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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1482/2010, adresată de Jukka-Pekka Matintupa, de cetățenie 
finlandeză, în numele sindicatului Jarviseutu, însoțită de trei semnături, 
privind nerespectarea drepturilor sociale ale lucrătorilor de către Ministerul 
Agriculturii din Finlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită măsuri din partea Parlamentul European pentru a exercita presiuni asupra 
autorităților finlandeze, în special asupra Ministerului Agriculturii și Silviculturii, cu scopul 
de a opri finanțarea publică a proiectelor de silvicultură în cadrul cărora responsabilii cu 
conceperea și punerea în aplicare a acestora nu respectă drepturile sociale ale lucrătorilor 
implicați. Petiționarul solicită Parlamentului European să exercite presiuni asupra Finlandei 
pentru a crea un organism responsabil cu monitorizarea respectării drepturilor sociale ale 
lucrătorilor de către organizațiile și persoanele fizice care gestionează proiectele forestiere cu 
finanțate publică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Acuzațiile specifice prezente în anexele la petiție indică utilizarea unei proceduri orale pentru 
contractele de angajare, lipsa registrelor pentru înregistrarea timpului pe care operatorii de 
utilaje îl petrec în pădure, precum și lipsa evaluării de risc în cursul unei inspecții efectuate în 
2006, care a fost corectată până la momentul unei acțiuni ulterioare în 2008. Inspectorul nu a 
făcut nicio recomandare privind alte acțiuni ulterioare. Comisia ar dori să sublinieze că, așa 
cum s-a afirmat în contextul multor altor petiții din trecut, detaliile litigiilor dintre angajatori 
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și angajații acestora sunt abordate în modul cel mai eficace în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă. Se pare că, în acest caz, cutuma națională privind plângerile a fost 
urmată. 

În ceea ce privește existența unei evaluări de risc la locul de muncă, autoritățile finlandeze au 
notificat Comisiei măsurile lor la nivel național pentru transpunerea Directivei-cadru 
89/391/CEE a UE1, care include nu mai puțin de 33 de texte legislative diferite. Articolul 6 
din respectiva directivă obligă angajatorul să ia măsurile necesare pentru protecția securității 
și sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale și asigurarea 
informării și formării, precum și asigurarea organizării și mijloacelor necesare. Astfel de 
măsuri se bazează pe principii generale de prevenție, printre altele, evitând evaluarea 
riscurilor inevitabile, combătând riscurile la sursă, în funcție de natura activităților și de 
dimensiunea întreprinderii. În special, articolul 6 alineatul (3) obligă angajatorul să evalueze 
riscurile privind securitatea și sănătatea lucrătorilor, între altele, la alegerea echipamentului de 
lucru, a substanțelor chimice sau a preparatelor utilizate și la amenajarea locurilor de muncă și 
ulterior acestei evaluări, în funcție de necesități, să aplice măsurile de prevenire și metodele 
de producție corespunzătoare.

Ar trebui subliniat că articolul 4 din Directiva-cadru prevede următoarele:
„(1)Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că angajatorii, lucrătorii și 
reprezentanții lucrătorilor fac obiectul dispozițiilor legale necesare aplicării prezentei 
directive. 
(2)Statele membre asigură, în special, supravegherea și controlul necesare.”

Este astfel de competența autorităților finlandeze să aplice legislația națională de transpunere 
a Directivei-cadru 89/391/CEE, în general în inspecțiile muncii, și să impună (după caz) 
penalizările corespunzătoare. 

Comisia nu va putea recurge, după cum sugerează petiționarul, la retragerea finanțărilor UE 
pentru Finlanda, ca mijloc de promovare a unor relații mai bune între angajatori și angajați în 
domeniul silvicol din Finlanda. O astfel de inițiativă ar avea cel mai probabil efecte și asupra 
societăților în care aceste relațiile sunt bune.

                                               
1 Directiva 1988/73/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.


