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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0699/2012, της Jeanette Fila, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
έλλειψη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την προστασία των 
εργαζομένων που χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες κατά την εργασία τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εργαζόταν σε εργοστάσιο πορσελάνης όπου ζωγράφιζε αντικείμενα με το 
χέρι. Υποστηρίζει ότι αρρώστησε εξαιτίας της καθημερινής της επαφής χωρίς προστασία με 
διαλυτικά και άλλες χημικές ουσίες, τις οποίες έπρεπε να χρησιμοποιεί για την εργασία της. 
Σύμφωνα με την ίδια, στο εργοστάσιο δεν λαμβάνονταν επαρκή μέτρα προστασίας, παρόλο 
που ήταν γνωστό ότι αυτό ήταν υποχρεωτικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. 
Επίσης, σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι αρχές που ήταν αρμόδιες για τον έλεγχο της 
τήρησης των κανόνων, απέτυχαν. Επιπλέον, οι αρμόδιες ιατρικές αρχές αρνούνται να 
επιβεβαιώσουν ότι τα συμπτώματα της αναφέρουσας μπορεί να έχουν σχέση με την πολυετή 
έκθεσή της σε επικίνδυνες ουσίες. Η αναφέρουσα ζητεί τον σεβασμό του δικαιώματός της σε 
υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις  27 Φεβρουαρίου 2013

- Νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από χημικούς παράγοντες

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικοί παράγοντες και, όσον αφορά 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, σε 
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επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 98/24/ΕΚ1 προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, 
περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή μπορούν να 
προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικούς παράγοντες.
Επιπλέον, η οδηγία 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία καθορίζει τις 
γενικές αρχές που αφορούν την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον τόπο εργασίας2. Τα νομοθετικά αυτά μέτρα στοχεύουν κυρίως στην 
πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με την έκθεση των εργαζομένων σε χημικούς 
παράγοντες

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι οδηγίες της ΕΕ θα πρέπει να μεταφερθούν από 
τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, για τις συγκεκριμένες καταστάσεις ισχύει η εθνική 
νομοθεσία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές (συνήθως ο 
επιθεωρήσεις εργασίας) έχουν την ευθύνη για την επιβολή των εθνικών διατάξεων που 
απορρέουν από τη μεταφορά της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία Κατά 
συνέπεια, οι ατομικές διαφορές, όπως η παρούσα, που απορρέουν από τη μη εφαρμογή ή 
εσφαλμένη εφαρμογή των υφιστάμενων εθνικών κανόνων πρέπει, κατ 'αρχήν, να επιλυθούν 
μέσω των διαθέσιμων εθνικών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τους ισχύοντες 
κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αν και προκύπτει από τα έγγραφα ότι 
ο αιτών έχει κινήσει - χωρίς αποτέλεσμα ως φαίνεται – τις αναγκαίες διαδικασίες ενώπιον 
των εθνικών δικαστικών αρχών, δεν είναι φανερό εάν η αναφέρουσα έχει υποβάλει το θέμα 
στην  αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρότειναν ως εκ τούτου 
στο αναφέροντα να επικοινωνήσει με την αρμόδια γερμανική επιθεώρηση εργασίας, η οποία 
στην περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι η «Sächsische Arbeitsschutzverwaltung»3:

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

- Επαγγελματικές ασθένειες

Όσον αφορά το θέμα των επαγγελματικών ασθενειών, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση 
2003/670/ΕΚ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών4. 
Συνιστάται στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να ενσωματώσουν τον ευρωπαϊκό κατάλογο στη 
νομοθεσία τους, να αναπτύξουν προληπτικά μέτρα, να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με 
                                               
1 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας 
και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς 
παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ), ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11.
2 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
3 διαδικτυακές θέσεις: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm και
http://www.lds.sachsen.de/.
4 ΕΕ L 238, 25.09.03, σ. 28.
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την εσωτερική κατάσταση και να λάβουν μέτρα για να εισαγάγουν στις νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους το δικαίωμα του εργαζομένου σε αποζημίωση. Τα 
κράτη μέλη είναι εν τούτοις ελεύθερα να υιοθετήσουν ·η όχι παρόμοια μέτρα, δεδομένου ότι 
η Σύσταση δεν είναι νομικώς δεσμευτική. Κατά συνέπεια, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν, για παράδειγμα, αν μια ασθένεια θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως 
επαγγελματική ασθένεια ή όχι, καθώς και αν πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση. 
Ως εκ τούτου, οι ασκούμενες πρακτικές μπορεί να διαφέρουν σε κάθε κράτος μέλος.

- Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Όσον αφορά την αναφορά σε δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, η νομοθεσία της ΕΕ στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος δύναται να 
καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του είδους των χορηγούμενων παροχών, των προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του ύψους των 
καταβαλλόμενων εισφορών. Οι διατάξεις της νομοθεσίας της  ΕΕ, και συγκεκριμένα ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να 
τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.  Οι 
συγκεκριμένοι κανόνες διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών 
σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με 
τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η παρούσα αναφορά αφορά μια καθαρά 
εσωτερική γερμανική κατάσταση. 

- Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Όσον αφορά την παραπομπή της αναφέρουσας στα δικαιώματά της σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31, σχετικά με 
δίκαιες και ισότιμες συνθήκες εργασίας, είναι σημαντικό να παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη: σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη, οι 
διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν δημιουργεί καμία νέα αρμοδιότητα και 
κανένα νέο καθήκον για την Ένωση ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 
καθορίζονται στις συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το άρθρο 31 του Χάρτη (Δίκαιες και ισότιμες συνθήκες 
εργασίας), θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι επεξηγήσεις σχετικά με τον Χάρτη προβλέπουν 
ότι "Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου βασίζεται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ σχετικά με 
την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία. Εμπνέεται επίσης από το άρθρο 3 του Κοινωνικού 
Χάρτη και από το σημείο 19 του κοινοτικού Χάρτη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
καθώς και, όσον αφορά το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια κατά την εργασία, από το άρθρο 26 
του αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη. Η έκφραση «συνθήκες εργασίας» θα πρέπει να 
εννοηθεί κατά την έννοια του άρθρου 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης»1. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάταξη του Χάρτη είναι σύμμορφη με τις διατάξεις της 
οδηγίας 89/391/EEC.

Όπως τονίζεται ανωτέρω, οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν την ευθύνη για την επιβολή των 
εθνικών διατάξεων που απορρέουν από τη μεταφορά της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία. Ως εκ τούτου, τα καταγγελθέντα στην παρούσα υπόθεση πρέπει κατά κύριο 
λόγο να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια που θα απαιτούν την 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί ότι το 
δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 31 (1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ  
δεν έχει τηρηθεί από τις εθνικές αρχές.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι της γνώμης ότι τα ζητήματα που εγείρει η αναφέρουσα θα 
πρέπει να επιλυθούν από τις εθνικές αρχές, όπως η "Sächsische Arbeitsschutzverwaltung" ή 
τα εθνικά δικαστήρια.

                                               
1 Επεξηγήσεις σχετικά με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 303/17, 14.12.2007


