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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja dirbo porceliano fabrike, kuriame ji išpiešdavo daiktus ranka. Ji teigia, kad 
susirgo dėl kasdienio kontakto, be apsaugos, su tirpikliais ir kitomis cheminėmis 
medžiagomis, kurias turėjo naudoti savo darbe. Ji teigia, kad apsaugos priemonės, kurių buvo 
imtasi, buvo netinkamos, nors buvo žinoma, kad tokios priemonės privalomos pagal ES teisę. 
Peticijos pateikėja taip pat teigia, kad valdžios institucijos, kurios buvo atsakingos už 
tikrinimą, ar laikomasi reglamentuojamųjų aktų, to nepadarė. Be to, atsakingos medicinos 
institucijos atsisako patvirtinti, kad pareiškėjos negalavimai gali būti susiję su daug metų 
trukusiu pavojingų medžiagų poveikiu. Peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, kad ji turi 
teisę į saugias, jos sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„– ES teisės aktai dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių

Komisijai puikiai žinoma apie cheminių veiksnių keliamą pavojų ir, kiek tai susiję su 
darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga darbe, Europos Sąjungos lygmeniu Direktyvoje 
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98/24/EB1 nustatyti būtiniausi reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti darbuotojus nuo jų 
sveikatai keliamo pavojaus, įskaitant šio pavojaus, atsirandančio arba galinčio atsirasti dėl 
cheminių veiksnių veikimo darbe, prevenciją. Be to, Direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo2 įtvirtinti bendrieji 
prevencijos ir darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos jų darbo vietoje principai. Šiomis 
teisėkūros priemonėmis iš esmės siekiama užtikrinti ligų, susijusių su cheminių veiksnių 
poveikiu darbuotojams, prevenciją.

Šiomis aplinkybėmis reikėtų pabrėžti, kad valstybės narės turi perkelti ES direktyvas į 
nacionalinę teisę, todėl konkretiems atvejams taikomi nacionalinės teisės aktai. Be to, reikėtų 
pažymėti, kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos (paprastai darbo inspekcijos) 
yra atsakingos už nacionalinių nuostatų, į kurias perkeliami ES darbuotojų sveikatos apsaugos 
ir saugos teisės aktai, vykdymo užtikrinimą. Todėl pavieniai ginčai, pvz., šis ginčas, kurie 
atsiranda dėl galiojančių taisyklių netaikymo arba netinkamo taikymo, iš esmės turėtų būti 
sprendžiami taikant esamas nacionalines administracines ir teismines procedūras.

Peticijos pateikėja teigia, kad susijusi įmonė nesilaikė galiojančių taisyklių dėl darbuotojų 
sveikatos ir saugos. Nors iš pateiktų dokumentų matyti, kad peticijos pateikėja iniciavo 
(atrodo, nesėkmingai) procedūras nacionaliniuose teismuose, neaišku, ar peticijos pateikėja į 
šį klausimą atkreipė kompetentingos darbo inspekcijos dėmesį. Todėl Komisijos tarnybos 
siūlytų peticijos pateikėjai susisiekti su kompetentinga Vokietijos darbo inspekcija, kuri šiuo 
atveju, atrodo, būtų Sächsische Arbeitsschutzverwaltung 3:

Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Prižiūrima apskritis: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; adresas: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; telefonas: 
0351-8 25 50 01.

– Profesinės ligos

Kalbant apie profesinių ligų klausimą, pažymėtina, kad Komisija priėmė rekomendaciją 
2003/670/EB dėl Europos profesinių ligų sąrašo4. Valstybėms narėms rekomenduojama, inter 
alia, Europos sąrašą įtraukti į savo teisės aktus, parengti prevencines priemones, rinkti 
informaciją apie padėtį šalies viduje ir imtis priemonių, siekiant į savo nacionalinius įstatymus 
ar kitus teisės aktus įtraukti darbuotojo teisę į kompensaciją. Tačiau valstybės narės gali 
pačios pasirinkti, ar patvirtinti šias priemones, nes minėta rekomendacija nėra teisiškai 
privaloma. Taigi valstybės narės pačios nusprendžia, pvz., ar liga turi būti priskiriama prie 
profesinių ligų ar ne, taip pat ar mokama kokia nors kompensacija. Todėl kiekvienos 
valstybės narės praktika gali skirtis.

– Socialinės apsaugos teisės

                                               
1 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su cheminiais veiksniai s  darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), OL L 131, 1998 5 5, p. 11.
2 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
3 Interneto nuorodos: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm ir http://www.lds.sachsen.de/.
4 OL L 238, 2003 9 25, p. 28.
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Kalbant apie nuorodą į socialinės apsaugos teises, pagal ES teisę socialinės apsaugos srityje 
numatomas socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir suderinimas. Tai reiškia, kad 
kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, 
įskaitant tai, kokias išmokas skirti, tinkamumo gauti šias išmokas sąlygas, kaip šios išmokos 
apskaičiuojamos ir kiek įmokų reikia mokėti. ES teisės aktų nuostatomis, visų pirma 
Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, nustatomos bendros taisyklės ir principai, kurių, taikydamos 
nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos. Šiomis 
taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų laikomasi 
pagrindinių vienodų sąlygų ir nediskriminavimo principų. Tai darant užtikrinama, kad taikant 
skirtingus nacionalinės teisės aktus nebūtų daromas neigiamas poveikis asmenims, kurie 
naudojasi savo teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje. Tačiau ši peticija susijusi tik su 
Vokietijos vidaus padėtimi.

– ES pagrindinių teisių chartija

Kalbant apie peticijos pateikėjos nuorodą į savo teisę pagal Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją, visų pirma jos 31 straipsnį dėl tinkamų ir teisingų darbo sąlygų, tinkama 
pateikti šiuos paaiškinimus dėl Chartijos taikymo: remiantis Chartijos 51 straipsniu, šios 
Chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos 
Sąjungos teisę; Chartija neišplečiama Sąjungos teisės taikymo sritis už Sąjungos įgaliojimų 
ribų, ja Sąjungai nenustatoma naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičiami nustatytieji 
Sutartyse.

Konkrečiau kalbant apie Chartijos 31 straipsnį (Tinkamos ir teisingos darbo sąlygos), reikia 
pabrėžti, kad su Chartija susijusiuose išaiškinimuose numatoma, kad „šio straipsnio 1 dalis 
grindžiama Direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai 
darbe gerinti nustatymo. Ji taip pat remiasi Socialinės chartijos 3 straipsniu ir Bendrijos 
darbuotojų teisių chartijos 19 punktu bei, orumo darbe atžvilgiu, peržiūrėtos Socialinės 
chartijos 26 straipsniu. Žodžiai „darbo sąlygos“ turi būti suprantami Sutarties dėl Sąjungos 
veikimo 156 straipsnyje apibrėžta prasme“ 1. Todėl ši Chartijos nuostata atitinka Direktyvos 
89/391/EEB nuostatas.

Kaip jau minėta, kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms tenka didžiausia 
atsakomybė už nacionalinių nuostatų, į kurias perkeliami ES darbuotojų sveikatos apsaugos ir 
saugos teisės aktai, vykdymo užtikrinimą. Todėl klausimai, dėl kurių skundžiamasi šiuo 
atveju, visų pirma turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu. Kadangi šiuo etapu neatrodo, 
kad būtų pažeisti ES sveikatos ir saugos teisės aktai, kai reikėtų imtis ES lygmens veiksmų, 
nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad nacionalinės valdžios institucijos nesilaikė ES 
pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatytos teisės.

Išvada

Komisijos tarnybos laikosi nuomonės, kad peticijos pateikėjos iškeltus klausimus turėtų 
spręsti nacionalinės valdžios institucijos, pvz., Sächsische Arbeitsschutzverwaltung arba 
nacionaliniai teismai.“
                                               
1 Su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai, Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 
303/17, 2007 12 14.
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