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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0699/2012 af Jeanette Fila, tysk statsborger, om manglende 
overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, der arbejder 
med farlige stoffer

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet på en porcelænsfabrik, hvor hun var beskæftiget med håndmaling af 
genstande. Hun hævder, at hun er blevet syg af den daglige kontakt, uden beskyttelse, med 
opløsningsmidler og andre kemiske stoffer, som hun var tvunget til at bruge i sit arbejde. Hun 
hævder, at de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger var utilstrækkelige, selv om det var 
kendt, at sådanne foranstaltninger var lovpligtige i henhold til EU-retten. Andrageren 
fremfører endvidere, at de myndigheder, som skulle kontrollere, om lovgivningen var 
overholdt, undlod at gøre dette. Endvidere har de kompetente lægelige myndigheder nægtet at 
anerkende, at hendes lidelser kan hænge sammen med, at hun i årevis har været udsat for 
farlige stoffer. Andrageren påberåber sig sin ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

- EU's lovgivnings om beskyttelse af arbejdstagere mod kemiske agenser

Kommissionen er helt klar over de risici, der er forbundet med kemiske agenser, og hvad 
angår beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed på EU-plan fastsætter direktiv 
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98/24/EF1 minimumsforskrifter, der har til formål at beskytte arbejdstagere mod farer for
deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår eller kan opstå ved under arbejdet at 
være udsat for kemiske agenser. Desuden fastsættes der i Rådets direktiv 89/391/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 
arbejdet2 de generelle principper for forebyggelse og beskyttelse af arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen. Disse lovgivningstiltag har hovedsageligt til formål at 
forebygge sygdomme forbundet med, at arbejdstagere udsættes for kemiske agenser.

I denne sammenhæng bør det understreges, at EU-direktiver skal gennemføres i national 
lovgivning af medlemsstaterne, og at det derfor er national lovgivning, som finder anvendelse 
på de konkrete situationer. Det bør også nævnes, at de kompetente nationale myndigheder 
(normalt arbejdstilsynet) har ansvaret for at håndhæve de nationale bestemmelser, hvormed 
EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed under arbejdet er gennemført. Som følge heraf 
bør individuelle tvister som andragerens, der er en følge af manglende eller forkert anvendelse 
af eksisterende nationale bestemmelser, principielt løses ved hjælp af de tilstedeværende 
nationale administrative og juridiske procedurer.  

Andrageren hævder, at den omhandlede virksomhed ikke overholdt gældende regler for 
sundhed og sikkerhed under arbejdet. Det fremgår af dokumentationen, at andrageren –
tilsyneladende nytteløst – har anlagt sag ved en national domstol, men det er ikke klart, 
hvorvidt andrageren har gjort det kompetente arbejdstilsyn opmærksom på problemerne. 
Kommissionens tjenestegrene foreslår derfor andrageren at henvende sig til det kompetente 
tyske arbejdstilsyn, som i denne sag ser ud til at være "Sächsische Arbeitsschutzverwaltung"3.

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besøgsadresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01."

– Erhvervssygdomme

For så vidt angår erhvervssygdomme har Kommissionen vedtaget henstilling 2003/670/EF om 
den europæiske liste over erhvervssygdomme4. Medlemsstaterne anbefales bl.a. at indføre den 
europæiske liste i deres lovgivning, at udarbejde forebyggende foranstaltninger, at indsamle 
oplysninger om situationen i den pågældende medlemsstat og at gøre noget for at indføre 
arbejdstagerens ret til erstatning i deres nationale love eller administrative bestemmelser. Det 
står imidlertid medlemsstaterne frit at vedtage sådanne foranstaltninger, eftersom
henstillingen ikke er juridisk bindende. Derfor er det op til den enkelte medlemsstat at 
beslutte, f.eks. om en sygdom skal anerkendes som en erhvervssygdom eller ikke, samt om 
der eventuelt skal udbetales en erstatning. Praksis kan derfor være forskellig fra medlemsstat 
til medlemsstat.

                                               
1 Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 
arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv som defineret i artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).
2 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
3 Internetlinks: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm og http://www.lds.sachsen.de/.
4 EUT L 238 af 25.9.2003, s. 28.
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- Socialsikringsrettigheder

Med hensyn til retten til social sikring indeholder EU-retten på området social sikring 
bestemmelser om koordinering og ikke harmonisering af sociale sikringssystemer. Det 
indebærer, at den enkelte medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sin egen 
nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke 
betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvad der skal betales af bidrag. 
Bestemmelserne i EU-retten, især forordning (EF) nr. 883/2004, indeholder fælles regler og 
principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelsen af den 
nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper om ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ virkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU. Det 
aktuelle andragende vedrører imidlertid en rent intern tysk situation.

– Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Med hensyn til andragerens henvisning til sin ret i medfør af Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig dets artikel 31 vedrørende retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold, er det relevant at give følgende forklaringer vedrørende chartrets anvendelse: I 
henhold til artikel 51 i chartret er bestemmelserne i chartret kun rettet til medlemsstaterne, når 
de gennemfører EU-retten, og chartret udvider ikke anvendelsesområdet for EU-retten ud 
over Unionens beføjelser, etablerer ikke nye beføjelser eller opgaver for Unionen og ændrer 
ikke de beføjelser og opgaver, der er fastlagt i traktaterne.

Mere specifikt vedrørende chartrets artikel 31 (Retfærdige og rimelige arbejdsforhold) skal 
det understreges, at det af forklaringerne til chartret fremgår at, "stk. 1 i denne artikel er 
baseret på direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet". Det er ligeledes inspireret af artikel 3 i 
socialpagten og punkt 19 i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, samt med hensyn til retten til værdighed i 
arbejdet af artikel 26 i den reviderede socialpagt. Udtrykket "arbejdsforhold" skal forstås i 
overensstemmelse med artikel 156 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde1. 
Derfor er denne bestemmelse i chartret i tråd med bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF.

Som nævnt ovenfor er det de kompetente nationale myndigheder, som har hovedansvaret for 
at håndhæve de nationale bestemmelser, hvormed EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed 
under arbejdet er gennemført. Derfor er man nødt til hovedsageligt at behandle de forhold, 
som der klages over i denne sag, på nationalt plan. Derudover er der, eftersom der ikke 
forekommer at foreligge nogen overtrædelse af EU's sundheds- og sikkerhedslovgivning, som 
på dette stadie kræver indgriben på EU-plan, intet grundlag for at konkludere, at den 
rettighed, som er nedfældet i artikel 31, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, ikke er blevet overholdt af de nationale myndigheder.

Konklusion

                                               
1 Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder, EUT C 303 af 14.12.2007, s. 17.
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Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at de problemer, som andrageren har gjort 
opmærksom på, bør løses af de nationale myndigheder, f.eks. "Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung", eller de nationale domstole.


