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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0699/2012, внесена от Jeanette Fila, с германско гражданство, 
относно неспазването на законодателството относно защитата на 
служителите, които работят с опасни вещества

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е работила във фабрика за порцелан, където ръчно е 
боядисвала предмети. Тя заявява, че се е разболяла от ежедневния контакт без 
предпазни средства с разтворители и с други химически вещества, които е трябвало да 
използва в работата си. Тя твърди, че взетите предпазни мерки са били недостатъчни, 
въпреки че е известно, че подобни мерки са задължителни съгласно правото на ЕС. 
Вносителката на петицията също така твърди, че органите, отговорни за извършването 
на проверки на съответствието с регламентите, не са си свършили работата. Освен това 
компетентните медицински органи отказват да потвърдят, че заболяването на 
вносителката на петицията може да бъде свързано с излагането на въздействието на 
опасни вещества в течение на няколко години. Вносителката на петицията се позовава 
на правото си на условия на труд, които зачитат нейното здраве, безопасност и 
достойнство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

-Законодателство на ЕС относно защитата на работниците от химични агенти

Комисията е наясно с рисковете, свързани с химичните агенти, и що се отнася до 
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защитата на здравето и безопасността на работниците по време на работа, на равнище 
ЕС Директива 98/24/EО1 предвижда минимални изисквания, целящи защитата на 
работниците от рискове за здравето им, в това число и предотвратяването на такива 
рискове, които произтичат или е вероятно да произтекат от експозиция на химични 
агенти по време на работа. Освен това, Директива 89/391/EИО за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното 
място2 установява общите принципи по отношение на превенцията и опазването на 
здравето на работниците на работното им място. Тези законодателни мерки са насочени 
главно към предотвратяването на заболяванията, свързани с експозицията на химични 
агенти.

В този контекст следва да се подчертае, че директивите на ЕС трябва да бъдат 
транспонирани от държавите членки и че следователно по отношение на конкретните 
ситуации е приложимо националното законодателство. Следва също така да се 
отбележи, че компетентните национални органи (в повечето случаи инспекциите по 
труда) носят отговорността за прилагане на националните разпоредби, с които се 
транспонира законодателството на ЕС в областта на здравето и безопасността на 
работното място. Следователно индивидуалните спорове, като например настоящият 
спор, произтичащ от неприлагането или погрешното прилагане на съществуващите 
национални разпоредби, следва по принцип да се разрешават чрез наличните 
национални административни и съдебни процедури. 

Вносителката на петицията твърди, че съответното дружество не е спазвало 
приложимите правила относно здравето и безопасността на работното място. Въпреки 
че от документацията става ясно, че вносителката на петицията е започнала, явно без 
видими резултати, процедури пред националните юрисдикции, все пак не става ясно 
дали вносителката на петицията е отнесла въпроса на вниманието на компетентната 
инспекция по труда. Следователно службите на Комисията биха предложили на 
вносителката на петицията да се свърже с компетентната германска инспекция по 
труда, която в случая е „Службата за защита на труда на федерална провинция 
(свободна държава) Саксония” (Sächsische Arbeitsschutzverwaltung)3:

Дирекция на федерална провинция Саксония - Отдел "Защита на труда", 
Звено Дрезден (Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle 
Dresden)
Надзорен окръг: Окръг Майсен, Окръг Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, столица 
на федерална провинция Саксония Дрезден; Адрес за посетители: 
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; Телефон: 0351-8 25 50 01."

- Професионални заболявания

Що се отнася до въпроса, свързан с професионалните заболявания, Комисията прие 

                                               
1 Директива 98/24/EО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на 
работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета индивидуална 
Директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/EИО) (OВ L 131, 5.5.1998 г., стp. 11).“
2 OВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
3 Интернет връзки: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm и http://www.lds.sachsen.de/.
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Препоръка 2003/670/ЕО относно Европейския списък на професионални заболявания1. 
На държавите членки се препоръчва, наред с другото, да въведат Европейския списък в 
своето национално законодателство, да разработват превантивни мерки, да събират 
информацията относно положението в национален мащаб и да предприемат мерки за 
въвеждане в националното законодателство, подзаконовите актове и 
административните разпоредби на правата на работниците на обезщетение. Държавите 
членки обаче сами решават дали да приемат подобни мерки, тъй като препоръката няма 
правно задължителен характер. Следователно държавите членки решават, например, 
дали определено заболяване трябва да бъде считано за професионално заболяване или 
не, както и дали трябва да се изплаща обезщетение. Следователно във всяка държава 
членка може да има различна практика.

- Социалноосигурителни права

Що се отнася до позоваването на социалноосигурителните права, законодателството на 
ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда координация, но не хармонизация 
на схемите за социално осигуряване. Това означава, че всяка държава членка е 
свободна да определя характеристиките на своята собствена система за социално 
осигуряване, включително какви обезщетения да се предоставят, условията за тяхното 
получаване, как се изчисляват тези обезщетения и колко вноски следва да бъдат 
внесени. Разпоредбите на законодателството на ЕС, по-специално Регламент (ЕО) № 
883/2004, установяват общи правила и принципи, които всички национални органи 
трябва да спазват при прилагането на националното право.  Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равно третиране и недискриминация. По този начин се гарантира, че 
прилагането на различните национални законодателства не оказва неблагоприятно 
влияние върху лицата, които упражняват своето право на свободно движение в рамките 
на Европейския съюз. Обаче настоящата петиция засяга една чисто германска вътрешна 
ситуация.

- Харта на основните права на Европейския съюз

Доколкото вносителката на петицията се позовава на своето право в съответствие с 
Хартата на основните права на Европейския съюз, по-конкретно член 31 от нея относно 
справедливи и равни условия на труд, е уместно да бъдат предоставени следните 
обяснения относно прилагането на Хартата: съгласно член 51 от Хартата разпоредбите 
на Хартата са насочени към държавите членки, единствено когато те прилагат правото 
на Европейския съюз и Хартата не разширява приложното поле на правото на Съюза 
извън областите на компетентност на Съюза, не създава никакви нови области на 
компетентност или задачи за Съюза и не изменя областите на компетентност и 
задачите, определени от Договорите.

Що се отнася по-конкретно до член 31 от Хартата (справедливи и равни условия на 
труд), трябва да се подчертае, че съгласно обясненията, свързани с Хартата, "Параграф 
1 от настоящия член се основава на Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното 

                                               
1 OВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 28.
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място. Той се ръководи освен това и от член 3 от Социалната харта и на точка 19 от 
Хартата на Общността за основните социални права на работниците, както и от член 26 
от ревизираната Социална харта, що се отнася до правото на зачитане на личното 
достойнство на работното място. Изразът "условия на труд" следва да се разбира по 
смисъла на член 156 от Договора за функционирането на Европейския съюз.”1

Следователно тази разпоредба на хартата е в съответствие с разпоредбите, съдържащи 
се в Директива 89/391/ЕИО.

Както беше споменато по-горе, компетентните национални органи носят първичната 
отговорност за прилагане на националните разпоредби, с които се транспонира 
законодателството на ЕС в областта на здравето и безопасността на работното място. 
Следователно въпросите, които са предмет на жалбата в настоящия случай, трябва да 
бъдат разглеждани преди всичко на национално равнище. В допълнение към това, тъй 
като не е установено нарушение на законодателството на ЕС относно здравето и 
безопасността, което би изисквало предприемането на действия на равнище на ЕС на 
този етап, не съществуват основания да се направи заключението, че правото, 
установено в член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
не е било зачетено от националните органи.

Заключение

Службите на Комисията считат, че въпросите, повдигнати от вносителката на 
петицията, следва да бъдат разрешени от националните органи, като например от 
Службата за защита на труда на федерална провинция (свободна държава) Саксония 
(Sächsische Arbeitsschutzverwaltung) или от националните съдилища.

                                               
1 Обяснения, свързани с Хартата на основните права на Европейския съюз, Официален вестник на 
Европейския съюз, C 303/17, 14.12.2007 г.


