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Subiect: Petiția nr. 1598/2010, adresată de Angel Aleksandrov Vasilev, de cetățenie 
bulgară, privind presupusa încălcare de către autoritățile bulgare a legislației 
UE privind măsurile pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că a devenit inapt de muncă din cauza muncii extrem de grele 
efectuate în condiții care încalcă legislația UE privind protecția sănătății și siguranței 
lucrătorilor. Petiționarul face referire în special la Directiva 89/391/CEE a Consiliului privind 
punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă și la Directiva 90/269/CEE a Consiliului privind cerințele 
minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă 
riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare. Întrucât 
numeroasele sesizări ale petiționarului adresate autorităților competente, inclusiv 
ombudsmanului din Bulgaria, nu au dat niciun rezultat, el solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

Petiția se referă la două accidente de muncă suferite de petiționar, la presupusele condiții de 
muncă nesatisfăcătoare și la deciziile luate de autoritățile bulgare care i-au conferit dreptul la 
o pensie de invaliditate generală, și nu la o pensie pentru accident de muncă, astfel cum 
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preferă petiționarul. 

Potrivit petiționarului, la 19 iunie 1986, la spitalul Vrața din Bulgaria s-a stabilit că acesta a 
suferit un accident la locul de muncă. 

Petiționarul consideră că, ulterior, sănătatea sa s-a deteriorat în perioada 1992-2004, când a 
fost angajat de o întreprindere bulgară, „Glavbulgarstroi”, cu contracte pe termen scurt (2-4 
luni) și a lucrat în mai multe țări, inclusiv Ucraina, Germania și Rusia. Acesta se plânge de 
condițiile de muncă nesatisfăcătoare din perioada în care a fost angajat de această 
întreprindere. Petiționarul susține că a suferit un al doilea accident de muncă la 
18 martie 2004, în timp ce lucra pentru întreprinderea „Glavbulgarstroi” la Moscova, Rusia. 
La 28 octombrie 2004, reclamantul a fost examinat de experți medicali la spitalul Vrața, 
Bulgaria, stabilindu-se că problema de sănătate de care suferea nu a fost cauzat de un accident 
de muncă. Întrucât petiționarul nu a fost de acord cu această concluzie, în perioada 2004-2009 
a fost examinat cu diverse ocazii de experți medicali, pentru a se stabili dacă diagnosticele 
sale au rezultat sau nu din accidente de muncă.

Cu toate acestea, examinările medicale nu au calificat problema de care suferea ca accident de 
muncă și, în consecință, s-a decis că este eligibil pentru o pensie de invaliditate generală și nu 
pentru o pensie pentru accident de muncă, care, potrivit petiționarului, ar fi fost cu 40 % mai 
mare. 

Din documentele prezentate reiese că petiționarul a inițiat proceduri în fața instanțelor 
naționale împotriva „Glavbulgarstroi” cu privire la accidentul din 18 martie 2004, care erau 
pendinte la momentul prezentării petiției. Petiționarul s-a adresat, de asemenea, unei serii de 
instituții și organisme naționale cu privire la, printre altele, condițiile sale de muncă, salariul și 
rambursarea medicamentelor.

Petiționarul nu este mulțumit de deciziile care îi conferă dreptul la o pensie de invaliditate 
generală. Acesta consideră că diversele sale boli au fost cauzate de două accidente la locul de 
muncă și de condițiile de muncă nesatisfăcătoare din perioada în care lucra pentru 
„Glavbulgarstroi” și, prin urmare, ar trebui să fie eligibil pentru o pensie pentru accident la 
locul de muncă.

În acest sens, petiționarul susține că i-au fost încălcate drepturile în conformitate cu 
Directiva 89/391/CEE privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă1 și 
Directiva 90/269/CEE privind manipularea manuală a încărcăturilor2.

Petiționarul susține, de asemenea, că Bulgaria trebuie să se conformeze cu diverse articole din 
tratatele fondatoare ale UE.

În ceea ce privește legislația națională, acesta afirmă că există diverse acte legislative care ar 
fi trebuit să fie respectate. Cu toate acestea, în opinia petiționarului, acestea nu sunt aplicate în 
practică, inclusiv Legea din 1997 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și 
                                               
1 Directiva 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
2 Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor 
afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE], JO L 156, 21.6.1990, p. 9.
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modificările ulterioare ale acesteia.

Petiționarul consideră că fostul său angajator, „Glavbulgarstroi”, a încălcat articolul 48 
alineatul (5) din Constituția Bulgariei, care prevede că lucrătorii au dreptul la condiții 
adecvate de muncă în materie de sănătate și securitate, precum și Legea privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă, care transpune Directiva 89/391/CEE în legislația națională.

La început, ar trebui menționat faptul că Directiva 89/391/CEE este piesa centrală a acquis-
ului UE privind sănătatea și securitatea lucrătorilor. Aceasta conține principii generale privind 
prevenirea riscurilor, protecția sănătății și a securității, eliminarea factorilor de risc și de 
accident, precum și orientări generale pentru punerea în aplicare a principiilor menționate.

Directiva 90/269/CEE stabilește cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea 
manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a 
unor afecțiuni dorso-lombare. Aceasta prevede că angajatorul adoptă măsurile 
corespunzătoare sau utilizează mijloacele corespunzătoare, în special echipamente mecanice, 
pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători [articolul 3 
alineatul (1)]. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește plângerile petiționarului cu privire la presupusele condiții 
de muncă nesatisfăcătoare, accidentele la locul de muncă pe care le-a suferit și presupusa 
nerespectare a legislației UE în acest sens, trebuie amintit faptul că circumstanțele reclamate 
au avut loc în perioada 1986-2004, așadar înainte de aderarea Bulgariei la UE, care a avut loc 
la 1 ianuarie 2007. Prin urmare, aceste circumstanțe trebuie examinate exclusiv în 
conformitate cu legislația și procedurile naționale.

În ceea ce privește dreptul petiționarului la un anumit tip de pensie, ar trebui remarcat faptul 
că problemele legate de condițiile care reglementează dreptul la prestații din partea unui 
sistem de securitate socială intră în competența statelor membre, acestea fiind libere să decidă 
prestațiile acordate și condițiile de acordare. Legislația UE în materie de asigurări sociale nu 
acoperă decât anumite aspecte specifice, cum ar fi păstrarea drepturilor legate de asigurările 
sociale și a drepturilor de pensie atunci când cetățenii se mută dintr-un stat membru în altul.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 februarie 2015

Serviciile Comisiei au examinat informațiile suplimentare trimise de petiționar în urma 
primirii comunicării Comisiei din iulie 2011. Cu toate acestea, concluziile serviciilor rămân 
neschimbate, acestea reiterându-și observațiile formulate în cuprinsul comunicării.


