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Temats: Lūgumraksts Nr. 1598/2010, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Angel 
Aleksandrov Vasilev, par Bulgārijas iestāžu rīcību, kas varētu būt pretrunā 
ES tiesību aktiem par pasākumiem, kuri palīdz uzlabot darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies, jo viņam nācies 
strādāt ārkārtīgi smagos apstākļos, kādi nav pieļaujami saskaņā ar ES tiesību aktiem par darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību.  Lūgumraksta iesniedzējs konkrēti atsaucas uz 
Padomes Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā, un Padomes Direktīvu 90/269/EEK par minimālajām 
prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot 
īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas.  Tā kā daudzās sūdzības, ar kurām 
lūgumraksta iesniedzējs vērsies pie atbildīgajām iestādēm, tostarp Bulgārijas ombuda, nav 
devušas vēlamo rezultātu, viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 1. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Lūgumraksts attiecas uz diviem nelaimes gadījumiem darbā, kuros cietis lūgumraksta 
iesniedzējs un kurus, viņaprāt, izraisījuši neapmierinošie darba apstākļi, un tas attiecas arī uz 
Bulgārijas iestāžu lēmumu piešķirt viņam nevis invaliditātes pensiju arodtraumas dēļ, kā viņš 
vēlējies, bet gan invaliditātes pensiju vispārējas saslimšanas dēļ.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 1986. gada 19. jūnijā Vracas (Vratza) slimnīcā Bulgārijā 
viņam konstatēta arodtrauma. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa veselības stāvoklis turpinājis pasliktināties 
laikposmā no 1992. līdz 2004. gadam, kad viņš kā īstermiņa līgumdarbinieks (2 līdz 
4 mēnešus) bijis nodarbināts Bulgārijas uzņēmumā „Glavbulgarstroy” un strādājis vairākās 
valstīs, tostarp Ukrainā, Vācijā un Krievijā. Viņš sūdzas, ka šajā uzņēmumā bijuši 
neapmierinoši darba apstākļi. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2004. gada 18. martā, kad 
viņš uzņēmuma „Glavbulgarstroy” norīkojumā strādājis Maskavā (Krievijā), viņš otro reizi 
guvis arodtraumu. Medicīnas speciālisti Vracā (Bulgārijā) 2004. gada 28. oktobrī izmeklējuši 
lūgumraksta iesniedzēju un konstatējuši, ka šo traumu nav radījis nelaimes gadījums darbā. 
Tā kā lūgumraksta iesniedzējs šim slēdzienam nepiekrita, laikposmā no 2004. līdz 
2009. gadam medicīnas speciālisti viņu vairākas reizes ir izmeklējuši, lai noteiktu, vai viņa 
slimības izraisījuši nelaimes gadījumi darbā.

Tomēr medicīniskajās pārbaudēs netika konstatēts, ka vīrietis ir guvis arodtraumu, tāpēc tika 
pieņemts lēmums, ka viņam ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju vispārējas saslimšanas dēļ, 
nevis invaliditātes pensiju arodtraumas dēļ, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, būtu par 
40 % lielāka. 

Saņemtie dokumenti liecina, ka lūgumraksta iesniedzējs ir cēlis prasības valsts tiesās pret 
uzņēmumu „Glavbulgarstroy” par 2004. gada 18. martā notikušo nelaimes gadījumu un ka 
lūgumraksta iesniegšanas dienā tās vēl nebija izskatītas. Lūgumraksta iesniedzējs vērsies arī 
vairākās valsts iestādēs un struktūrvienībās ar iesniegumiem, kas cita starpā attiecas uz darba 
apstākļiem, atalgojumu un kompensāciju par zālēm.

Lūgumraksta iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumiem par invaliditātes pensijas piešķiršanu 
vispārējas saslimšanas dēļ. Viņš uzskata, ka dažādās slimības izraisījuši divi nelaimes 
gadījumi darbā un nepamierinošie darba apstākļi uzņēmumā „Glavbulgarstroy” un ka tāpēc 
viņam būtu jāsaņem invaliditātes pensija, ko piešķir arodtraumas dēļ.

Šajā ziņā lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka ir pārkāptas viņa tiesības, kas noteiktas 
Direktīvā 89/391/EEK par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā1 un 
Direktīvā 90/269/EEK par kravu apstrādi ar rokām2.

Turklāt viņš uzskata, ka Bulgārijai ir jāievēro vairāki ES dibināšanas līgumu panti.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka būtu vajadzējis ievērot vairākus valsts tiesību aktus, 
tostarp 1997. gadā pieņemto Likumu par veselības aizsardzību un drošību darbā un tā 
grozījumus, tomēr, viņaprāt, šie tiesību akti praksē netiek piemēroti.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa bijušais darba devējs — uzņēmums 
„Glavbulgarstroy” — ir pārkāpis Bulgārijas Konstitūcijas 48. panta 5. punktu, kurā noteiktas 

                                               
1 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā. OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
2 Padomes 1990. gada 29. maija Direktīva 90/269/EEK par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas 
(ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē). OV L 156, 21.6.1990., 9. lpp.
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darba ņēmēju tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem, un ka darba 
devējs pārkāpis Likumu par veselības aizsardzību un drošību darbā, ar ko valsts tiesību aktos 
transponēta Direktīva 89/391/EEK.

Vispirms būtu jānorāda, ka Direktīva 89/391/EEK ir ES darba ņēmēju drošības un veselības 
aizsardzības acquis galvenais tiesību akts. Tajā ietverti vispārīgi principi attiecībā uz risku 
novēršanu, drošību un veselības aizsardzību, riska un nelaimes gadījuma faktoru likvidēšanu, 
kā arī vispārīgas pamatnostādnes minēto principu īstenošanai.

Direktīvā 90/269/EEK noteiktas minimālās prasības attiecībā uz drošību un veselības 
aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras 
traumas. Tajā noteikts, ka darba devējs veic atbilstīgus pasākumus vai izmanto attiecīgus 
līdzekļus, jo īpaši mehāniskās iekārtas, lai nepieļautu, ka darba ņēmējiem jāveic kravu 
apstrāde ar rokām (3. panta 1. punkts). 

Tomēr attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzībām par neapmierinošiem darba apstākļiem, 
nelaimes gadījumiem darbā un apgalvojumu par attiecīgo ES tiesību aktu neievērošanu būtu 
jāatgādina, ka lūgumrakstā minētie notikumi ir risinājušies laikposmā no 1986. līdz 
2004. gadam, t. i., pirms Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī. 
Tāpēc šie gadījumi ir jāskata tikai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un procedūrām.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja tiesībām saņemt īpašu pensiju ir jānorāda, ka jautājumi 
par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir tiesības saņemt pabalstus valsts sociālā nodrošinājuma 
sistēmā, ir dalībvalstu kompetencē, un tās pēc saviem ieskatiem var lemt, kādus pabalstus un 
ar kādiem nosacījumiem piešķirt. ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā attiecas tikai uz 
dažiem konkrētiem aspektiem, piemēram, sociālā nodrošinājuma un pensijas tiesību 
saglabāšanu gadījumos, kad personas pārvietojas no vienas ES dalībvalsts uz citu ES 
dalībvalsti.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisijas dienesti ir izvērtējuši papildu informāciju, ko lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis, 
atbildot uz Komisijas 2011. gada jūlija paziņojumu. Tomēr savu viedokli Komisijas dienesti 
nav mainījuši un tādēļ uztur spēkā minētajā paziņojumā izklāstītos konstatējumus.


