, įskaitant 
profesinės rizikos rūšių prevenciją, informavimą bei profesinį mokymą, o taip pat būtiną 
organizavimą ir priemones. Tokios priemonės grindžiamos bendrais prevencijos principais, 
inter alia, rizikos vengimo, rizikos vertinimo, kai jos negalima išvengti, ir kovos su rizika jos 
atsiradimo lygyje principais, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir įmonės dydį. Ypač pagal 
6 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad darbdavys įvertintų rizikos rūšis darbuotojų saugai ir 
sveikatai, inter alia, atsižvelgdamas į pasirinktas darbo priemones, chemines medžiagas ar 
naudojamus preparatus bei į darbo vietų įrengimą ir, atlikęs minėtą vertinimą ir jeigu reikia, 
įgyvendintų reikiamas prevencines priemones bei darbo ir gamybos metodus.

Turi būti pabrėžta, kad pagrindų direktyvos 4 straipsnyje nurodoma:
„1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog darbdaviai, darbuotojai ir 
darbuotojų atstovai laikytųsi teisinių nuostatų, būtinų šiai direktyvai įgyvendinti. 
2. Valstybės narės pirmiausia užtikrina tinkamas kontrolės priemones ir priežiūrą.“

Taigi kompetentingos Suomijos valdžios institucijos turi užtikrinti, kad vykdant darbo 
inspekcijas būtų įgyvendinami nacionaliniai teisės aktai, į kuriuos perkelta Pagrindų direktyva 
89/391/EEB, ir skirti (jeigu reikia) atitinkamas baudas. 

Neįmanoma, kad Komisija, kaip siūlo peticijos pateikėjas, laikinai nutrauktų ES finansavimą 
siekdama skatinti geresnius darbdavio ir darbuotojo santykius Suomijos miškininkystės 
sektoriuje. Dėl tokios iniciatyvos poveikis būtų daromas taip pat įmonėms, kurios darbo 
vietoje užtikrina gerus santykius.“

                                               
1 COM (1988) 73. Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai 

darbe gerinti nustatymo.


