
CM\929944PL.doc PE506.270v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0699/2012, którą złożyła Jeanette Fila (Niemcy) w sprawie 
nieprzestrzegania prawodawstwa dotyczącego ochrony pracowników 
pracujących z substancjami niebezpiecznymi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję pracuje w fabryce porcelany, gdzie ręcznie maluje wyroby. Oświadcza 
ona, że rozchorowała się w wyniku codziennego kontaktu, bez ochrony, z rozpuszczalnikami 
i innymi substancjami chemicznymi, których musiała używać przy pracy. Składająca petycję 
uważa, że podejmowane środki ochronne był nieadekwatne, choć było wiadomo, że są one 
obowiązkowe na mocy prawa UE. Stwierdza też ona, że władze odpowiedzialne za 
przeprowadzanie kontroli zgodności z tymi regulacjami nie wypełniają swoich zadań. 
Ponadto właściwe organy medyczne nie chcą potwierdzić, iż dolegliwości wnioskodawczyni 
mogą być powiązane z trwającą przez lata ekspozycją na substancje niebezpieczne. 
Składająca petycję odnosi się do swojego prawa do pracy w warunkach, które respektują jej 
zdrowie, bezpieczeństwo i godność.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

- Prawodawstwo UE dotyczące ochrony pracowników przed środkami chemicznymi

Komisja jest świadoma zagrożenia związanego ze stosowaniem środków chemicznych. W 
odniesieniu do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na szczeblu Unii 
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Europejskiej dyrektywa 98/24/WE1 ustanawia minimalne wymogi służące ochronie 
pracowników przez zagrożeniami dla zdrowia, w tym wymogi w zakresie zapobiegania 
zagrożeniu, jakie wiąże się lub może się wiązać z narażeniem na działanie środków 
chemicznych w miejscu pracy. Ponadto dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy2 ustanawia 
ogólne zasady prewencji oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu 
pracy. Te środki ustawodawcze mają głównie na celu zapobieganie chorobom towarzyszącym 
narażeniu pracowników na działanie środków chemicznych.

W tym kontekście należy podkreślić, że dyrektywy UE muszą zostać przetransponowane 
przez państwa członkowskie i to przepisy krajowe mają zastosowanie do konkretnych 
sytuacji. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że właściwe organy krajowe (zasadniczo 
inspektoraty pracy) są odpowiedzialne za wykonywanie przepisów krajowych 
transponujących prawodawstwo UE w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
W konsekwencji indywidualne spory, takie jak ten przedstawiony powyżej, wynikające z 
niestosowania lub nieprawidłowego stosowania obowiązujących przepisów krajowych, 
powinny być zasadniczo rozwiązywane w drodze dostępnych krajowych procedur 
administracyjnych i sądowych. 

Składająca petycję twierdzi, że przedsiębiorstwo, o którym mowa, nie stosuje obowiązujących 
przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pomimo że z 
dokumentacji wynika, iż składająca petycję wszczęła – bez skutku, jak się wydaje –
postępowanie przed sądem krajowym, nie jest jednak oczywiste, że zwróciła się ona z tym 
problemem do właściwego organu inspekcji pracy. Służby Komisji sugerują zatem, by 
składająca petycję skontaktowała się z właściwym niemieckim organem inspekcji pracy, 
którym w tym przypadku zdaje się być „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."

- Choroby zawodowe

W kwestii chorób zawodowych Komisja przyjęła zalecenie 2003/670/WE dotyczące 
europejskiego wykazu chorób zawodowych4. Państwom członkowskim zaleca się między 
innymi wprowadzenie europejskiego wykazu do ich przepisów krajowych w celu 
opracowania środków zapobiegawczych, gromadzenia informacji dotyczących sytuacji 
krajowej oraz podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do ich aktów prawnych, 
regulacji i przepisów administracyjnych pracowniczego prawa do odszkodowania. Jednak ze 
względu na fakt, że zalecenie Komisji nie jest prawnie wiążące, decyzja o ewentualnym 
przyjęciu takich środków należy do państwa członkowskiego. Zatem to państwa 
                                               
1 Dyrektywa Rady 98/24/EWG z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG), Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.
2 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
3 Adres internetowy: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm i http://www.lds.sachsen.de/.
4 Dz.U. L 238 z 25.9.2003, s. 28.
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członkowskie decydują na przykład, czy choroba zostanie uznana za chorobę zawodową oraz 
czy zostanie wypłacone odszkodowanie. W związku z tym rozwiązania przyjęte w tym 
zakresie przez każde z państw członkowskich mogą być odmienne.

- Uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

W odniesieniu do uprawnień do zabezpieczenia społecznego prawo UE w dziedzinie 
zabezpieczeń społecznych przewiduje koordynację, a nie harmonizację systemów 
zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo członkowskie może dowolnie 
ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia społecznego, w tym rodzaje 
przyznawanych świadczeń, kryteria kwalifikowalności, metody obliczania wysokości 
świadczeń, jak również liczbę składek, jakie należy opłacić. Przepisy prawne UE, a w 
szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004, określają wspólne zasady, które muszą być 
przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe.  Przepisy te 
zapewniają przestrzeganie podstawowych zasad równości traktowania i niedyskryminacji 
przy stosowaniu ustawodawstwa różnych państw. W ten sposób dopilnowuje się, by 
stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie wywierało negatywnego wpływu na osoby 
korzystające z prawa do swobodnego przemieszania się w Unii Europejskiej. Omawiana 
petycja dotyczy jednak wyłącznie wewnętrznej sytuacji niemieckiej.

- Karta praw podstawowych UE

W kwestiach, w których składająca petycję powołuje się na swoje prawa na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskie, a w szczególności na mocy jej art. 31 dotyczącego 
należytych i sprawiedliwych warunków pracy, należy przedstawić następujące wyjaśnienia 
dotyczące stosowania wspomnianej karty: Artykuł 51 Karty stanowi, że postanowienia Karty 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii Europejskiej, oraz że Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii poza 
kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia 
kompetencji i zadań określonych w Traktatach.

Ponadto w odniesieniu do art. 31 Karty (należyte i sprawiedliwe warunki pracy) należy 
podkreślić, że wyjaśnienia dotyczące tej Karty stanowią, iż „ustęp 1 tego artykułu jest oparty 
na dyrektywie 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Ustęp 1 wywodzi się także z 
artykułu 3 Karty Społecznej i punktu 19 Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw 
Podstawowych Pracowników oraz, w odniesieniu do prawa do godności w miejscu pracy, z 
artykułu 26 zmienionej Karty Społecznej. Określenie „warunki pracy” należy rozumieć 
zgodnie z artykułem 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.1 Dlatego też 
postanowienia zawarte w Karcie są zgodne z przepisami dyrektywy 89/391/EWG.

Jak stwierdzono powyżej, to właściwe organy krajowe są przede wszystkim odpowiedzialne 
za wykonywanie przepisów krajowych transponujących prawodawstwo UE w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego też przedmiot omawianej skargi musi 
zostać w pierwszym rzędzie rozpatrzony na szczeblu krajowym. Ponadto, ponieważ nie 

                                               
1 Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
C 303/17, 14.12.2007
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stwierdzono naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, które 
wymagałoby podjęcia na tym etapie działań na szczeblu UE, nie ma powodów, by stwierdzić, 
że władze krajowe nie przestrzegały prawa ustanowionego w art. 31 ust. 1 Karty praw 
podstawowych UE.

Wniosek

Służby Komisji są zdania, że problemy przedstawione przez składającą petycję, powinny 
zostać rozwiązane przez władze krajowe, takie jak „Sächsische Arbeitsschutzverwaltung” czy 
sądy krajowe.


