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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0699/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Jeanette 
Fila, par neatbilstību tiesību aktiem attiecībā uz to darbinieku aizsardzību, 
kas strādā ar bīstamām vielām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja strādāja porcelāna rūpnīcā, kur viņa nodarbojās ar priekšmetu 
apgleznošanu ar rokām. Viņa apgalvo, ka saslimusi no tā, ka ikdienā bez aizsardzības 
saskārusies ar šķīdinātājiem un citām ķīmiskām vielām, kas viņai bijis jāizmanto darbā. Viņa 
apgalvo, ka veiktie aizsardzības pasākumi bijuši nepietiekami, lai gan bija zināms, ka šādi 
pasākumi saskaņā ar ES tiesību aktiem ir obligāti. Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka 
iestādes, kas atbildīgas par to, lai pārbaudītu atbilstību noteikumiem, neveica pārbaudes.
Turklāt kompetentās medicīnas iestādes atsakās apstiprināt, ka prasītājas slimība varētu būt 
saistīta ar to, ka viņa gadu gaitā bijusi pārmērīgi pakļauta bīstamu vielu ietekmei.
Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz savām tiesībām uz tādiem darba apstākļiem, kas 
nodrošina veselību, drošību un cieņu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

- ES tiesību akti par darbinieku aizsardzību pret ķīmiskām vielām

Komisijai ir labi zināms par apdraudējumu, ko rada ķīmiskas vielas, un attiecībā uz darba 
ņēmēju veselības aizsardzību un drošību d a r b ā  Eiropas Savienības līmenī 
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Direktīva 98/24/EK1 nosaka minimālās prasības, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus pret 
riskiem, ko veselībai rada vai var radīt pakļaušana ķīmikāliju iedarbībai darbā, tostarp šādu 
risku novēršana. Turklāt Direktīva 89/391/EEK2 par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu 
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā paredz vispārīgus principus attiecībā uz 
profilaksi un darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā. Šo likumdošanas 
pasākumu galvenais mērķis ir tādu slimību novēršana, kas saistītas ar darba ņēmēju 
pakļaušanu ķīmisko vielu iedarbībai.

Šajā saistībā būtu jāuzsver, ka ES direktīvām ir jābūt transponētām dalībvalstīs, un tādēļ tieši 
valsts tiesību akti ir jāpiemēro konkrētās situācijās. Jānorāda arī, ka kompetento valsts iestāžu 
(parasti darba inspekciju) pienākums ir īstenot tos valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē ES 
tiesību aktus veselības aizsardzības un darba drošības jomā. Tādēļ individuālus strīdus kā, 
piemēram, šo, kas izriet no spēkā esošo valsts noteikumu nepiemērošanas vai to nepareizas 
piemērošanas, vajadzētu principā risināt, izmantojot pieejamās valsts administratīvās un 
juridiskās procedūras.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka attiecīgais uzņēmums neievēroja piemērojamos 
noteikumus par veselības aizsardzību un drošību darbā. Kaut gan no dokumentiem izriet, ka 
lūgumraksta iesniedzēja ir uzsākusi — šķiet, bez rezultātiem — procedūras valsts 
jurisdikcijās, tomēr nav skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzēja ir ziņojusi par šo lietu 
kompetentajā darba inspekcijā. Tādēļ Komisijas dienesti ieteiktu lūgumraksta iesniedzējai 
sazināties ar kompetento Vācijas darba inspekciju, kas šajā gadījumā varētu būt Saksijas 
Darba aizsardzības pārvalde3:

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

- Arodslimības

Attiecībā uz jautājumu par arodslimībām Komisija pieņēma Ieteikumu 2003/670/EK par 
Eiropas arodslimību sarakstu4. Dalībvalstīm ir ieteikts cita starpā ieviest Eiropas sarakstu 
savos tiesību aktos, izstrādāt preventīvus pasākumus, apkopot informāciju par vietējo situāciju 
un veikt pasākumus, lai ieviestu savos valsts normatīvajos un administratīvajos aktos 
noteikumu par darba ņēmēja tiesībām uz kompensāciju. Tomēr dalībvalstis var brīvi pieņemt 
šādus pasākumus, jo ieteikums nav juridiski saistošs. Tādēļ dalībvalstu ziņā ir nolemt, 
piemēram, vai slimība ir kvalificējama kā arodslimība vai nav, kā arī to, vai ir jāizmaksā 
kompensācija. Tādēļ prakse katrā dalībvalstī var būt atšķirīga.

                                               
1 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.
2 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
3 Interneta saites: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm un 
http://www.lds.sachsen.de/.
4 OV L 238, 25.9.2003., 28. lpp.
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- Sociālā nodrošinājuma tiesības

Attiecībā uz atsauci uz sociālā nodrošinājuma tiesībām ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma 
jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka 
katra dalībvalsts var brīvi noteikt savus sociālā nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp 
piešķiramos pabalstus, atbilstības nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo 
iemaksu apjomu. ES tiesību aktu noteikumi, īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004, ievieš kopīgus 
noteikumus un principus, kas jāievēro visām valstu iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus.
Šie noteikumi nodrošina to, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti 
vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma pamatprincipi. Tādējādi tiek 
nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas 
īsteno savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Aplūkojamais lūgumraksts tomēr 
attiecas uz pilnībā iekšēju Vācijas situāciju.

- ES Pamattiesību harta

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas atsaukšanos uz viņas tiesībām saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu, īpaši tās 31. pantu par godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem, ir būtiski sniegt šādus paskaidrojumus saistībā ar hartas piemērošanu: saskaņā ar 
hartas 51. pantu tās noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, kad tās īsteno Eiropas 
Savienības tiesību aktus, un ar hartu netiek paplašināta Savienības tiesību piemērošanas joma 
ārpus Savienības pilnvarām, un netiek noteiktas jaunas Savienības pilnvaras vai uzdevumi vai 
grozītas līgumos noteiktās pilnvaras un uzdevumi.

Konkrētāk, attiecībā uz hartas 31. pantu (godīgi un taisnīgi darba apstākļi) jāuzsver, ka 
paskaidrojumi, kas attiecas uz hartu, nosaka, ka šā panta 1. punkts pamatojas uz 
Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un 
veselības aizsardzību darbā. Šajā pantā arī izmantots Eiropas Sociālās hartas 3. pants un 
Kopienas Darba ņēmēju tiesību hartas 19. punkts un attiecībā uz cieņu darbā — pārskatītās 
Eiropas Sociālās hartas 26. pants. Vārdkopa „darba apstākļi” jāsaprot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 156. panta nozīmē1. Tādēļ šis hartas noteikums atbilst noteikumiem, kas 
ietverti Direktīvā 89/391/EEK.

Kā tika norādīts iepriekš, kompetento valstu iestāžu galvenais pienākums ir izpildīt tos valsts 
noteikumus, ar kuriem transponē ES tiesību aktus veselības aizsardzības un darba drošības 
jomā. Tādēļ jautājumi, par kuriem tika iesniegta sūdzība šajā konkrētajā gadījumā, vispirms ir 
jārisina valsts līmenī. Turklāt, tā kā nešķiet, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti veselības 
aizsardzības un darba drošības jomā, kas prasītu rīcību ES līmenī šajā posmā, nav pamata 
secināt, ka valsts iestādes nebūtu ievērojušas tiesības, kas paredzētas ES Pamattiesību hartas 
31. panta 1. punktā.

Secinājums

Komisijas dienesti uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējas izvirzītos jautājumus vajadzētu 

                                               
1 Paskaidrojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, C 303/17, 14.12.2007.
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risināt valsts iestādēs, piemēram, Saksijas Darba aizsardzības pārvaldē vai valsts tiesās.


