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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy porcelángyárban dolgozott, ahol a tárgyakat kézzel festette. Állítása 
szerint azért betegedett meg, mert nap mint nap védőfelszerelés nélkül érintkezett az 
oldószerekkel és más kémiai anyagokkal, amelyeket munkája során használnia kellett. 
Állítása szerint a védintézkedések nem voltak megfelelőek, annak ellenére, hogy köztudott, 
hogy az ilyen intézkedések betartása kötelező az uniós jogszabályok szerint. A petíció 
benyújtója azt is állítja, hogy a határozatban foglalt intézkedések ellenőrzéséért felelős 
hatóságok nem tettek eleget kötelezettségüknek. Továbbá a felelős egészségügyi hatóságok 
megtagadták annak megerősítését, hogy a kérvényező betegsége összefüggésbe hozható a 
veszélyes anyagoknak való, éveken át tartó kitettséggel. A petíció benyújtója hivatkozik az 
egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez való jogára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

- A munkavállalók vegyi anyagokkal szembeni védelméről szóló uniós szabályozás

A Bizottságnak tudomása van a vegyi anyagokban rejlő kockázatokról, és ami a 



PE506.270v01-00 2/4 CM\929944HU.doc

HU

munkavállalók egészségének és biztonságának munkahelyi védelmét illeti, uniós szinten a 
98/24/EK irányelv1 határozza meg azokat a minimumkövetelményeket, amelyek célja a 
munkavállalók egészségüket érintő kockázatokkal szembeni védelme, ideértve ezeknek a 
munkahelyen alkalmazott vegyi anyagoknak való kitettségből eredő vagy esetlegesen eredő 
kockázatoknak a megelőzését is. Emellett a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK 
irányelv2 meghatározza a munkavállalók egészségének és biztonságának munkahelyi 
védelmére vonatkozó általános elveket. E jogalkotási intézkedések fő célja a munkavállalók 
védelme a vegyi anyagoknak való kitettségből eredő megbetegedésektől.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy az uniós irányelveket a tagállamoknak át kell 
ültetniük, és ezért a konkrét helyzetekben a nemzeti jogszabály alkalmazandó. Szintén meg 
kell jegyezni, hogy a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó uniós jogszabályokat 
átültető nemzeti rendelkezések érvényre juttatása a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
(rendszerint a munkaügyi felügyeletek) feladata. Ennek megfelelően a meglévő nemzeti 
szabályok alkalmazásának elmulasztásából vagy nem megfelelő alkalmazásából eredő az 
egyedi jogvitákat – így a szóban forgót is – főszabályként a rendelkezésre álló nemzeti 
igazgatási és igazságszolgáltatási eljárások útján kell rendezni. 

A petíció benyújtójának állítása szerint az érintett vállalat nem tett eleget a munkahelyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó szabályoknak. Noha a dokumentációból kitűnik, hogy a 
petíció benyújtója – a jelek szerint eredménytelenül – eljárást indított a nemzeti bíróságok 
előtt, nem egyértelmű, hogy ügyét az illetékes munkaügyi felügyeletnek is a tudomására 
hozta-e. A Bizottság szolgálatai ezért azt javasolják a petíció benyújtójának, hogy vegye fel a 
kapcsolatot az illetékes németországi munkaügyi felügyelettel, amely jelen esetben 
feltehetőleg a „Sächsische Arbeitsschutzverwaltung”3.

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

- Foglalkozási megbetegedések

Ami a foglalkozási megbetegedések kérdését illeti, a Bizottság elfogadta a foglalkozási 
megbetegedések európai jegyzékéről szóló 2003/670/EK ajánlást4. A tagállamok számára 
többek között azt ajánlja, hogy jogszabályaikba illesszék be az európai jegyzéket, 
dolgozzanak ki megelőző intézkedéseket, gyűjtsenek információkat a belföldi helyzetről és 
tegyenek lépéseket a munkavállalók kompenzációhoz való jogának a nemzeti törvényeikbe, 
rendeleteikbe vagy közigazgatási rendelkezéseikbe való beillesztése érdekében. A tagállamok 
ugyanakkor szabadon fogadhatnak el ilyen intézkedéseket, mivel az ajánlás jogilag nem bír 
kötőerővel. Ezért a tagállamok saját maguk dönthetik el, hogy például egy adott 
                                               
1 A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében), HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
2 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
3 Internetes honlapok: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm és http://www.lds.sachsen.de/.
4 HL L 238., 2003.9.25., 28. o.
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megbetegedést foglalkozási megbetegedésnek kell-e minősíteni vagy sem, illetve hogy annak 
alapján kell-e kompenzációt fizetni vagy sem. A gyakorlatok így tagállamonként eltérőek 
lehetnek.

- Szociális biztonsági jogok

Ami a szociális biztonsági jogokra való hivatkozást illeti, a szociális biztonság területére 
vonatkozó uniós jog a szociális biztonsági rendszerek összehangolását, nem pedig 
harmonizációját írja elő. Ennek értelmében minden tagállam szabadon határozhatja meg saját 
szociális biztonsági rendszerének részleteit, ideértve a nyújtandó juttatások körét, a 
jogosultság feltételeit, a juttatások kiszámításának módját és a hozzájárulások mértékét. Az 
uniós jog, különösen pedig a 883/2004/EK rendelet rendelkezései közös szabályokat és 
elveket állapítanak meg, amelyeket a nemzeti jog alkalmazása során valamennyi nemzeti 
hatóságnak be kell tartania.  E szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti 
szabályozások alkalmazása során az egyenlő elbánás és a megkülönböztetésmentesség 
alapelve mindenkor érvényesüljön. Ennek révén biztosítják, hogy a különböző nemzeti 
szabályozások alkalmazása nem érinti hátrányosan azokat a személyeket, akik az Európai 
Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják.  A szóban forgó petíció 
ugyanakkor egy tisztán németországi belföldi helyzetre vonatkozik.

- Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Mivel a petíció benyújtója hivatkozik az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogára, 
különösen a tisztességes és igazságos munkafeltételekről szóló 31. cikkre, fontos az alábbi 
magyarázat rögzítése a Charta alkalmazását illetően: a Charta 51. cikke értelmében a 
tagállamok csak annyiban címzettjei a Charta rendelkezéseinek, amennyiben az Unió jogát 
hajtják végre, és a Charta nem terjeszti ki az uniós jog alkalmazási körét az Unió hatáskörein 
túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem 
módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.

Konkrétabban, a Charta 31. cikkét („Tisztességes és igazságos munkafeltételek”) illetően 
hangsúlyozni kell, hogy a Chartához fűzött magyarázatok értelmében „e cikk (1) bekezdése a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelven alapul. A cikk szintén támaszkodik 
a Szociális Charta 3. cikkére, a munkavállalók jogairól szóló közösségi charta 19. pontjára, 
valamint a munka során biztosított méltóság tekintetében a felülvizsgált Szociális Charta 26. 
cikkére. A «munkafeltételek» kifejezést az Európai Unió működéséről szóló szerződés III-
213. cikke alapján kell értelmezni.”1 Ezért a Charta e rendelkezése összhangban áll a 
89/391/EGK irányelvben foglalt rendelkezésekkel.

Amint azt fent megállapítottuk, a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó uniós 
jogszabályokat átültető nemzeti rendelkezések érvényre juttatása elsődlegesen az illetékes 
nemzeti hatóságok feladata. Ezért a szóban forgó ügyben felpanaszolt kérdésekkel elsősorban 
nemzeti szinten kell foglalkozni. Ezenfelül mivel az egészségre és biztonságra vonatkozó 
uniós jogszabályokat a jelek szerint nem sértették meg, ami a jelen fázisban uniós szintű 

                                               
1 Az Európai Unió Alapjogi Chartájához fűzött magyarázatok, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 303., 
2007.12.14., 17. o.
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intézkedést tenne szükségessé, nincs ok arra következtetni, hogy a nemzeti hatóságok az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogot nem tartották 
tiszteletben.

Összegzés

A Bizottság szolgálatainak véleménye szerint a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket a 
nemzeti hatóságoknak, például a „Sächsische Arbeitsschutzverwaltungnak” vagy a nemzeti 
bíróságoknak kellene megoldaniuk.


