
CM\1052670SK.doc PE469.917v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre petície

28.2.2015

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1598/2010, ktorú predkladá Angel Aleksandrov Vasilev,  bulharský 
štátny príslušník, o tom, že bulharské orgány údajne nedodržiavajú práve 
predpisy EÚ o opatreniach na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracovníkov pri práci

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vysvetľuje, že zostal práceneschopný následkom výnimočne namáhavej 
práce, ktorá sa vykonávala za podmienok v rozpore s právnymi predpismi EÚ o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Predkladateľ petície sa odvoláva konkrétne na smernicu 
Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov pri práci a smernicu Rady 90/269/EHS o minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom 
hrozí riziko najmä poškodenia chrbta. Keďže početné sťažnosti predkladateľa petície 
príslušným orgánom vrátane bulharského ombudsmana nepriniesli žiadne výsledky, žiada 
Európsky parlament, aby zasiahol.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. apríla 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 18. júla 2011

Petícia sa týka dvoch pracovných úrazov, ktoré utrpel predkladateľ petície, jeho údajne 
neuspokojivých pracovných podmienok a rozhodnutí prijatých bulharskými orgánmi, na 
základe ktorých mu bol priznaný všeobecný invalidný dôchodok, a nie dôchodok vyplývajúci 
z pracovného úrazu, ako by uprednostňoval predkladateľ petície.
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Podľa predkladateľa petície 19. júna 1986 v nemocnici v meste Vratza v Bulharsku uznali, že 
utrpel pracovný úraz.

Predkladateľ petície sa domnieva, že jeho zdravie sa následne v rokoch 1992 – 2004 zhoršilo, 
keď bol zamestnaný na krátkodobé zmluvy (2 až 4 mesiacov) v bulharskej spoločnosti 
Glavbulgarstroj a pracoval v niekoľkých krajinách vrátane Ukrajiny, Nemecka a Ruska. 
Sťažuje sa na neuspokojivé pracovné podmienky počas zamestnania v tejto spoločnosti. 
Predkladateľ petície tvrdí, že 18. marca 2004 utrpel druhý pracovný úraz počas práce pre 
spoločnosť Glavbulgarstroj v Moskve v Rusku. Dňa 28. októbra 2004 ho vyšetrili 
zdravotnícki odborníci vo Vratzi v Bulharsku a zistili, že zranenie nespôsobil pracovný úraz.  
Keďže predkladateľ petície s týmto záverom nesúhlasil, v rokoch 2004 – 2009 ho pri rôznych 
príležitostiach vyšetrovali zdravotnícki odborníci s cieľom posúdiť, či jeho diagnóza vznikla v 
dôsledku pracovného úrazu.

Lekárske vyšetrenia však nepovažovali jeho zranenia za pracovné, preto bolo rozhodnuté, že 
má nárok na všeobecný invalidný dôchodok, a nie na dôchodok vyplývajúci z pracovného 
úrazu, ktorý by bol podľa predkladateľa petície o 40 % vyšší.

Z predložených dokladov vyplýva, že predkladateľ petície začal pred vnútroštátnymi súdmi 
konanie proti spoločnosti Glavbulgarstroj v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo 18. marca 
2004, a konanie v čase predloženia petície ešte nebolo ukončené.  Predkladateľ petície sa 
obrátil aj na viacero vnútroštátnych inštitúcií a orgánov so sťažnosťami, ktoré sa týkali okrem 
iného podmienok zamestnania, odmeňovania a úhrady za lieky.

Predkladateľ petície nie je spokojný s rozhodnutiami, ktoré ho kvalifikujú na všeobecný 
invalidný dôchodok.  Domnieva sa, že jeho rôzne ochorenia boli spôsobené dvoma 
pracovnými úrazmi a neuspokojivými pracovnými podmienkami, keď pracoval v spoločnosti 
Glavbulgarstroj, čo znamená, že by mal mať právo na dôchodok vyplývajúci z pracovného 
úrazu.

V tejto súvislosti predkladateľ petície tvrdí, že boli porušené jeho práva podľa smernice 
89/391/EHS o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci1 a podľa smernice 
90/269/EHS o ručnej manipulácii s bremenami2.

Ďalej tvrdí, že Bulharsko sa musí zosúladiť s viacerými článkami zakladajúcich zmlúv EÚ.

Pokiaľ ide o vnútroštátne právne predpisy, uvádza, že existujú rôzne legislatívne akty, ktoré 
by sa mali dodržiavať, avšak podľa názoru predkladateľa petície sa v praxi neuplatňujú, a to 
vrátane zákona o zdraví a bezpečnosti pri práci z roku 1997 a jeho zmien.

Predkladateľ petície sa domnieva, že jeho bývalý zamestnávateľ Glavbulgarstroj porušil 
článok 48 ods. 5 bulharskej ústavy, v ktorom sa stanovuje, že pracovníci majú právo na 
primerané zdravotné a bezpečnostné pracovné podmienky, ako aj zákon o zdraví a 

                                               
1 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracovníkov pri práci; Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s.1.
2 Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS); Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9.
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bezpečnosti pri práci, ktorým sa transponuje smernica 89/391/EHS do vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Na začiatku treba poznamenať, že smernica 89/391/EHS je hlavným právnym predpisom 
acquis EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.  Obsahuje všeobecné zásady 
týkajúce sa prevencie rizík, ochrany bezpečnosti a zdravia, odstránenia rizikových a 
nehodových faktorov, ako aj všeobecné usmernenia na vykonávanie týchto zásad.

Smernica 90/269/EHS stanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia 
chrbta. Stanovuje sa v nej, že zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia alebo používa 
primerané prostriedky, najmä mechanické zariadenia, aby sa vyhol potrebe ručnej 
manipulácie pracovníkov s bremenami (článok 3 ods. 1).

Pokiaľ však ide o sťažnosti predkladateľa petície o údajne neuspokojivých pracovných 
podmienkach, pracovných úrazoch, ktoré utrpel, ako aj o uvádzaný nesúlad s právnymi 
predpismi EÚ v tejto oblasti, treba pripomenúť, že okolnosti, na ktoré sa sťažuje, nastali počas 
rokov 1986 – 2004, teda pred vstupom Bulharska do EÚ, čo bolo 1. januára 2007.  Preto treba 
tieto okolnosti skúmať výhradne v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi.

V súvislosti s nárokom predkladateľa petície na konkrétny druh dôchodku treba poznamenať, 
že záležitosti vzťahujúce sa na podmienky upravujúce právo na poberanie dávok zo systému 
sociálneho zabezpečenia patria do pôsobnosti členských štátov, členské štáty sa môžu 
rozhodnúť, aké dávky sa poskytnú a za akých podmienok.  Právne predpisy EÚ v oblasti 
sociálneho zabezpečenia sa týkajú len niektorých špecifických aspektov, ako je ochrana práv 
na sociálne zabezpečenie a dôchodok v prípade osôb, ktoré sa pohybujú z jedného členského 
štátu do druhého.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Útvary Komisie preskúmali doplňujúce informácie, ktoré poslal predkladateľ petície po prijatí 
oznámenia Komisie z júla 2011. Ich závery sa však nezmenili, preto opätovne potvrdzujú 
stanovisko z uvedeného oznámenia.


