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Suġġett: Petizzjoni 1598/2010, imressqa minn Angel Aleksandrov Vasilev, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar l-allegat nuqqas tal-awtoritajiet Bulgari li jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar miżuri li jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-
ħaddiema fuq il-post tax-xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li huwa m’għadux tajjeb biex jaħdem minħabba xogħol 
eċċezzjonalment ta’ tbatjia mwettaq f’kundizzjonijiet li jiksru l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema.  Il-petizzjonant jirreferi speċifikament għad-
Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib 
fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol u għad-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE 
dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm 
riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar għall-ħaddiema.  Minħabba li d-diversi lmenti 
tal-petizzjonant lill-awtoritajiet kompetenti, inkluż lill-Ombudsman Bulgaru, ma taw l-ebda 
riżultati, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011

Il-petizzjoni titratta dwar żewġ aċċidenti kkaġunati mix-xogħol, l-allegati kundizzjonijiet tax-
xogħol tiegħu xejn sodisfaċenti u d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet Bulgari li jikkwalifikawh għal 
pensjoni ġenerali ta’ diżabilità u mhux għal pensjoni ta’ korriment ikkaġunat mix-xogħol kif 
irid il-petizzjonant. 
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Skont il-petizzjonant, fid-19 ta’ Ġunju 1986 fil-Bulgarija, fl-Isptar Vratza, ġie stabbilit li 
huwa sofra minn korriment ikkaġunat mix-xogħol. 

Il-petizzjonant iqis li sussegwentement saħħtu marret lura mill-1992 sal-2004 meta huwa kien 
impjegat mal-kumpanija Bulgara “Glavbulgarstroy” b’kuntratti ta’ terminu qasir (minn 2 sa 4 
xhur) u ħadem f’diversi pajjiżi, inkluż fl-Ukraina, il-Ġermanja u fir-Russja. Huwa jilmenta 
dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol xejn sodisfaċenti li kellu kemm dam impjegat ma’ din il-
kumpanija. Il-petizzjonant jgħid li t-tieni aċċident ikkaġunat mix-xogħol seħħ fit-18 ta’ Marzu 
2004 waqt li kien qed jaħdem għall-kumpanija “Glavbulgarstroy” f’Moska, fir-Russja. Fit-28 
ta’ Ottubru 2004 l-applikant kien eżaminat minn esperti mediċi f’Vratza, fil-Bulgarija u ġie 
stabbilit li l-korriment tiegħu ma kienx aċċident ikkaġunat mix-xogħol. Minħabba li l-
petizzjonant ma qabilx ma’ din il-konklużjoni, fil-perjodu bejn l-2004 u l-2009 huwa ġie 
eżaminat f’diversi okkażjonijiet minn esperti mediċi biex jiġi evalwat jekk id-djanjożi tiegħu 
rriżultatx minn aċċidenti kkaġunati mix-xogħol.

Madankollu, l-eżamijiet mediċi ma kkwalifikawx il-korriment tiegħu bħala kkaġunat mix-
xogħol u, għalhekk, ġie deċiż li huwa kien eleġibbli għal pensjoni ġenerali ta’ diżabilità u 
mhux għal pensjoni ta’ korriment ikkaġunat mix-xogħol, li kienet tkun 40% aktar skont il-
petizzjonant. 

Mid-dokumenti sottomessi jirriżulta li l-petizzjonant beda proċedimenti quddiem il-qrati 
nazzjonali kontra “Glavbulgarstroy” rigward l-aċċident tat-18 ta’ Marzu 2004 li fiż-żmien 
meta bagħat il-petizzjoni kienu għadhom pendenti. Il-petizzjonant ikkuntattja diversi 
istituzzjonijiet u korpi nazzjonali rigward inter alia l-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-paga u r-
rimborż tal-mediċini tiegħu.

Il-petizzjonant mhux sodisfatt bid-deċiżjonijiet li kkwalifikawh għal pensjoni ġenerali ta’ 
diżabilità. Huwa jqis li l-mard differenti tiegħu kien kawża taż-żewġ aċċidenti kkaġunati mix-
xogħol u mill-kundizzjonijiet tax-xogħol xejn sodisfaċenti waqt li kien qed jaħdem għall-
“Glavbulgarstroy” u għalhekk għandu jkun eleġibbli għal pensjoni ta’ korriment ikkaġunat  
mix-xogħol.

F’dan ir-rigward il-petizzjonant isostni li dan jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tiegħu skont id-
Direttiva 89/391/KEE dwar is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol1 u d-Direttiva 
90/269/KEE dwar it-tqandil manwali tat-tagħbija2 .

Huwa jkompli jsostni li l-Bulgarija għandha tikkonforma ma’ diversi Artikoli tat-Trattati li 
jistabbilixxu l-UE.  

Fir-rigward tal-liġi nazzjonali, huwa jiddikjara li hemm diversi atti leġiżlattivi li kellhom jiġu 
osservati, madankollu, fl-opinjoni tal-petizzjonant, fil-prattika dawn mhux qed jiġu applikati, 
inkluż l-Att tal-1997 dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u l-emendi
sussegwenti.

                                               
1

Id-Direttiva 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-
sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol; ĠU L 183, 29.6.1989, p.1.
2

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà għat-
tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar għall-ħaddiema (ir-raba’ 
Direttiva individwali fit-tifsira ta’ Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE); ĠU L 156, 21.6.1990, p.9.
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Il-petizzjonant iqis li l-kumpanija li kienet tħaddmu, “Glavbulgarstroy”, kisret l-
Artikolu 48(5) tal-Kostituzzjoni Bulgara li jistipula li l-ħaddiema għandhom id-dritt ikollhom 
kundizzjonijiet adegwati tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u li kisret l-Att dwar is-
Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol – li jittrasponi d-Direttiva 89/391/KEE fil-liġi 
nazzjonali. 

Mill-bidu nett għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 89/391/KEE hija l-qofol tal-acquis tal-UE 
dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Din tinkludi l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-
prevenzjoni tar-riskji, il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà, l-eliminazzjoni tal-fatturi ta’ riskju 
u ta’ aċċident kif ukoll linji gwida ġenerali għall-implimentazzjoni tal-prinċipji msemmija.

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tistabbilixxi l-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà 
għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta’ korriment tad-dahar 
għall-ħaddiema. Id-direttiva tipprovdi li min jimpjega għandu jieħu miżuri xierqa, jew għandu 
juża mezzi proprji, partikolarment tagħmir mekkaniku, sabiex jevita l-ħtieġa għal tqandil 
manwali tat-tagħbija mill-ħaddiema (l-Artikolu 3(1)). 

Madankollu, fir-rigward tal-ilmenti tal-petizzjonant dwar l-allegati kundizzjonijiet tax-xogħol 
xejn sodisfaċenti, l-aċċidenti kkaġunati mix-xogħol li kellu u n-nuqqas ta’ konformità mal-liġi 
tal-UE f’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li ċ-ċirkustanzi li huwa lmenta dwarhom seħħew 
fil-perjodu bejn l-1986 u l-2004, jiġifieri qabel l-adeżjoni tal-Bulgarija mal-UE fl-1 ta’ Jannar 
2007. Għalhekk, dawn iċ-ċirkustanzi għandhom jiġu eżaminati esklużivament f’konformità 
mal-liġi u l-proċeduri nazzjonali.

Fir-rigward tad-dritt tal-petizzjonant għal tip ta’ pensjoni speċifika, għandu jiġi nnutat li l-
kwistjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet li jirregolaw id-dritt li wieħed jirċievi l-benefiċċji 
minn skema tas-sigurtà soċjali jaqgħu fir-responsabilità tal-Istati Membri, u dawn huma liberi 
li jiddeċiedu liema benefiċċji jingħataw u b’liema kundizzjonijiet. Il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-
qasam tas-sigurtà soċjali tittratta biss ċerti aspetti speċifiċi bħalma hi l-preservazzjoni tas-
sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-pensjoni meta n-nies jiċċaqilqu minn Stat Membru għall-ieħor.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni addizzjonali mibgħuta mill-
petizzjonant wara li waslet il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Lulju 2011. Minkejja dan, 
il-konklużjonijiet tagħhom baqgħu l-istess u għaldaqstant tennew l-osservazzjonijiet 
ifformulati f'dik il-komunikazzjoni.


