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Ref.: Petiția nr. 0699/2012, adresată de Jeanette Fila, de cetățenie germană, cu 
privire la încălcarea legislației referitoare la protecția salariaților care 
lucrează cu substanțe periculoase

1. Rezumatul petiției

Petiționara a lucrat într-o fabrică de porțelan, unde a pictat obiecte manual. Aceasta afirmă că 
s-a îmbolnăvit în urma contactului zilnic, fără nicio protecție, cu solvenții și alte substanțe 
chimice, pe care a trebuit să le folosească în munca sa. Aceasta susține că măsurile de 
protecție adoptate nu au fost adecvate, în ciuda faptului că se știa că astfel de măsuri erau 
obligatorii, conform legislației UE. Petiționara susține, de asemenea, că autoritățile 
responsabile cu efectuarea controalelor referitoare la respectarea normelor nu și-au îndeplinit 
atribuțiile. Mai mult, autoritățile medicale competente refuză să confirme faptul că afecțiunea 
de care suferă solicitanta ar putea fi legată de expunerea de-a lungul mai multor ani la produse 
periculoase. Petiționara face referire la dreptul său la condiții de muncă care îi respectă 
sănătatea, siguranța și demnitatea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013.

- Legislația UE privind protecția lucrătorilor împotriva agenților chimici

Comisia este foarte conștientă de riscurile pe care le prezintă agenții chimici și, în ceea ce 
privește protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă, la nivelul Uniunii Europene, 
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Directiva 98/24/CE1 prevede cerințe minime care vizează protejarea lucrătorilor împotriva 
riscurilor pentru sănătatea lor, inclusiv prevenirea acestor riscuri, care rezultă sau este posibil 
să rezulte în urma expunerii la agenți chimici la locul de muncă. Mai mult, 
Directiva 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă2 stabilește principiile generale cu privire 
la prevenirea și protejarea sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă. Aceste măsuri 
legislative vizează în special prevenirea bolilor asociate cu expunerea lucrătorilor la agenți 
chimici.

În acest context, ar trebui subliniat că directivele UE trebuie transpuse de statele membre, prin 
urmare, situațiilor concrete li se aplică legislația națională. De asemenea, ar trebui să se ia act 
de faptul că autoritățile naționale competente (în mod normal, inspectoratele de muncă) au 
responsabilitatea de a pune în aplicare dispozițiile naționale de transpunere a legislației UE 
privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. În consecință, disputele individuale, precum 
cea prezentă, care iau naștere din neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a normelor naționale 
existente ar trebui, în principiu, să fie soluționate prin intermediul procedurilor naționale 
administrative și judiciare disponibile. 

Petiționara susține că societatea în cauză nu a respectat normele aplicabile privind sănătatea și 
siguranța la locul de muncă. Deși din documentație rezultă că petiționara a intentat, dar se 
pare în zadar, proceduri în fața jurisdicțiilor naționale, totuși nu este evident dacă petiționara a 
adus chestiunea în atenția inspectoratului de muncă competent. Prin urmare, serviciile 
Comisiei vor sugera petiționarei să contacteze inspectoratul de muncă competent din 
Germania, care în acest caz se pare să fie „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.”

- Boli profesionale

În ceea ce privește problema boli profesionale, Comisia a adoptat 
Recomandarea 2003/670/CE privind lista europeană a bolilor profesionale4. Statelor membre 
li se recomandă, printre altele, să introducă lista europeană în legislația lor, să dezvolte măsuri 
preventive, să adune informații privind situația internă și să întreprindă acțiuni pentru a 
introduce în actele lor cu putere de lege și actele lor administrative naționale dreptul 
lucrătorilor la compensații. Statele membre sunt, însă, libere să adopte astfel de măsuri, 
deoarece recomandarea nu produce efecte juridice obligatorii. Prin urmare, rămâne la 
latitudinea statelor membre să decidă, de exemplu, dacă o boală trebuie să fie calificată ca 
boală profesională sau nu, precum și dacă urmează să fie plătită vreo compensație. Practica 
poate, așadar, să difere de la un stat membru la altul.
                                               
1 Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății ș i  securității lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă individuală, 
în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], JO L 131, 5.5.1998, p. 11.
2 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 Linkuri de internet: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm și http://www.lds.sachsen.de/.
4 JO L 238, 25.9.2003, p. 28.
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- Drepturile la securitatea socială

În ceea ce privește referirea la drepturile la securitatea socială, legislația UE în domeniul 
securității sociale prevede coordonarea, și nu armonizarea programelor de securitate socială. 
Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să stabilească elementele propriului sistem 
de securitate socială, inclusiv în ceea ce privește prestațiile care trebuie acordate, condițiile de 
eligibilitate, modalitățile de calculare a respectivelor prestații și numărul de contribuții care 
trebuie plătite. Dispozițiile legislației UE, în special Regulamentul (CEE) nr. 883/2004, 
stabilesc norme și principii comune care trebuie respectate de toate autoritățile naționale la 
aplicarea legislației naționale.  Aceste norme garantează că punerea în aplicare a diferitelor 
legislații naționale respectă principiile fundamentale ale egalității de tratament și 
nediscriminării. În acest fel, se asigură faptul că aplicarea diferitelor legislații naționale nu 
afectează în mod negativ persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație în spațiul
Uniunii Europene. Cu toate acestea, prezenta petiție privește numai o situație internă din 
Germania.

- Carta drepturilor fundamentale a UE

În ceea ce privește referirea petiționarei la dreptul ei în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în special cu articolul 31 privind condiții de muncă 
echitabile și corecte, este important să se ofere următoarele explicații referitoare la aplicarea 
cartei: în conformitate cu articolul 51 din cartă, dispozițiile sale se adresează statelor membre 
numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii Europene, iar carta nu extinde 
domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează nicio 
competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică sarcinile și competențele stabilite 
de tratate.

Mai exact, în ceea ce privește articolul 31 din cartă (Condiții de muncă echitabile și corecte), 
trebuie subliniat faptul că explicațiile privind carta prevăd că „alineatul (1) din acest articol se 
întemeiază pe Directiva 89/391/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor destinate să 
promoveze îmbunătățirea securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Acesta este 
inspirat în egală măsură din articolul 3 din Carta socială și din punctul 19 din Carta 
comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, precum și, în cea ce privește 
dreptul la demnitate în muncă, din articolul 26 din Carta socială revizuită. Expresia «condiții 
de muncă» se interpretează în înțelesul articolului 156 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.”1 Prin urmare, dispozițiile cartei sunt în concordanță cu dispozițiile din 
Directiva 89/391/CEE.

Astfel cum a fost menționat mai sus, în primul rând este responsabilitatea autorităților 
naționale să pună în aplicare dispozițiile naționale de transpunere a legislației UE privind 
sănătatea și siguranța la locul de muncă. Prin urmare, chestiunile pentru care se depune 
plângere în cazul prezent trebuie să fie tratate în primul rând la nivel național. În plus, 
deoarece se pare că nu există nicio încălcare a legislației UE privind sănătatea și siguranța 
care ar impune măsuri la nivelul UE în această etapă, nu există motive pentru a concluziona 

                                               
1 Explicații cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, C 303/17, 14.12.2007.
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că dreptul prevăzut la articolul 31 alineatul (1) din Carta privind drepturile fundamentale a 
UE nu a fost respectat de autoritățile naționale.

Concluzie

Serviciile Comisiei sunt de părere că problemele ridicate de petiționară ar trebui rezolvate de 
autoritățile naționale, precum „Sächsische Arbeitsschutzverwaltung” sau instanțele naționale.


