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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1482/2010, którą złożył Jukka-Pekka Matintupa (Finlandia) w 
imieniu związku zawodowego Jarviseutu, z 3 podpisami, w sprawie 
nieprzestrzegania przez fińskie Ministerstwo Rolnictwa praw socjalnych 
pracowników

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań, wzywając 
do wywarcia presji na władze Finlandii, a w szczególności na Ministerstwo Rolnictwa 
i Leśnictwa, aby wstrzymano publiczne finansowanie przedsięwzięć leśnych, w przypadku 
których osoby odpowiedzialne za ich planowanie i realizację nie przestrzegają praw 
socjalnych zaangażowanych pracowników. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o wywarcie wpływu na władze Finlandii, aby powołały one organ 
odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania praw socjalnych pracowników przez 
organizacje i indywidualne osoby zarządzające przedsięwzięciami leśnymi finansowanymi 
ze środków publicznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Konkretne zarzuty umieszczone w załącznikach do petycji wskazują na stosowanie ustnej 
procedury zawierania umów o pracę, na brak dziennika prowadzonego w celu rejestrowania 
okresów czasu, jakie operatorzy maszyn spędzają w lesie, oraz na brak oceny ryzyka w 
momencie przeprowadzania inspekcji w 2006 roku, co zostało poprawione do czasu kontroli 
w 2008 r. Inspektor nie sformułował zaleceń odnośnie do dalszych kontroli. Komisja pragnie 
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zaznaczyć, że najlepszym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcami a 
pracownikami jest stosowanie się do obowiązującego ustawodawstwa krajowego, jak uznano 
w przypadku wielu innych wcześniejszych petycji. Wydaje się, że w rzeczonej sprawie 
zastosowano się do krajowej procedury składania skarg. 

W kwestii tworzenia systemu oceny ryzyka w miejscu pracy, władze Finlandii podały do 
wiadomości Komisji informacje o krajowych środkach dotyczących transpozycji dyrektywy 
ramowej 89/391/EWG1, która zawiera nie mniej niż 33 różne przepisy. Art. 6. rzeczonej 
dyrektywy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia środków niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, łącznie z ochroną przed ryzykiem 
zawodowym oraz zapewnieniem informacji i szkoleń, a także niezbędnych ram 
organizacyjnych i środków. Środki te muszą być oparte na ogólnych zasadach 
bezpieczeństwa, obejmujących m. in. unikanie ryzyka, ocenę zagrożeń, których nie da się 
uniknąć, zwalczanie zagrożeń u źródła, w zależności od charakteru czynności i wielkości 
przedsiębiorstwa. W szczególności art. 6 ust. 3 nakłada na pracodawcę obowiązek oceny 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, m. in. poprzez wybór narzędzi pracy oraz 
używanych substancji i preparatów chemicznych, poprzez wyposażenie miejsc pracy, a także, 
stosownie do tej oceny, w razie potrzeby, obowiązek wprowadzenia wynikających z niej 
środków zapobiegawczych oraz metod pracy i metod produkcji.

Należy zaznaczyć, że art. 4 dyrektywy ramowej brzmi następująco:
„1. Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki celem zapewnienia przestrzegania 
przepisów prawnych, koniecznych do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy w 
stosunku do pracodawców, pracowników i przedstawicieli pracowników. 
2. Państwa członkowskie powinny w szczególności zapewnić odpowiednie środki kontroli 
i nadzoru”.

Z tego względu obowiązkiem właściwych władz Finlandii jest egzekwowanie krajowych 
przepisów transponujących dyrektywę ramową 89/391/EWG, dotyczących głównie inspekcji 
pracy, oraz nakładanie (w razie konieczności) odpowiednich sankcji. 

Niemożliwe do zrealizowania jest, aby Komisja uciekała się do wstrzymywania wypłaty 
funduszy unijnych jako sposobu promowania poprawy stosunków miedzy pracodawcami a 
pracownikami w fińskim sektorze leśnym, jak sugerował to składający petycję. Inicjatywa 
taka dotknęłaby w takim samym stopniu przedsiębiorstwa, w których panują dobre stosunki w 
miejscu pracy, jak i pozostałe firmy.

                                               
1 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy (COM(1988)73).


