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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1598/2010, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Angel 
Aleksandrov Vasilev ELi õigusaktide väidetava täitmata jätmise kohta
Bulgaaria ametiasutuste poolt seoses töötajate töötervishoiu ja tööohutuse 
parandamist soodustavate meetmetega

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja selgitab, et ta on kaotanud töövõime erakordselt vaevarikka töö tõttu 
tingimustes, mis ei vastanud ELi õigusaktide nõuetele töötajate tervishoiu ja tööohutuse 
kohta. Eelkõige viitab petitsiooni esitaja nõukogu direktiivile 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta ning 
nõukogu direktiivile 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis 
käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht.
Kuna petitsiooni esitaja arvukad kaebused pädevatele asutustele, sh Bulgaaria ombudsmanile, 
ei ole andnud tulemusi, palub ta Euroopa Parlamendil sekkuda.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 1. aprillil 2011. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 18. juulil 2011

Petitsioon puudutab kahte tööõnnetust, mis juhtusid petitsiooni esitajaga väidetavalt 
ebarahuldavate töötingimuste tõttu, ja Bulgaaria ametiasutuste otsuseid määrata talle üldine 
töövõimetuspension, mitte aga tööõnnetuses vigastatu pension, nagu petitsiooni esitaja 
eelistaks. 
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Petitsiooni esitaja sõnul tuvastati tal Vratza haiglas Bulgaarias 19. juunil 1986 tööõnnetuses 
tekkinud vigastus. 

Ta märgib, et tema tervis halvenes oluliselt aastatel 1992–2004, kui ta töötas Bulgaaria 
ettevõttes Glavbulgarstroy lühiajaliste lepingutega (2–4 kuud) mitmetes riikides, sh Ukrainas, 
Saksamaal ja Venemaal. Ta kaebab, et nimetatud ettevõttes tuli tal töötada ebarahuldavates 
tingimustes. Petitsiooni esitaja väidab, et 18. märtsil 2004 sai ta tööõnnetuses teise vigastuse, 
töötades Glavbulgarstroy alluvuses Moskvas, Venemaal. 28. oktoobril 2008 vaatasid 
Bulgaaria meditsiinieksperdid ta Vratzas läbi ja jõudsid järeldusele, et vigastust ei 
põhjustanud tööõnnetus. Kuna petitsiooni esitaja selle järeldusega ei nõustunud, lasi ta end 
aastatel 2004–2009 korduvalt meedikutel läbi vaadata, et hinnata, kas diagnoos tulenes 
tööõnnetustest.

Meditsiinilised läbivaatused ei kinnitanud aga vigastuse teket tööõnnetuses ning seega 
otsustati, et ta võib saada üldist töövõimetuspensioni, mitte aga tööõnnetuses vigastatu 
pensioni, mis oleks petitsiooni esitaja väitel olnud 40% kõrgem. 

Petitsiooni esitaja esitatud dokumentidest nähtub, et ta kaebas Glavbulgarstroy 18. märtsil 
2004 juhtunud õnnetuse tõttu riiklikku kohtusse, kuid petitsiooni esitamise ajaks ei olnud 
kohus otsust veel teinud. Samuti pöördus petitsiooni esitaja mitmete riiklike institutsioonide ja 
organite poole muu hulgas oma töötingimuste, palga ja ravimite hüvitamise küsimuses.

Petitsiooni esitaja ei ole rahul otsustega määrata talle üldine töövõimetuspension. Ta leiab, et 
tema mitmesugused haigused on põhjustatud kahest tööõnnetusest ja ebarahuldavatest 
töötingimustest Glavbulgarstroys ning seega peaks ta kvalifitseeruma tööõnnetuses vigastatu 
pensioniks.

Seetõttu väidab petitsiooni esitaja, et on rikutud tema õigusi vastavalt direktiivile 
89/391/EMÜ seoses töötajate töötervishoiu ja tööohutusega1 ning direktiivile 90/269/EMÜ 
seoses raskuste käsitsi teisaldamisega2.

Ta on seisukohal, et Bulgaaria peab täitma ELi aluslepingute artikleid.

Mis puudutab siseriiklikku õigust, väidab ta, et oleks tulnud järgida mitmeid õigusakte, kuid 
petitsiooni esitaja väitel neid tegelikkuses ei kohaldata, sh 1997. aasta akti tööohutuse ja 
töötervishoiu kohta ning selle hilisemaid parandusi.

Petitsiooni esitaja hinnangul rikkus tema endine tööandja Glavbulgarstroy Bulgaaria 
põhiseaduse artikli 48 lõiget 5, milles on sätestatud, et töötajatel on õigus töötingimustele, kus 
tööohutus ja töötervishoid on adekvaatselt tagatud, ning et rikuti ka tööohutuse ja 
töötervishoiu akti, millega on direktiiv 89/391/EMÜ siseriiklikku õigusesse üle võetud.

Tuleks kohe alguses märkida, et direktiiv 89/931/EMÜ on töötajate tervise ja ohutuse 

                                               
1 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta; ELT L 183, 29.6.1989, lk 1.
2 Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜtervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis 
käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses); ELT L 156, 21.6.1990, lk 9.
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valdkonnas ELi aqcuis' keskne dokument. Selles on esitatud üldpõhimõtted riskide 
ennetamise, tervise ja ohutuse kaitse, riskide ja õnnetusi põhjustavate tegurite kõrvaldamise 
kohta, samuti üldsuunised nimetatud põhimõtete rakendamiseks.

Direktiivis 90/269/EMÜ on sätestatud tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuded, mis käsitlevad 
raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht. Selles on 
öeldud, et tööandja peab võtma asjakohased meetmed või kasutama asjakohaseid, eelkõige 
tehnilisi abivahendeid, et töötajatel poleks vaja raskusi käsitsi teisaldada (artikli 3 lõige 1). 

Mis puudutab petitsiooni esitaja kaebust väidetavalt ebarahuldavate töötingimuste kohta, 
temaga juhtunud tööõnnetuste ja ELi seaduste väidetava mittejärgimise kohta, tuleks 
meenutada, et kõnealused sündmused toimusid ajavahemikus 1986–2004, seega enne 
Bulgaaria ühinemist ELiga, mis toimus 1. jaanuaril 2007. Järelikult tuleb neid tingimusi 
vaadelda üksnes riiklike seaduste ja menetluste kontekstis. 

Mis puudutab aga petitsiooni esitaja õigust eripensionile, tuleks märkida, et 
sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitiste õigused on liikmesriikide pädevuses ja neil on õigus 
otsustada, missuguseid hüvitisi anda ja mis tingimustel. ELi poliitika sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas käsitleb ainult teatud eriaspekte, nt sotsiaalkindlustuse ja pensioniõiguste 
säilimine, kui inimesed liiguvad ühest liikmesriigist teise.

4. Komisjoni vastus (REV), mis saadi 28. veebruaril 2015. aastal

Euroopa Komisjoni teenistused tutvusid lisateabega, mille petitsiooni esitaja saatis pärast 
Euroopa Komisjoni 2011. aasta juuli teatise kättesaamist. Nende seisukoht jääb aga samaks ja 
seega kordavad nad nimetatud teatises esitatud järeldusi.


