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Betreft: Verzoekschrift 1482/2010 ingediend door Jukka-Pekka Matintupa (Finse 
nationaliteit), namens de vakbondsafdeling Jarviseutu, gesteund door drie 
medeondertekenaars, over het niet naleven van de sociale verplichtingen 
door het Finse ministerie van Land- en Bosbouw

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet een beroep op het Europees Parlement om druk uit te oefenen op de Finse 
autoriteiten, met name op het Ministerie van Land- en Bosbouw, om de financiering door de 
overheid van bosbouwprojecten stop te zetten wanneer de verantwoordelijken voor de 
planning en de uitvoering van die projecten de sociale rechten van de werknemers met voeten 
treden. Daarom verzoekt hij het Parlement om zijn invloed aan te wenden om ervoor te 
zorgen dat Finland een autoriteit in het leven roept die erop toeziet dat instanties en 
particulieren die door de overheid ondersteunde bosbouwprojecten beheren, hun sociale 
verplichtingen nakomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
overeenkomstig artikel 202, lid 6 van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De specifieke beschuldigingen in de bijlagen bij het verzoekschrift houden in dat gebruik is 
gemaakt van mondelinge procedures voor arbeidsovereenkomsten, dat, anders dan 
gebruikelijk, geen registratie is bijgehouden van de tijd die in het bos wordt doorgebracht 
door werknemers die machines bedienen, en dat bij een inspectie in 2006 geen 
risicobeoordeling is uitgevoerd, wat bij een latere herinspectie in 2008 is rechtgezet. De 
inspecteur heeft geen aanbevelingen gedaan voor eventueel te nemen vervolgmaatregelen. De 
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Commissie wijst erop dat, zoals reeds in verband met een groot aantal andere 
verzoekschriften is gesteld, de details van geschillen tussen werkgevers en werknemers het 
best behandeld kunnen worden binnen het kader van de desbetreffende nationale wetgeving. 
Het lijkt erop dat de nationale klachtenprocedure in dit geval is gevolgd.

Wat betreft de uitvoering van risicobeoordelingen op de werkplek hebben de Finse instanties 
de Commissie op de hoogte gesteld van hun nationale maatregelen tot omzetting van 
kaderrichtlijn 89/391/EEG van de EU1, waarmee niet minder dan 33 verschillende wetten zijn 
gemoeid. Overeenkomstig artikel 6 van deze richtlijn dient de werkgever de nodige 
maatregelen te treffen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico's, voor 
informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde middelen. Deze 
maatregelen moeten onder meer gebaseerd zijn op de algemene beginselen van preventie, 
onder andere het voorkomen van risico's, het evalueren van risico's die niet kunnen worden 
voorkomen, bestrijding van de risico's bij de bron, rekening houden met de aard van de 
activiteiten en de grootte van het bedrijf. In het bijzonder is de werkgever op grond van artikel 
6, lid 3, vereist de risico's te evalueren voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, met inbegrip van de keuze van de werkuitrusting, de chemische stoffen of 
preparaten en de inrichting van de arbeidsplaatsen en, op grond van deze evaluatie en indien 
nodig, preventiemaaregelen en werk- en productiemethoden door te voeren.

Er zij op gewezen dat in artikel 4 van de kaderrichtlijn het volgende wordt bepaald:
"1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren dat de werkgevers, de 
werknemers en de werknemersvertegenwoordigers worden onderworpen aan de voorschriften 
die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.
2. De lidstaten zorgen met name voor voldoende controle en toezicht."

Het is daarom de taak van de Finse instanties om de nationale wetgeving tot omzetting van 
kaderrichtlijn 89/391/EEG te handhaven, in algemene zin door arbeidsinspecties uit te voeren, 
en passende sancties op te leggen (in voorkomend geval).

Het ligt niet voor de hand dat de Commissie, zoals voorgesteld door indiener, overgaat tot het 
inhouden van EU-middelen als manier om te zorgen voor betere arbeidsverhoudingen in de 
bosbouwsector in Finland. Een dergelijke maatregel zou een even grote impact hebben op 
ondernemingen met goede arbeidsverhoudingen als op andere ondernemingen.

                                               
1 Richtlijn 1988/73/EEG van de Raad van 12 juni 1988 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.


