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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1598/2010 af Angel Aleksandrov Vasilev, bulgarsk 
statsborger, om de bulgarske myndigheders påståede misligholdelse af EU's 
retsakter om foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han er blevet arbejdsudygtig som følge af usædvanligt hårdt arbejde, 
der blev udført under forhold, som er i modstrid med EU's retsakter om beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Andrageren henviser navnlig til Rådets direktiv 
89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet og Rådets direktiv 90/269/EØF om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko 
for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne. Da andragerens utallige klager til de 
ansvarlige myndigheder, herunder Den Bulgarske Ombudsmand, har været resultatløse, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juli 2011.

Andragendet vedrører andragerens to arbejdsulykker og påståede utilfredsstillende 
arbejdsforhold samt de bulgarske myndigheders afgørelser om, at han kun er berettiget til 
almindelig invalidepension og ikke til arbejdsskadepension. 
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Ifølge andrageren fastsloges det den 19. juni 1986 på Vratza Hospital i Bulgarien, at han 
havde fået en arbejdsskade. 

Andrageren mener, at hans helbred forværredes i perioden 1992-2004, hvor han arbejdede for 
den bulgarske virksomhed Glavbulgarstroy på kortvarige kontrakter (2-4 måneder) i 
forskellige lande, herunder Ukraine, Tyskland og Rusland. Han klager over de 
utilfredsstillende arbejdsforhold, han var underlagt under sin ansættelse i nævnte virksomhed. 
Andrageren anfører, at han blev ramt af endnu en arbejdsskade den 18. marts 2004, mens han 
arbejdede for virksomheden Glavbulgarstroy i Moskva i Rusland. Den 28. oktober 2004 blev 
andrageren undersøgt af lægeeksperter i Vratza i Bulgarien, og det blev fastslået, at hans 
skade ikke var forårsaget af en arbejdsulykke. Da andrageren ikke var enig i denne 
konklusion, blev han i perioden 2004-2009 ved flere lejligheder undersøgt af lægeeksperter 
med henblik på at klarlægge, om hans skader var forårsaget af arbejdsulykker.

De medicinske undersøgelser konkluderede, at hans skade ikke skyldtes arbejdsulykker, 
hvorfor det blev besluttet, at han var berettiget til almindelig invalidepension og ikke til 
arbejdsskadepension, som ifølge andrageren ville have været 40 % højere. 

Det fremgår af de indsendte dokumenter, at andrageren lagde sag an mod Glavbulgarstroy ved 
de nationale domstole på grund af ulykken den 18. marts 2004, og at sagen var under 
behandling på tidspunktet for andragendets indgivelse. Andrageren har også kontaktet flere 
nationale institutioner og organer vedrørende bl.a. hans arbejdsforhold, løn og refusion af 
lægemidler.

Andrageren er ikke tilfreds med de trufne beslutninger om, at han kun er berettiget til 
almindelig invalidepension. Han er af den opfattelse, at hans sygdomme er forårsaget af de to 
arbejdsulykker og utilfredsstillende arbejdsforhold under ansættelsen hos Glavbulgarstroy, 
hvorfor han bør være berettiget til arbejdsskadepension.

Andrageren hævder i denne forbindelse, at hans rettigheder i henhold til direktiv 89/391/EØF 
om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet1 og direktiv 90/269/EØF om manuel 
håndtering af byrder2 er blevet overtrådt.

Han gør endvidere gældende, at Bulgarien er pålagt at overholde forskellige artikler i EU's 
grundlæggende traktater.

Andrageren oplyser med hensyn til den nationale lovgivning, at der findes forskellige 
retsakter, som skulle have været overholdt, men som efter hans opfattelse ikke anvendes i 
praksis, herunder loven om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen af 1997 og senere 
ændringer.

Andrageren mener, at hans tidligere arbejdsgiver Glavbulgarstroy har overtrådt artikel 48, stk. 
5, i den bulgarske forfatning, ifølge hvilken arbejdstagere har ret til passende, sunde og sikre 

                                               
1 Direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet;  EFT L 183 af 29.6.1989, s.1.
2 Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg-
og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF); EFT L 156 af 21.6.1990, s.9.
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arbejdsforhold, og at arbejdsgiveren har overtrådt loven om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gennemfører direktiv 89/391/EØF i national lovgivning.

Indledningsvis skal det bemærkes, at direktiv 89/391/EØF er det centrale element i EU-retten 
om sundhed og sikkerhed for arbejdstagere. Det indeholder generelle principper for 
forebyggelse af risici, beskyttelse af sundhed og sikkerhed, fjernelse af faktorer, der kan 
frembyde risici eller forårsage ulykker, samt generelle retningslinjer for gennemførelsen af 
nævnte principper.

Direktiv 90/269/EØF indeholder minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse 
med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos 
arbejdstagerne. Det fastsætter krav om, at arbejdsgiveren skal træffe passende foranstaltninger 
eller anvende hjælpemidler, herunder navnlig mekanisk udstyr, på en sådan måde, at det 
undgås, at arbejdstageren skal håndtere byrder manuelt (artikel 3, stk. 1). 

For så vidt angår andragerens klager over de påståede utilfredsstillende arbejdsforhold, de 
arbejdsulykker, han er blevet ramt af, og den påståede manglende overholdelse af EU-retten 
på området, bør det erindres, at de påklagede forhold fandt sted i perioden 1986-2004 og 
dermed inden Bulgariens tiltrædelse af EU den 1. januar 2007. Derfor skal disse forhold alene 
behandles i overensstemmelse med Bulgariens nationale lovgivning og procedurer.

Med hensyn til andragerens ret til en bestemt type pension skal det bemærkes, at spørgsmål 
vedrørende betingelserne for retten til at modtage ydelser fra en social sikringsordning falder 
ind under medlemsstaternes kompetence, hvorfor det er op til medlemsstaterne at beslutte, 
hvilke ydelser der tilkendes og under hvilke betingelser. EU-lovgivningen inden for social 
sikring behandler kun visse specifikke aspekter, såsom opretholdelse af socialsikrings- og 
pensionsrettigheder, når personer flytter fra en medlemsstat til en anden.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt de yderligere oplysninger, der er indsendt af 
andrageren efter modtagelsen af Kommissionens svar af juli 2011. Konklusionerne forbliver 
dog uændrede, og Kommissionens tjenestegrene gentager de bemærkninger, der er fremsat i 
det pågældende svar.


