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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1482/2010, ko arodbiedrības Jarviseutu vārdā iesniedza Somijas 
valstspiederīgais Jukka-Pekka Matintupa un kam pievienoti trīs paraksti, par 
darba ņēmēju tiesību neievērošanu Somijas Lauksaimniecības ministrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Parlaments rīkotos un panāktu, ka Somijas varas 
iestādes, proti, Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija, nepiešķirtu publisko 
finansējumu tādiem mežsaimniecības jomas projektiem, kurus izstrādājot un īstenojot 
atbildīgās iestādes neievēro iesaistīto darba ņēmēju sociālās tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentam ietekmēt Somijas varas iestādes un panākt, lai tās izveidotu iestādi, 
kas uzraudzītu, kā organizācijas un atsevišķas personas, kas pārvalda valsts finansētus 
projektus mežsaimniecības jomā, ievēro darba ņēmēju sociālās tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

“Konkrētie apgalvojumi lūgumraksta pielikumos norāda, ka 2006. gadā inspekcijas laikā 
konstatēts, ka darba līgumiem tiek izmantota mutiska procedūra, trūkst paredzētā žurnāla, 
kurā ieraksta laiku, ko mašīnu operatori pavada mežā, un trūkst riska novērtējuma, un ka tas ir 
novērsts līdz 2008. gadā veiktajai pēcpārbaudei. Inspektors neizteica ieteikumus par 
turpmākiem pasākumiem. Komisija vēlētos norādīt, ka, kā jau agrāk norādīts saistībā ar 
daudziem citiem lūgumrakstiem, strīdus starp darba devējiem un personālu vislabāk izskatīt 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Šķiet, ka šajā gadījumā valsts sūdzību 
izskatīšanas procedūra ir veikta.
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Saistībā ar riska novērtējumu ieviešanu darba vietās Somijas iestādes paziņoja Komisijai 
savus valsts pasākumus par ES pamatdirektīvas 89/391/EEK1 transponēšanu, kas ietver ne 
mazāk kā 33 dažādus tiesību aktus. Šīs direktīvas 6. pantā prasīts, lai darba devējs veiktu 
nepieciešamos pasākumus darbinieku drošumam un veselības aizsardzībai, tostarp novērstu 
arodriskus un nodrošinātu informāciju un apmācību, kā arī veiktu vajadzīgos organizatoriskos 
pasākumus un nodrošinātu līdzekļus. Šādi pasākumi pamatojas uz vispārējiem profilakses 
principiem, citstarp izvairoties no riskiem, izvērtējot riskus, no kuriem nevar izvairīties, un 
novēršot riskus to izcelsmes vietā atkarībā no darbības veida un uzņēmuma lieluma. Jo īpaši 
6. panta 3. punktā prasīts darba devējam novērtēt riskus darba ņēmēju drošumam un veselībai 
citstarp saistībā ar darba inventāra izvēli, izmantotajām ķimikālijām vai preparātiem un darba 
vietu aprīkošanu un pēc tam novērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus 
profilaktiskos pasākumus un ieviest darba un ražošanas metodes.

Jāuzsver, ka pamatdirektīvas 4. pantā ir teikts šādi:
„1. Dalībvalstis veic visu vajadzīgo, lai nodrošinātu, ka darba devēji, darba ņēmēji un darba 
ņēmēju pārstāvji ievēro tiesību normas, kas vajadzīgas, lai īstenotu šo direktīvu. 
2. Dalībvalstis jo īpaši nodrošina pietiekamu kontroli un uzraudzību.”

Tāpēc kompetentajām Somijas iestādēm ir jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem transponē 
Pamatdirektīvu 89/391/EEK, vispārējās darba inspekcijās, kā arī jāuzliek (atbilstīgos 
gadījumos) attiecīgie sodi. 

Ir praktiski neiespējami, ka Komisija, kā to ierosināja lūgumraksta iesniedzējs, varētu 
izmantot ES finansējuma apturēšanu, lai mēģinātu veicināt labākas darba devēju un 
darbinieku attiecības mežsaimniecības nozarē Somijā. Šāda iniciatīva varētu ietekmēt gan 
uzņēmumus ar labām darba vietas attiecībām, gan arī citus.”

                                               
1 COM(1988)0073 priekšlikums Padomes direktīvai par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošumu un veselības aizsardzību darba vietā.


