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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1598/2010, ingiven av Angel Aleksandrov Vasilev, 
bulgarisk medborgare, om de bulgariska myndigheternas påstådda 
underlåtenhet att uppfylla EU:s lagstiftning om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren förklarar att han inte längre klarar av att arbeta till följd av exceptionellt hårt 
arbete som utförts under arbetsvillkor som bryter mot EU:s lagstiftning om skydd av 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Framställaren hänvisar specifikt till rådets
direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet och rådets direktiv 90/269/EEG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid 
manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i 
ryggen. Eftersom framställarens åtskilliga klagomål till de behöriga myndigheterna, däribland 
den bulgariska ombudsmannen, inte har gett några resultat ber han Europaparlamentet att 
ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 april 2011. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 18 juli 2011

Framställningen tar upp två arbetsolycksfall som framställaren råkat ut för, hans påstådda 
otillfredsställande arbetsvillkor och beslut som fattats av de bulgariska myndigheterna som 
gör honom berättigad till en allmän sjukpension i stället för en arbetsskadepension som 
framställaren hade föredragit. 
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Enligt framställaren konstaterades den 19 juni 1986 på sjukhuset i Vratsa, Bulgarien, att han 
drabbats av en arbetsskada. 

Framställaren anser att hans hälsa sedan försämrades under perioden 1992–2004 när han var 
anställd av det bulgariska företaget Glavbulgarstroj på korttidskontrakt (två till fyra månader) 
och arbetade i flera olika länder, däribland Ukraina, Tyskland och Ryssland. Han klagar över 
otillfredsställande arbetsvillkor under tiden han arbetade för detta företag. Framställaren 
uppger att han drabbades av en andra arbetsskada den 18 mars 2004 när han arbetade för 
företaget Glavbulgarstroj i Moskva, Ryssland. Den 28 oktober 2004 undersöktes han av 
medicinska experter i Vratsa, Bulgarien, som fastslog att hans skada inte orsakats av en 
arbetsolycka. Eftersom framställaren inte godtog denna slutsats undersöktes han under 2004–
2009 vid flera tillfällen av medicinska experter för att bedöma om hans diagnoser kunde 
härledas till arbetsolyckor.

Enligt de medicinska undersökningarna kunde hans skada dock inte klassas som arbetsskada, 
och det bestämdes följaktligen att han var berättigad till en allmän sjukpension och inte en 
arbetsskadepension, vilken skulle varit 40 procent högre enligt framställaren. 

Av de handlingar som framställaren lämnat över framgår att han väckt talan mot 
Glavbulgarstroj vid nationella domstolar i fråga om olyckan den 18 mars 2004 och att dessa 
förfaranden var anhängiga när framställningen ingavs. Framställaren vände sig även till flera 
nationella institutioner och organ angående bland annat sina anställningsvillkor, sin lön och 
ersättning för läkemedelskostnader.

Framställaren godtar inte besluten som klassificerar honom som berättigad till en allmän 
sjukpension. Han anser att hans olika sjukdomar orsakades av de två arbetsolyckorna och de 
otillfredsställande arbetsvillkoren under tiden han arbetade för Glavbulgarstroj och att han 
därför bör vara berättigad till en arbetsskadepension.

I detta hänseende hävdar framställaren att hans rättigheter enligt direktiv 89/391/EEG om 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet1 och direktiv 90/269/EEG om manuell hantering av 
laster2 har kränkts.

Han framhåller vidare att Bulgarien måste uppfylla flera olika artiklar i EU:s grundfördrag.

När det gäller den nationella lagstiftningen uppger han att det finns olika lagstiftningsakter 
som borde ha iakttagits, men som enligt framställaren inte tillämpas i praktiken, bland annat 
lagen om hälsa och säkerhet i arbetet från 1997 och efterföljande ändringar.

Framställaren anser att hans före detta arbetsgivare, Glavbulgarstroj, brutit mot artikel 48.5 i 
den bulgariska författningen, där det anges att arbetstagare har rätt till adekvata arbetsvillkor 
från hälso- och säkerhetssynpunkt, och att företaget även brutit mot lagen om hälsa och 
säkerhet i arbetet, den lag som införlivar direktiv 89/391/EEG i den nationella lagstiftningen.

                                               
1 Direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet. EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering 
av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG). EGT L 156, 21.6.1990, s. 9.
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Till att börja med bör det noteras att direktiv 89/391/EEG är den centrala delen av 
EU:s regelverk om arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Det innehåller allmänna principer om 
riskförebyggande, skydd för hälsa och säkerhet, undanröjande av risk- och olycksfaktorer 
samt allmänna riktlinjer om genomförandet av dessa principer.

Genom direktiv 90/269/EEG införs minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering 
av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen. Det 
fastslår att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder eller använda sig av de medel som behövs, 
framför allt vad gäller mekanisk utrustning, för att undvika att laster behöver hanteras 
manuellt av arbetstagarna (artikel 3.1). 

När det gäller framställarens klagomål om påstådda otillfredsställande arbetsvillkor, de 
arbetsolyckor han råkat ut för och de påstådda överträdelserna av EU:s lagstiftning i detta 
hänseende bör man påminna om att de omständigheter som klagomålet rör inträffade under 
perioden 1986–2004, alltså före Bulgariens anslutning till EU den 1 januari 2007. Därför bör 
dessa omständigheter uteslutande undersökas i enlighet med nationella lagar och förfaranden.

När det gäller föredragandens rätt till en särskild typ av pension bör det noteras att frågor 
rörande villkor för berättigande till stöd från socialförsäkringssystemet tillhör 
medlemsstaternas behörighetsområde, och de är fria att besluta vilka förmåner som beviljas 
och under vilka villkor. EU:s lagstiftning på socialförsäkringsområdet omfattar endast vissa 
specifika aspekter såsom bevarande av socialförsäkrings- och pensionsrättigheter när personer 
flyttar från en medlemsstat till en annan.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens tjänsteavdelningar har undersökt den kompletterande information som 
framställaren översände efter mottagande av kommissionens meddelande från juli 2011. 
Slutsatserna är dock oförändrade, och de iakttagelser som lades fram i detta meddelande 
förblir desamma.


