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Tárgy: Angel Aleksandrov Vasilev bolgár állampolgár által benyújtott 1598/2010. 
számú petíció a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és 
biztonságának javítását ösztönző intézkedésekről szóló európai uniós jogi 
aktusoknak a bolgár hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy munkaképtelenné vált, miután a munkavállalók 
egészségvédelmére és biztonságára vonatkozó uniós jogi aktusoknak nem megfelelő 
körülmények között szokatlanul nehéz munkát kellett végeznie.  A petíció benyújtója 
ugyanakkor felhívja a figyelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre, és az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi 
tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 
90/269/EGK tanácsi irányelvre.  Mivel a petíció benyújtójának az illetékes bolgár 
hatóságokhoz, többek között a bolgár ombudsmanhoz benyújtott számtalan panasza nem 
vezetett eredményre, ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. július 18.

A petíció a petíció benyújtója által elszenvedett két munkahelyi balesetre, állítólag nem 
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kielégítő munkakörülményeire, valamint a bolgár hatóságok azon döntésére vonatkozik, hogy 
bár a petíció benyújtója baleseti rokkantsági nyugdíjat szeretett volna kapni, általános 
rokkantsági nyugdíjat ítéltek meg neki. 

A petíció benyújtója szerint 1986. június 19-én a vratzai (Bulgária) kórházban 
megállapították, hogy munkahelyi balesetet szenvedett el. 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy egészsége ezt követően, 1992 és 2004 között tovább 
romlott, amikor is egy bolgár vállalatnál, a Glavbulgarstroynál állt alkalmazásban rövid távú 
(2–4 hónapra szóló) szerződések keretében, amelynek kapcsán számos országban, pl. 
Ukrajnában, Németországban és Oroszországban dolgozott. A petíció benyújtója arra 
panaszkodik, hogy az említett vállalatnál való alkalmazása idején elégtelenek voltak a 
munkakörülmények. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 2004. március 18-án újabb 
munkahelyi balesetet szenvedett el, mialatt a Glavbulgarstroy vállalat megbízásából 
Oroszországban, Moszkvában dolgozott. A kérelmezőt 2004. október 28-án a vratzai 
kórházban orvosi szakértők megvizsgálták, akik megállapították, hogy sérülését nem 
munkahelyi baleset okozta. Mivel a petíció benyújtója nem értett egyet ezzel a véleménnyel, 
2004–2009 között számos alkalommal vetette alá magát orvosi szakértői vizsgálatnak annak 
megállapítása végett, hogy diagnózisa munkahelyi baleset eredménye-e vagy sem.

Az orvosi vizsgálatok azonban nem minősítették sérülését munkahelyi balesetből eredő 
sérülésnek, így ennek megfelelően olyan döntés született, hogy a petíció benyújtója általános 
rokkantsági nyugdíjra jogosult, nem pedig baleseti rokkantsági nyugdíjra, amely utóbbi – a 
petíció benyújtója szerint – 40%-kal magasabb lett volna. 

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a petíció benyújtója a 2004. március 18-i 
baleset ügyében a nemzeti bíróságon eljárást indított a Glavbulgarstroy ellen, amely petíciója 
benyújtásának idején még folyamatban volt. A petíció benyújtója több nemzeti intézményt és 
szervet is megkeresett, többek között foglalkoztatási körülményeivel, a fizetésével és 
gyógyszerei árának megtérítésével kapcsolatban.

A petíció benyújtója nem elégedett a döntéssel, amely szerint általános rokkantsági nyugdíjra 
jogosult. Úgy véli, hogy különféle betegségeit a két munkahelyi baleset és a Glavbulgarstroy 
cégnél való munkavégzése idején fennálló nem kielégítő munkakörülmények okozták, így 
véleménye szerint a baleseti rokkantsági nyugdíjra kellene, hogy jogosult legyen.

E tekintetben a petíció benyújtója azt állítja, hogy a munkavállalók munkahelyi biztonságáról 
és egészségvédelméről szóló1 89/391/EGK irányelv és a kézi tehermozgatásról szóló2

90/269/EGK irányelv értelmében őt megillető jogok sérültek.

Azt állítja továbbá, hogy Bulgáriának meg kell felelnie az Európai Uniót létrehozó 
szerződések különböző cikkeinek.  

                                               
1 Az 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről; HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
2 A Tanács 1990. május 29-i 90/269/EGK irányelve az elsősorban a munkavállalók
hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és 
biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében); HL L 156., 1990.6.21., 9. o.
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Ami a nemzeti jogszabályokat illeti, a petíció benyújtója azt állítja, hogy több különböző 
jogalkotási aktus létezik, amelynek meg kell felelni, bár ezek közül – véleménye szerint – a 
gyakorlatban nem mindegyiket alkalmazzák, így például a munkahelyi egészségről és 
biztonságról szóló 1997. évi törvényt és ennek módosításait sem.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy előző munkáltatója, a Glavbulgarstroy vállalat, 
megsértette a bolgár alkotmány 48. cikkének (5) bekezdését, amely kimondja, hogy a 
munkavállalóknak joguk van a megfelelő egészséges és biztonságos munkakörülményekhez, 
valamint hogy a vállalat megsértette a 89/391/EGK irányelvet a nemzeti jogba átültető, 
munkahelyi egészségről és biztonságról szóló törvényt is.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a 89/391/EGK irányelv a munkavállalók egészségével 
és biztonságával kapcsolatos uniós vívmányok központi eleme. Általános alapelveket 
tartalmaz a kockázatmegelőzésre, a biztonság és az egészség védelmére és a kockázati és 
baleseti tényezők kiküszöbölésére vonatkozólag, valamint általános iránymutatást nyújt az 
említett alapelvek alkalmazása tekintetében.

A 90/269/EGK irányelv az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi 
tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket fekteti 
le. Az irányelv értelmében a munkáltatónak meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket, vagy 
megfelelő eszközöket, különösen mechanikai eszközöket kell alkalmaznia annak érdekében, 
hogy elkerülje a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségességét (3. cikk (1) 
bekezdés). 

Mindazonáltal a petíció benyújtójának az állítólag nem kielégítő munkakörülményekre, az 
általa elszenvedett munkahelyi balesetekre és az uniós jog betartásának állítólagos 
elmulasztására vonatkozó panaszával kapcsolatban emlékeztetnünk kell arra, hogy a panasz 
tárgyát képező körülmények az 1986–2004-ig tartó időszakban álltak fenn, vagyis az előtt, 
hogy Bulgária – 2007. január 1-jén – csatlakozott volna az Európai Unióhoz. Ezért ezeket a 
körülményeket kizárólag a nemzeti törvények és eljárások értelmében kell vizsgálni.

Ami a petíció benyújtójának egy speciális nyugdíjtípusra való jogosultságát illeti, meg kell 
jegyezni, hogy a társadalombiztosítási rendszer ellátásaira való jogosultság feltételeivel 
kapcsolatos ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak, így a tagállamok jogosultak dönteni arról, 
hogy milyen ellátást milyen feltételekkel biztosítanak. Az uniós jog a társadalombiztosítás 
területén csak bizonyos, speciális szempontokkal foglalkozik, például a szociális biztonsági 
jogok és a nyugdíjjogosultságok megőrzésével abban az esetben, ha valaki egyik tagállamból 
egy másikba költözik.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2015. február 28.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által a Bizottság 2011. júliusi 
közleményének kézhezvételét  követően megküldött kiegészítő információkat. A 
következtetéseik azonban nem változtak, ezért ismételten felhívják a figyelmet a 
közleményben megfogalmazott megfigyelésekre.
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