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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 328/2004, внесена от M. Patrizio La Pietra, с италианско 
гражданство, подкрепена от 9 подписа, относно случай на 
замърсяване с азбест в завод и причинените вреди върху здравето на 
работниците

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда един изключително тежък случай, свързан с 
употребата на течен азбест в производствения цикъл в завод на Ansaldo—Breda в Pistoia 
(Италия) до 1985 г.; той подчертава, че по време на работите по прочистване на азбеста 
(в периода 1987—1991 г.) не е имало прекъсване на производствения цикъл, нито 
защита на работещите срещу абсорбцията на праха, нито пък предварително 
осведомяване относно рисковете за тяхното здраве. Освен това, поради липса на 
предварително проучване на въздействието върху околната среда, азбестовите 
отпадъци са били складирани по неправомерен начин във вътрешността на въпросния 
обект, което е довело до необходимостта от неговото прочистване. Процесът на 
прочистване продължава към настоящия момент, след като е започнал със закъснение 
през 1996 г. При така представените обстоятелства, нивото на смъртност сред 
работниците от рак на белите дробове рязко се е увеличило (180 смъртни случая от 
1500 души персонал, като 20 от тях са били жертва на мезотелиома). На последно място 
се оказва, че същевременно не са били осъществени никакви действия по 
осведомяването на работниците относно начините на извършване и времетраенето на 
работата по пречистване и че от страна на работодателя е имало дискриминационни 
практики при предоставянето на облаги в полза на трудещите се, които са били 
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изложени на замърсяването. На основата на гореизложените причини, вносителите на 
петицията се обръщат към ЕС с молба за намеса, за да се провери дали Италия е 
нарушила приложимото общностно законодателство в тази област и, в случай на 
нужда, да се предприемат мерки, ако съществуват нарушения от страна на Италия на 
общностното законодателство, приложимо за въпросната област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 октомври 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2004 г.

Аспекти, свързани със защитата на работниците

Понастоящем излагането на работниците на азбест е регламентирано от Директива 
83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа1. Директивата има за цел 
да защити работниците от рискове за тяхното здраве, включително и предотвратяване 
на рискове, произтичащи или имащи вероятност да произтекат от експозиция на азбест 
по време на работа. Тя определя гранични стойности, както и други специфични 
изисквания, каквито са задължението за изготвяне на работен план преди 
унищожаването или изнасянето на азбест, ясното обозначаване с предупредителни 
знаци на тези места, както и уведомяването на работниците и/или на техните 
представители. Директивата не възпрепятства възможността за държавите-членки да 
въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби, осигуряващи по-
високо ниво на защита на работниците.

Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2003 г. за 
изменение на Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозицията на азбест по време на работа2, подсилва 
разпоредбите, предвиждащи защитата на изложените на азбест работници дотолкова, 
доколкото тя съдържа по-строги изисквания, целящи засилени превантивни мерки в 
тази област.

По силата на член 2 от Директива 2003/18/ЕО, държавите-членки трябва да 
транспонират тази директива преди 15 април 2006 г. Тъй като срокът за транспониране 
на тази директива не е изтекъл, понастоящем никакво нарушение на Директива 
2003/18/ЕО не може да бъде предмет на проверка.

                                               
1 ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25. Директива, изменена с Директива 91/382/ЕИО на Съвета, от 25 юни 1991 

г. за изменение на Директива 83/477/ЕИО за защитата на работниците от рискове, свързани с 
излагане на въздействието на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на 
член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) (ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 16).

2 ОВ L 97, 15.4.2003 г.
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По отношение на защитата на работещите, Директива 83/477/ЕИО остава следователно 
единствената директива, приложима за изложения в петицията случай.
Транспонирането и прилагането на директивата са от компетентността на всяка 
държава-членка.
По отношение на транспонирането, Италия е уведомила Комисията за националните 
разпоредби, транспониращи Директива 83/477/ЕИО.
Въпреки това, предоставените в тази петиция сведения се отнасят за практическото 
прилагане на италианското законодателство, транспониращо Директива 83/477/ЕИО, и 
по повод на това, националните компетентни органи на Италианската република са 
тези, които трябва да се уверят в правилното прилагане на директивите и да предвидят 
в националното законодателство административни и съдебни средства за защита. 
Контролът и надзорът по отношение на приетото национално законодателство по 
силата на Директива 83/477/ЕИО влизат в кръга на отговорности на националните 
компетентни органи. Държавите-членки са тези, които трябва да направят така, че тези 
органи да изпълняват правилно своите задължения, извършвайки ефективен контрол, с 
цел правилното прилагане на националното законодателство.
Комисията не разполага с нужната информация, позволяваща да направи оценка на 
намесата на италианския компетентен орган в разглеждания случай. Въпреки това, ако 
конкретни елементи докажат съществуването на общо положение на неприлагане на 
националното законодателство, транспониращо директивите на Общността, то 
Комисията, в качеството си на пазител на Договора, би могла да използва предвидените 
в Договора възможности и в частност тези, които произтичат от разпоредбите на член 
226.
Предвид обстоятелството, че вносителят на петицията представя данни, които не 
изключват евентуалното наличие на едно такова положение, Комисията има 
намерението да поиска от италианските органи специфични сведения относно 
представеното в тази петиция положение, за да може да вземе позиция по отношение на 
конкретните елементи, представени от вносителя на петицията.

Аспекти, свързани с околната среда

Що се отнася до незаконосъобразното заравяне на спорните азбестови отпадъци, 
възможно е да е имало нарушение на общностното законодателство в областта на 
отпадъците и в частност на членове 4, 8 и 9 от Директива 75/442/ЕИО1 относно 
отпадъците.

Наскоро италианските органи получиха писмо с искане за предоставяне на 
информация; тази информация трябваше да позволи на службите на Комисията да 
направят оценка на положението, като имат предвид горепосоченото общностно 
законодателство. Комисията по петиции към Европейския парламент ще бъде 
информирана за отговора на италианските органи веднага, след като той стигне до 
Комисията.

                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г.



CM\756125BG.doc 4/21 PE349.053v04-00

BG

Директива 87/217/ЕИО1 относно предотвратяването и намаляването на замърсяването 
на околната среда с азбест касае основно контрола на замърсяването, причинено от 
производството на суров азбест и работата с продукти, съдържащи азбест. Тя съдържа 
ограничен кръг от разпоредби, касаещи транспорта и елиминирането на отпадъци, 
съдържащи азбест. На базата на предоставената от вносителя на петицията информация 
не е възможно да се определи със сигурност дали е налице нарушение на тази 
директива.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 1 февруари 2005 г.

Италианските органи отговориха на писмото на Комисията за искане на информация, 
изпратено в следствие на представеното твърдение за незаконно заравяне на азбестови 
отпадъци в Pistoia.

Италианските органи уведомиха, че, според документите за събирането и 
обработването на азбеста, наличен в съоръженията на завода Ansaldo Breda, отстранен 
по време на извършването на ремонт, всички отпадъци, съдържащи азбест, са били 
изнесени, за да бъдат унищожени съобразно действащите процедури.

Освен това, органите декларираха, че регионалната агенция за околната среда и 
местната агенция по сигурността също така са взели проби от почвата в рамките на 
периметъра на завода, за да проверят дали част от отстранения азбест е била заровена. 
Резултатът от тази проба е отрицателен.

Като се вземе предвид предходното, наличието на незаконно заравяне на азбестови 
отпадъци в рамките на периметъра на завода Ansaldo Breda в Pistoia може да бъде 
изключено. Следователно на основата на сведенията, с които Комисията разполага към 
днешна дата, не може да бъде установено никакво нарушение на общностното 
законодателство в областта на отпадъците.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 9 ноември 2005 г.

Комисията с особен интерес разгледа доклада на проучвателната мисия на членовете на 
комисията по петиции, тъй като азбестът е изключително опасен агент, който може да 
провокира тежки заболявания и най-вече белодробна и плеврална фиброза, рак на 
белите дробове, плеврит и перитонит и който се среща на работното място под 
различни форми в многобройни случаи.

Професионалните среди, които понастоящем са най-изложени на азбеста, са тези, 
които могат да влязат в пряк контакт с него в рамките на ремонтни работи, работа по 
поддръжка, преоборудване и унищожаване. При тези условия, експозицията на азбест 
е често непредвидена или неочаквана, а материалите представляват по-високо ниво на 
риск, тъй като състоянието на съхранение е влошено. Особен случай представляват 

                                               
1 ОВ L 85, 28.3.1987 г.
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работите по отстраняването на азбеста, при които е известно наличието на риск и нивото 
на експозиция е високо. При тези условия мерките за защита трябва да бъдат по-строги.

Председателят на комисията по петиции, M. Libicki, в своето писмо до г-жа Wallström, 
заместник-председател на Комисията, съобщи, че членовете на проучвателната мисия 
са му възложили да привлече вниманието на тримата компетентни членове на 
Европейската комисия върху заключенията на доклада.

В областта на защитата на здравето и безопасността на работниците на работното им 
място и предвид заключенията от доклада относно въпроса за допустимостта по форма 
и по същество на внесените петиции между 1988 и 2004 г., трябва да се напомни, че 
според общностното право транспонирането и прилагането на директивите е от 
компетентността на всяка държава-членка. Директивите трябва да бъдат транспонирани 
в националното законодателство от държавите-членки в предвидените от съответната 
директива срокове. Националните компетентни органи на всяка държава-членка, и в 
частност инспекциите по труда в областта на здравето и безопасността на работното 
място, са тези, които трябва да осигурят ефективен и адекватен контрол и надзор за 
спазването на това национално законодателство. Комисията при необходимост може да 
се намеси и да започне процедура за нарушение, ако до нейното знание достигнат 
конкретни елементи, доказващи неправилно функциониране от страна националните 
компетентни органи, и които биха довели до положение на всеобщо неправилно 
прилагане.

По повод на това е уместно да се добави, че директивите в областта на здравето и 
безопасността на работното място предвиждат минимални изисквания в тази област. 
Директивата 83/477/ЕИО на Съвета, от 19 септември 1983 г. относно защитата на 
работниците срещу рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа1

определя гранични стойности, както и други специфични разпоредби, но не 
възпрепятства държавите-членки да прилагат или въвеждат законови, подзаконови или 
административни разпоредби, осигуряващи по-високо ниво на защита на работниците.

Ако същността на заключенията от доклада относно въпроса за допустимостта по 
форма и по същество на петициите, внесени между 1988 и 2004 г., трябва да бъде 
тълкувана като обвързана със специфичния случай от Ansaldo-Breda, то Комисията би 
искала да се позове на съобщените предходно на комисията по петиции факти, по-
специално по повод на писмото за искане на специфична информация, касаеща 
представената информация във въпросната петиция, изпратено от Комисията на 
италианските органи, както и на отговора на писмото, предоставен от италианските 
органи. В светлината на точните и подробни сведения, които предоставиха 
италианските органи по повод на тази петиция, става ясно, че компетентните 
национални органи за контрол и надзор по прилагането на националното 
законодателство, транспониращо Директива 83/477/ЕИО, са действали активно по 
случая, извършвайки съответния контрол и анализ, позволяващи откриването на 
определени нередности, и предприемайки мерки за коригиране на откритите 
нередности, както и други инициативи за подобряването на защитата на здравето и 
безопасността на засегнатите работници. Следователно, що се отнася до защитата на 

                                               
1 ОВ №° L 263, 24.9.1983 г.,стр. 25.
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здравето и безопасността на работниците, Комисията счита, че случаят, който е 
предмет на тази петиция, е от отговорността на компетентните национални органи за 
контрол и надзор по прилагането на италианското законодателство, прието по силата на 
Директива 83/477/ЕИО.

Освен това, от самия доклад става ясно, че този случай е от компетентността на 
националните юрисдикции и че към момента в съда в Pistoia има висящо наказателно 
дело за азбеста в дружеството Breda. 

Що се отнася до същността на заключенията от доклада по повод на съображение 17 от 
Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2003 г. за 
изменение на Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозицията на азбест по време на работа1, комисията по 
петициите настоява Комисията да уведоми Европейския парламент за законодателните 
и/или административни инициативи, които възнамерява да предприеме за 
конкретизирането на тези цели.

Въпреки това е уместно да се уточни, че става въпрос за стандартно съображение, което 
е свързано с обосновката на Директива 2003/18/ЕО сама по себе си, и което, предвид 
принципа на пропорционалност, обосновава приемането на тази директива, и че 
следователно това съображение не се отнася до законодателни и/или административни 
инициативи, които Комисията трябва да предприема в бъдеще.

Цитираната част от съображение 17 постановява следното: „Тъй като целта на 
предложеното действие, а именно подобряването на защитата на работниците от 
рисковете, свързани с експозицията на азбест по време на работа не може да бъде 
постигната от държавите-членки в достатъчна степен и затова поради мащаба и 
ефективността на действието може да бъде постигната по-добре на ниво Общност; 
Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидираност, както 
е предвидено в член 5 на Договора.“

След цитираното изречение, съображение 17 от директивата продължава по следния 
начин: „В съответствие с принципа за пропорционалност, както е предвидено в този 
член, настоящата директива не излиза извън рамките, необходими за постигането на 
тази цел [подобряването на защитата на работниците от рисковете, свързани с 
експозицията на азбест по време на работа].“

В този контекст обаче е уместно да бъдат упоменати няколко инициативи, които бяха 
предприети от Комисията в тази област. Според Съобщението на Комисията —
Адаптиране към промените на условията на труд и обществото — нова общностна 
стратегия за здравеопазването и безопасността за периода 2002—2006 г.2, общностната 
политика за здравето и безопасността на работното място трябва да има за цел 
непрестанното подобряване на благосъстоянието на работното място. Една от целите, 
които трябва да бъдат преследвани съвместно от всички засегнати участници, е 

                                               
1 ОВ №° L 97, от 15.4.2003 г., стр. 48.
2 COM/2002/0118, окончателен.
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засилването на превенцията срещу професионалните заболявания. В тази връзка следва, 
наред с другото, да се даде приоритет и на заболяванията, които се дължат на азбеста.

Що се отнася до прилагането на тази цел, трябва да се позовем на препоръката на 
Комисията от 19 септември 2003 г. относно европейския списък на професионалните 
заболявания1. Тази препоръка замества Препоръка 90/326/ЕИО на Комисията, от 22 май 
1990 г. относно приемането на европейски списък с професионалните заболявания2. 

В сравнение с предходната препоръка, която вече включваше азбестозата, 
усложняването на азбестозата с рак на бронхите и мезотелиомата вследствие на 
вдишване на азбестов прах, новата препоръка включва, в приложение I („Европейски 
списък с професионалните заболявания“) фибротични инфекции на плеврата, с 
дихателна недостатъчност, причинени от азбест, както и рак на белите дробове в 
следствие на вдишване на азбестов прах, и, в приложение II („Допълнителен списък на 
болести с предполагаем професионален произход, които трябва да бъдат предмет на 
деклариране и чието вписване в приложение I към европейския списък може да бъде 
предвидено в бъдеще“), рак на ларинкса в следствие на вдишване на азбестов прах.

Препоръките представляват актове на общностното право, които не са със 
задължителна сила. Въпреки това, що се отнася за препоръката на Комисията от 23 юли 
1962 г. относно приемането на европейски списък на професионалните заболявания, 
Съдът на Европейските общности постанови, че предвид невъзможността препоръките 
да се считат за актове, лишени от всякакъв правен ефект, националните юрисдикции 
трябва да ги вземат предвид при решаването на споровете, за които са сезирани3.

По отношение на предложението на комисията по петиции за извършването на пълна 
проверка на различните национални нормативни уредби, въвеждащи възбрана за 
използване на азбест, трябва да се отбележи, че Директива 2003/18/ЕО (добавената 
алинея към член 5) въвежда забрана за дейностите, които водят до излагане на 
работниците на азбестови влакна по време на процеса на извличането на азбест или на 
производството и обработката на азбестови продукти или производството и 
обработката на продукти, съдържащи нарочно добавен азбест, с изключение на 
обработката и изхвърлянето на продукти, получени в резултат на унищожаване или 
отстраняване на азбест.

По отношение на Директива 2003/18/ЕО, държавите-членки трябва да въведат 
национални мерки по транспонирането й преди 15 април 2006 г. От тази дата нататък 
новата директива ще бъде предмет на контрол от страна на Комисията по отношение на 
уведомяването за националните транспониращи мерки и съответствието им с 
изискванията.

                                               
1 ОВ №° L 238, от 25.9.2003 г., стр. 28.
2 ОВ №° L 160, от 26.6.1990 г., стр. 39.
3 Решение от 13 декември 1989 г., Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, дело C-322/88, 

Rec. стр. 4407, точка 19.
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По отношение на същността на заключенията от доклада за изминалите 20 години, 
между приемането на Директива 83/477/ЕИО и приемането на новата Директива
2003/18/ЕО, трябва да се уточни, че изминалото време между приемането на първата и 
последната директива не е представлявало период на пасивно изчакване.

Директива 83/477/ЕИО, представляваща изключително важно начало в процеса на 
хармонизиране на правилата за защита на работниците, изложени на азбест, беше 
актуализирана и изменена — преди приемането на новата Директива 2003/18/ЕО — в 
частност с Директива 91/382/ЕИО на Съвета, от 25 юни 1991 г. за изменение на 
Директива 83/477/ЕИО относно защитата на работниците от рискове, свързани с 
излагането на въздействието на азбест по време на работа 1.

Предвид най-вече настъпилия напредък в научната област и технологиите и предвид 
придобития опит в прилагането на директивата, Съветът имаше задължение да 
преразгледа разпоредбите на директивата. Като пример за настъпилия напредък, може 
да се отбележи, че по времето на приемането на Директива 83/477/ЕИО все още не 
беше възможно да се измерват минималните количества азбест, което стана възможно 
впоследствие.

С приемането на Директива 91/382/ЕИО бяха изменени няколко члена от Директива 
83/477/ЕИО (член 3.3, член 5, член 7, член 8). По-специално, бяха наложени по-строги 
гранични стойности на експозиция на азбест.

Освен това, на 25 май 1998 г., членове 1.1, 9.2 и 15.1 от Директива 83/477/ЕИО също 
бяха изменени с Директива 98/24/ЕО на Съвета, от 7 април 1998 г. за опазване на 
здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на 
работното място2.

В допълнение, по отношение на контрола по прилагането на националното 
законодателство, транспониращо Директива 83/477/ЕИО, е уместно да се отбележи, че 
Европейската комисия и Комитета на старшите инспектори по труда (CHRIT/SLIC), в 
сътрудничество с германската инспекция по труда и федерацията на немските 
Berufsgenossenschaften организираха през 2003 г. европейска конференция за азбеста.

Работната група „Кампания за инспекция на азбеста 2006“ към SLIC в момента 
подготвя кампанията за инспекция на азбеста 2006. Работната група също така е в 
процес на изработване на наръчник за най-добрите практики за работа, излагаща на 
влиянието на азбест. 

Що се отнася до търговията и употребата на продукти, съдържащи азбест, 
крокидолитът (син азбест) беше в началото на 1980 г. първата категория азбестни 
влакна, която беше напълно забранена в Европа. През 1991 г. от шест различни вида 
азбест пет бяха напълно забранени в Европейската общност, а последният вид азбест 
(хризотил или бял азбест) беше забранен в 14 категории продукти. На 26 юли 1999 г. 

                                               
1 ОВ №° L 206, 29.7.1991 г., стр. 16.
2 ОВ №° L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.
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Европейската комисия реши (Директива 1999/77/ЕО) да забрани всички други форми 
на употреба на азбест. Директивата предвижда влизане в сила на забраната във всички 
държави-членки от 1 януари 2005 г.

Всички държави-членки, с изключение на Португалия, вече са уведомили Комисията 
относно транспонирането на Директива 1999/77/ЕО в националните им 
законодателства.

По отношение на епидемиологичните аспекти, наблюденията на епидемията от ракови 
заболявания, свързани с азбеста, и анализираните извадки на епидемиологични данни 
от професор Peto и неговите колеги1 показват, че допустимата годишна смъртност в пет 
държави-членки и в Швейцария2 вследствие на специфично раково заболяване, 
свързано с експозицията на азбест, наречено мезотелиома на плеврата, би трябвало да 
нарасне двойно в рамките на следващите 35 години и да премине от 5 000 на 9 000 
случая годишно, което означава общо приблизителен брой на смъртни случаи от 250 
000 души до 2025 г. Мезотелиомата се развива средно в продължение на 40 години след 
първата експозиция на азбест, с което се обяснява, че дори и след прекратяването на 
производството на азбест и употребата на продукти със съдържание на азбест, 
специфичната смъртност поради мезотелиома продължава да се увеличава. За 
нещастие, към днешна дата не е известно лечение за тази болест. Следователно 
процентите на случаите на заболяване и на смъртност са на практика идентични.

Европейската мрежа на регистрите на раковите заболявания, която се финансира от 
Общността в рамките на предишната програма „Европа срещу рака“, беше наскоро 
подобрена и разширена вследствие на заключенията на професор Peto и неговите 
колеги и обхвана всички държави-членки и някои държави от Централна и Източна 
Европа3. Според авторите наличните цифрови данни за Северна Италия в регионалните 
италиански регистри за ракови заболявания съществено надвишават средните 
европейки стойности, както това е отбелязано и от вносителите на петицията.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Вследствие на проведена среща на 22 февруари 2006 г., комисията по петиции към 
Европейския парламент изпрати на вносителя на петицията писмо [02-
COMM.PETI(2006)D/14790], в което се посочва, наред с другото, и каква 
допълнителната информация се очаква от Комисията.

В това писмо, като констатира от една страна, че Комисията като цяло е отговорила на 
проблемите, повдигнати в доклада на проучвателната мисия в Pistoia от 14 и 15 

                                               
1 The European mesothelioma epidemic (Европейската епидемия от мезотелиома), J Peto и al., British J of 

Cancer (1999) 79(3/4), стр. 666-672

2 UK, F, D, I, NL, CH

3 Incidence du mésothéliome pleural en Europe: indices d'une certaine décélération des tendances à la hausse 
(Брой на случаите на мезотелиома на плеврата в Европа: показатели за известно отслабване на 
тенденциите към повишаване), F. Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003 г.
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февруари 2005 г., комисията по петиции счита за целесъобразно да се поиска от 
Комисията последна проверка на съобразността на действията на италианските 
компетентни органи с европейските разпоредби (Директива 2003/18).

Към вносителя е отправено и искане да представи на комисията по петиции своите 
евентуални коментари, за да позволи на Комисията да направи окончателна оценка по 
съществото на петицията. Към днешна дата такива коментари не са представени пред 
Комисията.

На първо място е уместно да се подчертае, че Директива 2003/18/ЕО за изменение на 
Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от рискове, 
свързани с експозицията на азбест по време на работа беше приета на 27 март 2003 г. и 
че държавите-членки разполагаха със срок до 15 април 2006 г., за да приемат 
необходимите мерки за изпълнението на директивата. От това става ясно, че Директива 
2003/18/ЕО не е била приложима, за да определи рамка на действията на италианските 
органи, свързани с изложените в петиция 328/2004 факти.

От друга страна обаче Комисията ще се намеси, в случай че Италия не уведоми
Комисията относно италианските национални мерки за транспониране на Директива 
2003/18/ЕО, както и в случай на несъобразност на тези национални мерки с 
директивата. В тази връзка, тъй като Италия все още не е оповестила своите 
национални мерки за изпълнение на Директивата 2003/18/ЕО, Комисията възнамерява 
да започне процедура за нарушение поради непредоставяне на информация по смисъла 
на член 226 от Договора.

По отношение на въвеждането на Директива 2003/18/ЕО, Комисията не може да се 
произнесе предварително за бъдещото прилагане от страна на компетентните 
италиански органи на италианското законодателство, транспониращо директивата. В 
действителност, компетентните национални органи на всяка една държава-членка, и в 
частност инспекциите по труда в областта на здравето и безопасността на работното 
място, са тези, които трябва да осигурят ефективен и адекватен контрол и надзор за
доброто прилагане на националното законодателство, транспониращо общностните 
директиви. Разбира се, Комисията при необходимост може да се намеси и да започне 
процедура за нарушение, ако до нейното знание достигнат конкретни елементи, 
доказващи неправилно функциониране от страна компетентните национални органи, 
което би довело до положение на всеобщо неправилно прилагане.

Освен това, Комисията извърши допълнителна проверка на действията на италианските 
компетентни органи спрямо действащата общностна нормативна уредба към момента 
на възникване на представените в петицията 328/2004 обстоятелства (Директива 
83/477/ЕИО, изменена с Директива 91/382). От резултати от проверката става ясно, че 
компетентните национални органи за контрол и надзор по прилагането на 
националното законодателство, транспониращо Директива 83/477/ЕИО, са действали 
активно по случая, извършвайки съответния контрол и анализ, позволяващи 
откриването на определени нередности, и предприемайки мерки за коригиране на 
откритите нередности, както и други инициативи за подобряването на защитата на 
здравето и безопасността на засегнатите работници.
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Следователно, тази допълнителна проверка не позволява да се направи заключение за 
нарушение на общностното право от страна на италианските компетентни органи.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 юни и на 25 ноември 2008
г.

В тази петиция работниците в завода Ansaldo-Breda в Pistoia са съобщили за случай на 
заразяване, възникнал вследствие на употреба на азбест в техния завод. Според 
вносителите на петицията, работниците в този завод са били изложени на 
въздействието на азбест, по-специално по време на операцията по подмяна на 
покритието от етернит на покрива, между 1987 г. и 1991 г., която се е извършила без 
прекъсване на нормалния цикъл на работа и без каквато и да е информация или защита 
на работниците. Молбите на някои от работниците за признаване и обезщетение за 
професионални заболявания вследствие на излагане на азбест не са били 
удовлетворени.

Вносителите на петицията искат Европейският парламент да провери: дали Италия е 
спазила разпоредбите на Общността в областта на защитата от азбест на работниците и 
дали признава специалните мерки, с които се ползват изложените на азбест работници; 
да провери дали евентуалните средства за защита са подходящи и дали са използвани 
по време на възстановяването на въпросния обект; да провери дали съществува 
незаконно сметище на азбест в обекта, както и евентуалните способи за обезопасяване 
съобразно общностното законодателство; да провери дали необходимите анализи за 
възстановяването на обекта са били извършени, да се увери, че ще бъдат предприети 
специални мерки по отношение на работниците, които са били изложени на азбест.

СЪОБРАЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
АРГУМЕНТИТЕ НА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ПЕТИЦИЯТА

a) Приложимото по случая общностно законодателство в тази област и 
задълженията на държавите-членки да транспонират и прилагат това 
законодателство

Както това вече бе посочено от Европейската комисия в предходните й съобщения по 
повод на тази петиция, защитата на работниците срещу рисковете, свързани с 
експозицията на азбест по време на работа, е регламентирана на общностно равнище от 
Директива 83/477/ЕИО1, изменена с Директиви 91/382/ЕИО2 и 2003/18/ЕО3. 
                                               
1 Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работниците от рискове, 

свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 
8 от Директива 80/1107/ЕИО) (ОВ L 263, 24.9.1983 г.).

2 Директива 91/382/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 година за изменение на Директива 83/477/ЕИО за 
защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на 
работа (ОВ L 206, 29.7.1991 г.).

3 Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 март 2003 г. за изменение на 
Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с 
експозицията на азбест по време на работа (ОВ L 97 15.4.2003 г., стр. 48).
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Изложените факти от страна на вносителите на петицията трябва да бъдат разгледани в 
светлината на разпоредбите от Директива 83/477/ЕИО, като единствената приложима 
по онова време.

Държавите-членки имат задължението да транспонират правилно общностните 
директиви. Освен това, националните компетентни органи и в частност инспекциите по 
труда в областта на здравето и безопасността на работното място, са тези, които трябва 
да осигурят ефективен и адекватен контрол и надзор за доброто прилагане на 
националното законодателство, транспониращо общностните директиви, както и да 
предвидят в националното законодателство административни и съдебни средства за 
защита.

б) Сведения, предоставени от страна на италианските органи

Вследствие на това, незабавно след внасянето на петицията през 2004 г., Европейската 
комисия поиска от италианските органи точна информация относно представеното в 
петицията положение, за да може да прецени дали изложените от вносителите на 
петицията елементи биха позволили да се стигне до заключението за нарушаване на 
общностното право от страна на компетентните италиански органи и да започне 
процедура за нарушение срещу Италия. В отговор на изпратеното от Европейската 
комисия писмо, италианските органи са предоставили на Европейската комисия следната 
информация:

Италианските органи съобщават на първо място, че положението е в известен смисъл 
по-различно от представеното пред Европейската комисия. Направени са следните 
наложителни уточнения и най-вече относно санитарните аспекти, местната здравна 
служба (USL) в Pistoia в сътрудничество с Центъра за изучаване и превенция на 
раковите заболявания във Флоренция, е направила епидемиологично изследване върху 
смъртността на служителите в предприятието1, на базата на общо 3741 служители, 1154 
от които са починали (тук се включени всички възможни причини на смърт, от 
сърдечносъдови заболявания до травми) за период от 40 години, между 01.01.1960 г. и 
31.12.2000 г.
Изследването е разкрило, освен съществено увеличение на случаите на мезотелиоми, 
наднормен брой на ракови заболявания на белите дробове, които са статистически по-
застъпени сред работниците, отколкото сред служителите, и се ограничават до лицата, 
които са започнали работа в Breda преди 1970 г. Известно е, че ракът на белите дробове 
е свързан с множество рискови фактори и поради това е трудно да се обясни това 
увеличение на случаите на белодробни тумори поради липса на информация за 
индивидуалното излагане на азбест и други потенциално канцерогенни субстанции 
като тютюневия дим.

Не е отбелязан нито един случай на белодробна азбестоза.

Що се отнася до мезотелиомите на плеврата, установяването на отделните случаи не се 
е извършило единствено посредством въпросното епидемиологично проучване, но и 

                                               
1  Център за изследване и превенция на раковите заболявания.
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благодарение на различни източници на информация, тъй като от дълго време в 
Тоскана съществува ефикасна система за регистрация на случаите, включваща всички 
санитарни структури и която способства за воденето на Archivio Regionale dei 
Mesoteliomi1.“

Според италианските органи към 2004 г. „смъртните случаи поради мезотелиоми при 
лицата, които са работили в Breda в продължение на различни периоди от време, са 19 
на брой; две от тези лица са прекратили работата си в Breda преди 1950 г. или преди 
въвеждане на азбеста като средство за изолиране на подвижния железопътен състав 
чрез впръскване. Тази операция, която трябва да се счита за основен източник на 
експозиция на азбеста, се е осъществявала основно в бившия завод. Тя е започнала да 
се прилага в средата на петдесетте години и е изоставена като способ в края на 
седемдесетте години. Трябва да се отбележи, че цитираните случи на мезотелиоми са се 
проявили в рамките на период от 25 години (първият случай датира от 1981 г.) и че 
средният латентен период на този тумор е близо 40 години. Следователно болестта не 
може да е била причинена от предполагаемите доскорошни или настоящи експозиции 
на азбест.“

Що се отнася до работите по обезопасяване на материали, съдържащи азбест,
италианските органи посочват следното:

„От 1990 г. до днешна дата, множество интервенции по обезопасяване на структурите и 
инсталациите са били осъществени в сегашния завод.

Тези работи са били извършени с превантивна цел и са били предназначени за 
елиминирането и отстраняването на материали, съдържащи азбест, и по никакъв начин 
не са били съпровождани от безконтролно замърсяване на околната среда. Най-важната 
задача се е състояла в отстраняването и/или изолирането на азбеста, който е бил 
впръскан върху улуците за събиране на дъждовните води, инсталирани на покрива на 
завода. Работите винаги са се извършвали под екологичен контрол, за да се открие 
наличието на азбестови влакна във въздуха.

Публикацията „Санитарна намеса за персонала на дружеството Breda, който е бил 
изложен на азбест“, (в приложение), в глава „Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale“2, дава възможност да се 
проверят вида и начина на извършване на всички работи по отстраняване или 
изолиране на азбеста, както и резултатите от екологичния  контрол, осъществен по 
време и след извършването на работите.

Същия този текст в заключението си гласи, че представените за периода 1990—2002 г. 
резултати показват ниво на замърсяване с азбестови влакна във въздуха, което може 
да бъде определено като „съобразено с околната среда“, доколкото измерените нива 
не се отклоняват значително от допустимата норма. Предвид резултатите от 

                                               
1  Регионален регистър на мезотелиомите.

2  Дванадесет години на пречистване в едно предприятие за производство на железопътни състави: 
оценка на замърсяването на околната среда.
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скорошните анализи и проби, тази оценка продължава да бъде непроменена до днешна 
дата.“

Що се отнася до подмяната на покритието от етернит на покрива на настоящия 
завод, между 1987 г. и 1991 г., италианските органи посочват, че „тези работи не са 
представлявали съществен източник на експозиция.“

От анализа на направените проби на въздуха във вътрешността на завода от края на 
1989 г. и впоследствие, т.е. и по време на работите по подмяна на покритието на 
покрива, става ясно, че няма замърсяване на околната среда.

Архивите не съдържат никаква следа от информация от страна на служителите по 
време на тези събития, засвидетелстваща за проблеми, свързани с работите по 
демонтирането. Въпреки това персоналът на USL е извършил през юни 1998 г. 
инспекция на помещенията и е сигнализирал за нередности по отношение на 
временното складиране на отстранения материал на външната площадка на завода.

Хипотезата за изхвърлянето на азбестово-циментовите плочки, махнати от покритието 
на покрива, периодически се преразглежда. През 2001г. ARPAT1 е проконтролирала 
документацията за количеството на изхвърлените материали (приблизително 1 900 000 
кг плочки  за покривно пространство от 67 000 м²), и е проверила резултатите от 
проучванията на зоната, принадлежаща на завода и представена в местната преса като 
вероятното местонахождение на сметището. Въз основа на тези контроли и проверки, 
общината в Pistoia е преценила, че може да забрани неправомерното унищожаване на 
азбестоцимент в обекта на предприятието Ansaldo Breda.

Службите на U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
констатират, че унищожаването на други материали, подложени на прочистване в 
периода от 1990 г. до днес, се е извършило правомерно и законосъобразно.

В края на 2002 г., поради продължаващото силно безпокойство от страна на 
служителите, USL е счела за уместно да бъдат развити други инициативи и е 
предложила Интегриран здравен план, за изготвянето на който са били поканени 
институционални и социални органи (сред които общинската управа на Pistoia, 
предприятието Breda, синдикалният комитет на предприятието, професионалните 
организации, Провинциалната инспекция по труда, INAIL, ARPAT). Изготвен е проект, 
преследващ две цели:

 първата, относно първичните превантивни мерки, предвижда приключването в 
рамките на петгодишен период на премахването на улуците, които все още съдържат 
капсулиран и изолиран азбест (таблица 3, страница 42 от приложената публикация). 
Работите са започнали през август 2004 г. и ще се осъществят през периода на 
затваряне на предприятието за лятната почивка;

 втората, относно санитарните условия, се състои в провеждането на извънредна 
кампания, която към днешна дата е приключила, на санитарни проверки на 

                                               
1  Регионална агенция за защита на околната среда във Флоренция.
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доброволни начала на служителите на предприятието Ansaldo Breda и на други 
предприятия, работещи в рамките на същото. Участието в тази кампания е било по-
ниско от очакваното и показва, че служителите на работа към днешна дата са силно 
обезпокоени за здравословното си състояние, но че резултатите от медицинските 
изследвания, макар и да не могат да бъдат обобщаващи поради слабото участие, не 
са установили заболявания на дихателните органи.“

Освен това, италианските органи са предоставили на Европейската комисия събраната 
от INAIL информация (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro), уточнявайки, че „този Институт притежава единствено информация, събрана 
от собствените му технически структури в рамките на мисиите, които са му възложени 
от Министерството на труда и социалните политики — Главна дирекция за политики на 
социалното осигуряване, предвид признаването на правото на получаване на социални 
помощи от служителите, изложени на азбест по смисъла на член 13, параграфи 7 и 8 от 
закон №° 257/1992, изменен със закон №° 271/1993.“INAIL е предоставил следната 
информация:

 „употребата на впръскван азбест е преустановена през юни 1982 г.;
 работите по разрушаване на покривното покритие от  етернит са извършени без 

преустановяване на производствената дейност, но не е налице никаква 
информация относно обстоятелствата, описани в писмото на Европейската 
комисия;

 масовото излагане на азбест във въпросния завод се обяснява с употребата на 
същия азбест в строителството на железопътни вагони; тази техника е била 
преустановена през осемдесетте години;

 професионалните заболявания, провокирани от азбеста, са с дълъг латентен 
период и могат да се проявят много след преустановяването на излагането на 
риск. Именно поради това тези заболявания са редовно предмет на обезщетения 
от страна на INAIL, дори и когато те са декларирани наскоро или се очаква да се 
появят в бъдещ момент.“

Освен това, италианските органи са предоставили на Европейската комисия 
публикацията „L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda“. Копие 
от публикацията е приложено към съобщението. Тази публикация „съдържа казаното 
по време на образователния ден, организиран на 22.2.2002 г. от местната санитарна 
структура №°3 на Pistoia и Община Pistoia, за да се популяризират и за да представят на 
градската общност резултатите от многогодишните сериозни усилия, положени от USL, 
както и придобитите познания по проблемите с азбеста в дружеството Breda”.

По този начин италианските органи отговориха по удовлетворителен начин на 
въпросите, зададени от Европейската комисия, касаещи санитарните аспекти, работите 
по прочистване, предполагаемото сметище на заразените плочки, обезщетението на 
работниците за причинените от азбеста професионални заболявания и др.

От тези точни и подробни сведения от страна на италианските органи относно
разглежданата петиция става ясно, че компетентните национални органи за контрол и 
надзор по прилагането на националното законодателство, транспониращо Директива 
83/477/ЕИО, са действали активно по случая, извършвайки съответния контрол и 
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анализ, позволяващи откриването на определени нередности, и предприемайки мерки 
за коригиране на откритите нередности, както и други инициативи за подобряването на 
защитата на здравето и безопасността на засегнатите работници.

Европейската комисия не констатира нарушение на общностното право от страна на 
компетентните италиански органи и реши да не започва процедура за нарушение срещу 
Италия.

в) Проучвателна мисия на членовете на Европейския парламент (ЕП) в Pistoia

Успоредно с разследването по петицията, водено от Европейската комисия, членовете на 
комисията по петиции към ЕП осъществиха проучвателна мисия в Pistoia на 14 и 15 
февруари 2005 г. ЕП привлече вниманието на тримата заинтересовани членове на 
Европейската комисия върху заключенията от този доклад.

Европейската комисия внимателно анализира текста на доклада, който проследява 
историята на предходните петиции по въпроса за азбеста, отразява посещението в завода 
Ansaldo—Breda, като и изслушването на засегнатите лица (бивши работници, италиански 
органи, и т. н.).

В своите заключения авторите на доклада приканват Европейската комисия да 
предприеме нови действия срещу рисковете, свързани с азбеста, и критикуват 
Европейската комисия за неправомерно бездействие  по отношение на законодателството.

Европейската комисия предостави подробен отговор на комисията по петиции към ЕП в 
предходното съобщение. В него, наред с другото, тя потвърди своята позиция, а именно, 
че при липса на нови сведения в доклада и в светлината на точните и подробни сведения, 
предоставени от италианските органи по повод на тази петиция, Европейската комисия е 
стигнала до заключението, че не може да се констатира нарушение на общностното право 
и че случаят влиза в кръга на отговорности на националните италиански органи.

г) Нови сведения от страна на вносителите на петицията

През септември 2007 г. вносителите на петицията предоставиха нова информация, която 
според тях ангажира отговорността на държавата и обосновава откриването на процедура 
за нарушение на равнището на Общността.

Европейската комисия анализира тези нови сведения. Въпреки това тя констатира, че тези 
сведения не представляват нови и достатъчно конкретни елементи, разкриващи 
нарушение от страна на италианската държава на общностното законодателство. Тези 
нови сведения не могат да послужат като основание за започване на процедура за 
нарушение.

По конкретно, вносителите на петицията се позовават на изследването на професор
J. Peto, според което годишният процент на смъртност в пет държави-членки на ЕС, 
сред които е и Италия, както и в Швейцария, поради мезотелиома на плеврата 
практически ще се увеличи двойно през следващите тридесет и пет години. Цитираното 
по-горе изследване вече е било предмет на писмено парламентарно запитване, 
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представено в подкрепа на вносителите на петицията от г-жа Angelilli на 12 февруари 
2007 г. Според вносителите е било „очевидно, че подобни отклонения в данните са в 
следствие на неадекватното прилагане на директивата от страна на компетентните 
национални органи, за което е отговорна италианската държава…“, което е основание 
за откриване на процедура за нарушение срещу италианската държава.

За да допълни сведенията на вносителите на петицията, Комисията би желала също 
така да привлече вниманието върху едно друго проучване на „European Network of 
Cancer Registries“, резултатите от което клонят в посоката на тези, направени от 
професор Peto.

Комисията би желала да направи следните наблюдения относно тези епидемиологични 
проучвания, както и по отношение на въпроса на вносителите на петицията, касаещ 
възможността да се инициира процедура за нарушение срещу италианската държава:

Разглежданата петиция касае предполагаемо излагане на азбест и заразяване на 
работниците на предприятието Breda в Италия. Относимият епидемиологичен анализ, 
според петицията, е именно този, който конкретно касае здравословното състояние и 
нивото на смъртност сред служителите на това предприятие. Но единственото 
проучване от този род относно нивото на смъртност сред служителите на 
предприятието е било извършено от италианските компетентни органи1.

Според италианските органи, това проучване, както и събраните данни от Регионалния 
регистър на мезотелиомите в Тоскана2, е позволило да бъдат идентифицирани с точност 
19 случая на смърт от мезотелиома до 2004 г. сред лицата, които са работили в Breda. 
От това проучване става ясно и това, че починалите по този начин работници (първият 
случай датира от 1981 г.) са били заразени преди приемането и предвидената дата за 
транспониране на първата европейска директива за защита от азбеста от 1983 г.

Що се отнася до епидемиологичното проучване, направено от професор J. Peto, на 
което се позовават вносителите, както и проучването направено от авторите на 
„European Network of Cancer Registries“, нито едното от двете не се отнася конкретно за 
предполагаемото излагане на азбест на работниците на Breda в периода 1987—1991 г., а 
по-скоро в тях се анализира положението на ниво региони и някои европейски 
държави.

Освен това, като се има предвид, че средният латентен период на мезотелиомите е
приблизително 40 години, е малко вероятно представените в тези проучвания смъртни 
случаи на работници поради мезотелиома да се дължат на излагане на азбест след 1ви

януари 1987 г., дата, която е предвидена за транспониране от страна на държавите-
членки на първата европейска директива за защита от азбеста (директива 83/477/ЕИО). 
Уместно е да се направи уточнението, че проучването на професор Peto е публикувано 
през 1999 г., т. е. едва десетина години след упоменатото излагане на азбест между 
1987 и 1991 г. По същия начин, проучването на „European Network of Cancer Registries“ 

                                               
1 Резултатите от проучването са представени по-горе в съобщението.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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датира от 2003 г.

Следователно представените в гореупоменатите проучвания данни за смъртните случаи 
поради мезотелиома не позволяват на Европейската комисия да заключи за неспазване 
от страна на италианската държава на задълженията й, произтичащи от общностното 
право. Поради това въпросните данни не могат да послужат като основание за 
инициирането на процедура за нарушение срещу Италия по повод на случая — предмет 
на настоящата петиция. 

На последно място Европейската Комисия би желала да напомни и своя отговор на 
горепосоченото парламентарно питане относно проучването на професор Peto, а 
именно, че, на първо място, италианските органи, отговорни за контрола и надзора по 
прилагането на националното законодателство, са тези, които трябва да решат доколко 
е целесъобразно да се вземат предвид съществуващите научни изследвания.

На второ място, вносителите на петицията се позовават на допълнителното съобщение 
на Европейската комисия, от 10 ноември 2006 г. В това свое съобщение Европейската 
комисия посочва, „че от тази проверка става ясно, че компетентните национални 
органи за контрол и надзор по прилагането на националното законодателство, 
транспониращо Директива 83/477/ЕИО, са действали активно по случая, извършвайки 
съответния контрол и анализ, позволяващи откриването на определени нередности, и 
предприемайки мерки за коригиране на откритите нередности, както и други 
инициативи за подобряването на защитата на здравето и безопасността на 
засегнатите работници“. По конкретно, от предоставените от страна на италианската 
държава сведения (представени по-долу) става ясно, че персоналът на USL е извършил 
през юни 1998 г. инспекция на обекта и е сигнализирал за нарушения по отношение на 
временното складиране на отстранения материал на външната площадка.

От предоставената от италианските органи информация става ясно и че през 2001 г. 
Регионалната агенция за опазване на околната среда във Флоренция (ARPAT) е 
осъществила контрол на документите за количеството депонирани материали 
(приблизително 1 900 000 кг греди за 67 000 м² покрив), и е проверила резултатите от 
сондажа на почвата в зоната, принадлежаща за завода и разкрита от местната преса 
като вероятно местонахождение на сметището.

Службите на U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
констатират, че унищожаването на други материали, обект на обезопасяване от 1990 г.
досега, е извършено редовно и законосъобразно.

За повече сведения може да се обърне внимание на публикацията „Санитарна намеса за 
персонала на дружеството Breda, който е бил изложен на азбест“ (в приложение).

Трябва да се отбележи че тази нередност, открита от италианските органи, по никакъв 
начин не може да представлява нов елемент, който да послужи като основание за 
започването на процедура за нарушение. Разкриването на тази нередност, както и 
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съвкупността от предприети мерки от страна на италианските органи с цел 
възстановяване на обекта единствено потвърждава предходните заключения, че 
италианските органи са се намесили активно по случая, предмет на петицията.

На трето място, вносителите на петицията поставят въпроса за евентуалното обратно 
действие на италианското законодателство, транспониращо Директива 2003/18/ЕО.

Европейската комисия желае да привлече вниманието на вносителите на петицията 
върху обстоятелството, че сведенията, които фигурират в петицията, касаят период, 
който предхожда датата на влизане в сила на Директива 2003/18/ЕО. Директивата 
2003/18/ЕО беше приета на 27 март 2003 г. и държавите-членки имаха задължението да 
приемат национални мерки по транспонирането й преди 15 април 2006 г. Следователно 
разпоредбите от тази директива са ирелевантни по отношение преценката на 
разглежданите в петицията факти.

От това следва, че националните разпоредби, транспониращи Директива 2003/18/ЕО, не 
са били приложими по времето на описаните в петицията събития. Поради това, 
Европейската комисия не може да започне процедура за нарушение на основата на тази 
директива, която не е с обратно действие. Въпросите на вносителите на петицията 
относно възможността за признаване от страна на италианския законодател на действие 
със задна дата на италианското законодателство, транспониращо директивата, е изцяло 
и единствено от компетентността на италианската държава.

Европейската комисия поиска разяснения от италианските органи относно изразените 
съмнения от страна на вносителите по отношение на транспонирането на тази 
директива в италианското законодателство и практическо приложение на някои от тези 
разпоредби. Допълнителните разяснения касаеха законодателната дейност на 
регионите, отговорният орган  и предприятията, които имат разрешително да 
извършват разрушителна дейност и дейност по прочистване на азбеста. Италианските 
органи отговориха задоволително на зададените от Европейската комисия въпроси, 
която може да направи заключението, че съмненията на вносителите на петицията не са 
основателни.

На четвърто място, вносителите на петицията се позовават на статии от вестници, както 
и на увеличаващия се брой на лица, които са починали в следствие на работа с азбест. 
Тази информация не е от естество, позволяващо обосноваването на процедура за 
нарушение срещу италианската държава.

Европейската комисия би искала също така да привлече вниманието на вносителите на 
петицията върху факта, че признаването на спецификата на един промишлен обект, 
както това е предложено от тях, не е от компетентността на Общността.

На последно място, по време на последната среща на комисията по петиции към 
Европейския парламент, провела се на 11 септември 2008 г., вносителите на петицията 
поискаха, позовавайки се на парламентарното запитване  P-4493 от 31 юли 2008 г. 
Комисията да даде своето становище относно новата информация, отнасяща се за 
предполагаемото съществуване на незаконно сметище на азбест във вътрешността на 
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самото учреждение. Тази информация се е била появила в италианската преса на 15 
юни 2008 г.

По повод на това е уместно да се напомни, че Европейската комисия няма практика да 
се произнася по повод на появили се в пресата твърдения. Поради това Европейската 
комисия не може да направи коментар относно предполагаемото съществуване на 
незаконно сметище на азбест в рамките на учреждението, което остава изцяло 
хипотетично до евентуално потвърждение от страна на италианските органи. По повод 
на това трябва да се напомни, че италианските органи са тези, които трябва да направят 
необходимото разследване и да предприемат адекватни мерки, в случай на 
закононарушение. 
Но от тук нататък е сигурно, че ако се потвърди, че сметището продължава да 
съществува във вътрешността на учреждението, то Европейската комисия ще следи 
отблизо специалните мерки, които италианските органи ще предприемат, за да 
осигурят премахването на сметището без риск за здравето на работниците на Breda, 
нито на работниците, които са натоварени с премахването на заразените материали.   

Във всеки случай Европейската комисия би желала да прикани вносителите на 
петицията да й представят всяка информация, касаеща съществуването на това 
предполагаемо сметище, която тя ще анализира внимателно.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В ролята си на пазител на Договорите, Европейската комисия не се колебае да се 
намеси в случай на неспазването на задължението от страна на държавите-членки да 
уведомят Европейската комисия за националните мерки, транспониращи директивите 
на Общността, както и в случаите на несъобразност на тези национални мерки с 
разпоредбите на директивите, или пък при неправилно прилагане на общностното 
законодателство.

В случая, предмет на тази петиция, Европейската комисия би могла да се намеси и при 
необходимост да започне процедура за нарушение, ако до знанието й достигнат 
конкретни елементи, доказващи неправилното функциониране от страна на 
компетентните национални органи, което би довело до положение на всеобщо 
неправилно прилагане на разпоредбите от Директива 83/477/ЕИО.

Трябва да се отбележи, че от момента на внасянето на петицията през 2004 г. до днешна 
дата, такива елементи не са били предоставени на Европейската комисия.

От друга страна, от предоставената точна и подробна информация от италианските 
органи става ясно, че компетентните национални органи за контрол и надзор по 
прилагането на националното законодателство, транспониращо Директива 83/477/ЕИО, 
са се намесили активно по повод на представения в петицията случай. Били са също 
така предприети съществени работи по прочистване от страна на италианските органи с 
цел възстановяване на обекта. Вниманието на Европейската комисия не е било 
привлечено върху какъвто и да било нов проблем, констатиран на обекта.
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Тъй като не разполага с нови сведения и още по-малко с информация, която би 
позволила констатирането на неспазване на общностното законодателство от страна на 
компетентните италиански органи, Европейската комисия може единствено да 
поддържа решението си да не се започва  процедура за нарушение срещу Италия на 
основание Директива 83/477/ЕИО.

Приложение: публикация „Санитарна намеса за персонала на дружеството Breda, който 
е бил изложен на азбест“.
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