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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 328/2004 af Patrizio La Pietra, italiensk statsborger, og 9 
medunderskrivere om et tilfælde af udsættelse for asbest i en fabrik og de 
heraf følgende konsekvenser for arbejdstagernes sundhed

1. Sammendrag

Andrageren henviser til et meget alvorligt tilfælde af anvendelse af flydende asbest i 
produktionsprocessen i AnsaldoBredas fabrik i Pistoia (Italien) indtil 1985. Han understreger, 
at der under arbejdet med asbestfjernelse (1987-1991) hverken var tale om en afbrydelse af 
produktionsprocessen, beskyttelse af arbejdstagerne mod eksponering for støv eller 
forudgående oplysning om sundhedsrisiciene. Endvidere blev asbestaffaldet i fravær af en 
forudgående miljøkonsekvensanalyse opbevaret forkert inde i den pågældende fabrik, hvilket 
gjorde det nødvendigt at sanere lokaliteterne. Saneringen er stadig i gang efter at være blevet 
igangsat for sent i 1996. Som følge heraf er dødeligheden på grund af lungekræft steget 
voldsomt blandt arbejdstagerne (180 døde ud af 1.500 medarbejdere - 20 ofre led af 
mesotheliom). Endelig lader det til, at der i mellemtiden intet er blevet gjort for at informere 
arbejdstagerne om saneringsforanstaltningerne og varigheden heraf, og at der har været tale 
om forskelsbehandling fra arbejdsgiverens side, for så vidt angår udbetalingen af erstatning til 
de arbejdstagere, der blev udsat for asbestforureningen. Af alle disse årsager anmoder 
andragerne Unionen om at gribe ind i sagen med henblik på at undersøge, om Italien har 
handlet i strid med den gældende fællesskabslovgivning på området, og i givet fald træffe 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at Italien overholder fællesskabsbestemmelserne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. oktober 2004).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2004
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"Aspekter vedrørende beskyttelsen af arbejdstagere

Arbejdstageres udsættelse for asbest er på nuværende tidspunkt reguleret i Rådets direktiv 
83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under 
arbejdet at være udsat for asbest1. Direktivet har til formål at beskytte arbejdstagerne mod 
farer for deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår eller kan opstå ved under 
arbejdet at være udsat for asbest. I direktivet fastsættes der grænseværdier og andre særlige 
forskrifter, såsom pligten til at udarbejde en arbejdsplan inden arbejdet med nedrivning eller 
fjernelse af asbest, skiltning på stedet og oplysning af arbejdstagerne og/eller disses 
repræsentanter. Direktivet er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan anvende eller indføre 
love eller administrative bestemmelser, der giver arbejdstagerne en bedre beskyttelse.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 om ændring af Rådets 
direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være 
udsat for asbest2 skærper bestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere, der udsættes for 
asbest, da det indeholder skærpede bestemmelser, der sigter mod bedre forebyggelse på 
området.

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 2 i direktiv 2003/18/EF have gennemført direktivet i 
deres nationale lovgivning inden den 15. april 2006. Da fristen for gennemførelsen af 
direktivet ikke er nået, kan der på nuværende tidspunkt ikke konstateres overtrædelse af 
direktiv 2003/18/EF.
Direktiv 83/477/EØF er således, for så vidt angår beskyttelsen af arbejdstagerne, det eneste 
gældende direktiv i forbindelse med den i andragendet beskrevne sag.
Gennemførelsen og anvendelsen af direktivet henhører under de enkelte medlemsstaters 
kompetenceområde.
For så vidt angår gennemførelsen, har Italien underrettet Kommissionen om de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF.
Oplysningerne i andragendet henviser imidlertid til anvendelsen af den italienske lovgivning 
til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF, og det påhviler således først og fremmest de 
kompetente nationale italienske myndigheder at sikre, at direktiverne anvendes korrekt og 
indføre administrative og retlige klagemuligheder i den nationale lovgivning. Det påhviler de 
kompetente nationale myndigheder at varetage kontrol og tilsyn med de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF. Det påhviler medlemsstaterne at 
sikre, at myndighederne varetager deres opgaver korrekt, ved at gennemføre tilsyn, der skal 
sikre korrekt anvendelse af den nationale lovgivning.
Kommissionen råder ikke over oplysninger, der giver anledning til at vurdere den kompetente 
italienske myndigheds indgreb i sagen. Hvis konkrete oplysninger underbygger, at der 
generelt er tale om en situation med manglende overholdelse af den nationale lovgivning til 
gennemførelse af fællesskabslovgivningen, kan Kommissionen i sin egenskab af traktatens 
vogter anvende de muligheder, der er fastsat i traktaten, særlig artikel 226.
Da andrageren fremhæver elementer, der ikke udelukker, at der kan være tale om en sådan 

                                               
1

EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25. Direktiv ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 om ændring af 
direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest 
(andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (EFT L 206 af 29.7.1991, s. 16).

2 EUT L 97 af 15.4.2003.
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situation, har Kommissionen til hensigt at anmode de italienske myndigheder om specifikke 
oplysninger om sagen ifølge andragendet med henblik på at kunne tage stilling til de af 
andrageren fremhævede punkter.

Miljøaspekter

For så vidt angår den påståede ulovlige nedgravning af asbestaffald, er det muligt, at der har 
været tale om en overtrædelse af fællesskabslovgivningen om affald, særlig artikel 4, 8 og 9 i 
direktiv 75/442/EØF1 om affald.

De italienske myndigheder har for nylig modtaget en anmodning om oplysninger. Disse 
oplysninger bør give Kommissionen mulighed for at vurdere situationen i henhold til den 
pågældende fællesskabsretsakt. Kommissionen vil underrette Parlamentets Udvalg for 
Andragender om svaret fra de italienske myndigheder, så snart dette er modtaget.

Direktiv 87/217/EØF2 om forebyggelse af miljøforurening med asbest angår hovedsagelig 
tilsyn med forurening forårsaget af fremstilling af råasbest og arbejde med produkter, der 
indeholder asbest. Direktivet indeholder kun et begrænset antal generelle bestemmelser om 
transport og fjernelse af asbestholdigt affald. Det har ikke på grundlag af de oplysninger, som 
andragerne har fremsendt, været muligt med sikkerhed at konstatere, hvorvidt 
bestemmelserne i direktivet er blevet overtrådt."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. februar 2005

"De italienske myndigheder har besvaret Kommissionens anmodning om oplysninger som 
følge af påstanden om ulovlig nedgravning af asbestaffald i Pistoia.

De italienske myndigheder oplyste, at alt det asbestholdige affald, der blev fjernet under 
saneringsarbejdet i AnsaldoBredas fabrik, ifølge dokumentationen om indsamling og 
behandling af asbest i anlægget blev fjernet og bortskaffet i henhold til de gældende 
procedurer.

Myndighederne erklærede endvidere, at det regionale miljøagentur og det lokale 
sikkerhedsagentur også havde udtaget en prøve fra jorden på fabrikkens område med henblik 
på at vurdere, om en del af den fjernede asbest var blevet nedgravet. Resultatet af denne test 
var negativt.

I lyset af ovenstående kan det udelukkes, at der har været tale om en ulovlig nedgravning af 
asbestaffald ved AnsaldoBredas fabrik i Pistoia. Der er således ikke på grundlag af den 
dokumentation, som Kommissionen er i besiddelse af, anledning til at konkludere, at der er 
tale om en overtrædelse af fællesskabslovgivningen om affald.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 9. november 2005

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975.

2 EFT L 85 af 28.3.1987.
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"Kommissionen har med stor interesse læst rapporten fra undersøgelsesmissionen med 
deltagelse af Udvalget for Andragender, da asbest er et særligt farligt stof, der kan forårsage 
alvorlige sygdomme, navnlig lungefibrose og pleural fibrose, lungekræft og kræft i 
lungehinden og bughinden, og opstår i forskellige former i en lang række arbejdssituationer.

De faglige miljøer, der på nuværende tidspunkt er mest udsat for asbest, er dem, der risikerer 
at komme i kontakt med asbest som led i reparations-, vedligeholdelses-, omlægnings- og 
nedrivningsarbejde. Under disse vilkår er eksponeringen for asbest ofte uforudset eller 
uventet, og materialerne er meget farlige, da de er nedbrudte. En særlig situation er arbejdet 
med fjernelse af asbest, hvor man kender risikoen og ved, at der vil være et højt 
eksponeringsniveau. I denne situation bør der træffes mere omfattende 
beskyttelsesforanstaltninger.

Formanden for Udvalget for Andragender, hr. Libicki, har i en skrivelse meddelt næstformand 
Wallström, at deltagerne i undersøgelsesmissionen overlader hende ansvaret for at henlede de 
tre kompetente kommissærers opmærksomhed på konklusionerne i rapporten.

For så vidt angår beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og konklusionerne i 
rapporten vedrørende spørgsmålet om opfyldelsen af betingelserne for behandling og 
indholdet af de andragender, der blev indgivet mellem 1988 og 2004, skal der mindes om, at 
gennemførelsen og anvendelsen af direktiver i henhold til fællesskabsretten henhører under de 
enkelte medlemsstaters kompetenceområde. Medlemsstaterne skal gennemføre direktiverne i 
den nationale lovgivning inden for den i direktivet angivne gennemførelsesfrist. Det påhviler 
de kompetente nationale myndigheder i de enkelte medlemsstater - og, for så vidt angår 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig arbejdstilsynet - at føre hensigtsmæssig og 
effektiv kontrol og tilsyn med de nationale bestemmelser. Kommissionen vil have mulighed 
for at gribe ind og eventuelt indlede en overtrædelsesprocedure, hvis den får kendskab til 
konkrete elementer, der dokumenterer fejl fra de kompetente nationale myndigheders side, der 
måtte give anledning til en generel forkert anvendelse af bestemmelserne.

Det skal bemærkes, at direktiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen fastlægger 
minimumsforskrifter på området. I Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om 
beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest1

fastlægges grænseværdier og andre særbestemmelser, men direktivet er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne kan anvende eller indføre love eller administrative bestemmelser, der giver 
arbejdstagerne en bedre beskyttelse.

Hvis konklusionerne i rapporten vedrørende spørgsmålet om opfyldelsen af betingelserne for 
behandling og indholdet af de andragender, der blev indgivet mellem 1988 og 2004, skal 
fortolkes som vedrørende det specifikke tilfælde AnsaldoBreda, ønsker Kommissionen at 
henlede opmærksomheden på de oplysninger, som den tidligere har sendt til Udvalget for 
Andragender, navnlig den anmodning om oplysninger om den i andragendet beskrevne 
situation, som Kommissionen har sendt til de italienske myndigheder, samt de italienske 
myndigheders svar på denne skrivelse. Det fremgår tydeligt af de præcise og detaljerede 
oplysninger, som de italienske myndigheder har fremsendt vedrørende andragendet, at de 
kompetente nationale myndigheder, der varetager kontrol og tilsyn med anvendelsen af den 

                                               
1 EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25.
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nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF, aktivt har grebet ind i sagen 
og udført de relevante analyser og kontroller - som har påvist visse mangler - og truffet 
foranstaltninger, der skal rette op på de opdagede mangler, samt vedtaget andre initiativer, der 
sigter mod at forbedre beskyttelsen af de pågældende arbejdstageres sundhed og sikkerhed.
Kommissionen mener således, at den i andragendet beskrevne sag, for så vidt angår 
beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, henhører under ansvarsområdet for de 
kompetente nationale myndigheder, som varetager kontrol og tilsyn med den italienske 
lovgivning, der er vedtaget i henhold til direktiv 83/477/EØF.

Som det fremgår af rapporten, henhører denne sag under de nationale domstoles kompetence, 
og der verserer på nuværende tidspunkt en sag (straffesag) ved domstolen i Pistoia om 
virksomheden AnsaldoBredas asbest.

For så vidt angår konklusionerne i rapporten vedrørende betragtning 17 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 83/477/EØF 
om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest1, 
opfordrer Udvalget for Andragender Kommissionen til at underrette Europa-Parlamentet om 
de lovgivningsmæssige og/eller administrative foranstaltninger, som den har til hensigt at 
træffe med henblik på at nå dette mål.

Det skal fremhæves, at det drejer sig om en standardbetragtning, der henviser til begrundelsen 
til direktiv 2003/18/EF, og som i lyset af proportionalitetsprincippet er en begrundelse for 
vedtagelsen af direktivet, og at denne betragtning således ikke vedrører lovgivningsmæssige 
og/eller administrative foranstaltninger, som Kommissionen skal vedtage fremover.

Det citerede uddrag af betragtning 17 er følgende: "Målene for dette direktiv, nemlig en 
forbedret beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved under arbejdet at være udsat for 
asbest, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5."

Direktivets betragtning 17 fortsætter som følger: "I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel [traktatens artikel 5], går direktivet ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål [en forbedret beskyttelse af arbejdstagerne mod 
farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest]."

Kommissionen har dog allerede truffet foranstaltninger på området. Ifølge Kommissionens 
meddelelse "Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny 
fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006"2bør Fællesskabets 
arbejdsmiljøpolitik tage sigte på en vedvarende forbedring af velværet på arbejdspladsen. Et 
af de mål, der bør forfølges af samtlige involverede aktører i fællesskab, er styrkelse af 
forebyggelsen af erhvervssygdomme. I denne henseende bør hovedvægten bl.a. lægges på 
asbestrelaterede sygdomme.

                                               
1 EUT L 97 af 15.4.2003, s. 48.
2 KOM/2002/0118.
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For så vidt angår gennemførelsen af denne målsætning, henvises der til Kommissionens 
henstilling af 19. september 2003 om den europæiske liste over erhvervssygdomme1. Denne 
henstilling erstatter Kommissionens henstilling 90/326/EØF af 22. maj 1990 om vedtagelse af 
en europæisk liste over erhvervssygdomme2.

I forhold til den tidligere henstilling, som omfattede asbestose, komplikation af asbestose på 
grund af lungekræft og mesotheliom som følge af inhalation af asbeststøv, omfatter den nye 
henstilling endvidere i sit bilag I ("Europæisk liste over erhvervssygdomme") 
bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion fremkaldt af asbest, lungekræft 
som følge af inhalation af asbeststøv og i bilag II ("Supplerende liste over sygdomme, som 
formodes at være erhvervssygdomme, som bør gøres til genstand for anmeldelse, og som på 
et senere tidspunkt vil kunne forventes optaget i bilag I til den europæiske liste") larynx-
cancer (strubekræft) som følge af inhalation af asbeststøv.

Henstillinger er ikke bindende. For så vidt angår Kommissionens henstilling af 23. juli 1962 
om vedtagelse af en europæisk liste over erhvervssygdomme, har Domstolen imidlertid 
stadfæstet, at da henstillinger ikke kan anses for at være ganske uden retsvirkninger, skal de 
nationale retsinstanser dog ved afgørelsen af tvister, der indbringes for dem, tage hensyn til 
henstillinger3.

For så vidt angår forslaget fra Udvalget for Andragender om gennemførelse af en fuld 
undersøgelse af de forskellige nationale bestemmelser, der har forbudt anvendelsen af asbest, 
skal det bemærkes, at direktiv 2003/18/EF (et stykke tilføjet til artikel 5) indførte et forbud 
mod aktiviteter, der udsætter arbejdstagere for asbestfibre under fjernelse af asbest, ved 
fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter eller ved fremstilling og forarbejdning af 
produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest, bortset fra behandling og deponering af 
produkter fra nedrivning eller fjernelse af asbest.

For så vidt angår direktiv 2003/18/EF, skal medlemsstaterne iværksætte nationale 
gennemførelsesforanstaltninger inden den 15. april 2006. Fra denne dato vil det nye direktiv 
blive kontrolleret af Kommissionen, for så vidt angår meddelelsen af de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger og disses overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.

For så vidt angår konklusionerne i rapporten om de 20 år, der er gået mellem vedtagelsen af 
direktiv 83/477/EØF og vedtagelsen af det nye direktiv 2003/18/EF, skal det bemærkes, at 
perioden mellem vedtagelsen af de to direktiver ikke har været en passiv ventetid.

Direktiv 83/477/EØF, der er et vigtigt udgangspunkt for processen med harmonisering af 
standarderne for beskyttelse af arbejdstagere, der har været udsat for asbest, er blevet 
opdateret og ændret - inden vedtagelsen af det nye direktiv 2003/18/EF - navnlig ved Rådets 
direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 om ændring af direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af 
arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest4.

                                               
1 EUT L 238 af 25.9.2003, s. 28.
2 EFT L 160 af 26.6.1990, s. 39.
3 Dom af 13.12.1989, Salvatore Grimaldi mod Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Sml. s. 4407, 
præmis 19.
4 EFT L 206 af 29.7.1991, s. 16.
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Rådet skulle også tage direktivet op til fornyet behandling, navnlig under hensyntagen til den 
videnskabelige og teknologiske udvikling og til den indvundne erfaring i forbindelse med dets 
gennemførelse. Som eksempel på sådanne fremskridt kan det nævnes, at det på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktiv 83/477/EØF ikke var muligt at måle så lave mængder asbest, hvilket er 
blevet muligt senere.

Med vedtagelsen af direktiv 91/382/EØF blev flere artikler i direktiv 83/477/EØF ændret 
(artikel 3.3, artikel 5, artikel 7, artikel 8). Navnlig blev der indført skærpede 
eksponeringsgrænseværdier.

Endvidere blev også artikel 1.1, 9.2 og 15.1 i direktiv 83/477/EØF den 25. maj 1998 ændret 
ved Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser1.

For så vidt angår kontrollen med anvendelsen af den nationale lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 83/477/EØF, skal det bemærkes, at Kommissionen og Udvalget af 
Arbejdstilsynschefer (CHRIT/SLIC) sammen med det tyske arbejdstilsyn og 
sammenslutningen af tyske fagforeninger i 2003 arrangerede en europæisk konference om 
asbest.

Arbejdsgruppen "Campagne d’inspection amiante 2006" under SLIC er i øjeblikket i gang 
med at planlægge asbesttilsynskampagnen for 2006. Arbejdsgruppen er endvidere i færd med 
at udarbejde en vejledning i god praksis for arbejdstagere, der udsættes for asbest.

For så vidt angår markedsføringen og anvendelsen af asbestholdige produkter, var crocidolit i 
begyndelsen af 1980’erne den første type asbestfibre, der blev genstand for et totalforbud på 
europæisk niveau. I 1991 blev fem af de seks forskellige typer asbest genstand for et 
totalforbud i Fællesskabet, og den sidste type asbest (chrysotil eller hvid asbest) blev forbudt i 
14 produktkategorier. Den 26. juli 1999 besluttede Kommissionen (direktiv 1999/77/EF) at 
forbyde alle andre anvendelser af asbest. Ifølge direktivet træder forbuddet i kraft i samtlige 
medlemsstater den 1. januar 2005.

Alle medlemsstater, med undtagelse af Portugal, har meddelt Kommissionen, at direktiv 
1999/77/EF er gennemført i deres nationale lovgivning.

For så vidt angår de epidemiologiske aspekter, viser overvågningen af kræftepidemien i 
forbindelse med asbest og udbredelsen af de eksisterende epidemiologiske data, der blev 
analyseret af professor Peto og hans kolleger·, at den samlede årlige dødelighed i fem EU-
medlemsstater og Schweiz2 som følge af en specifik asbestrelateret kræftform, nemlig pleural 
mesotheliom, angiveligt skulle blive fordoblet i løbet af de næste 35 år og gå fra 5.000 til 
9.000 om året, hvilket betyder et samlet antal dødsfald på omkring 250.000 personer frem til 
2025. Mesotheliom udvikler sig gennemsnitligt over 40 år efter den første eksponering for 
asbest, hvilket forklarer, at den specifikke dødelighed som følge af mesotheliom stadig stiger 
                                               
1 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

2 UK, F, D, I, NL, CH.
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til trods for indstillingen af fremstillingen af asbest og anvendelsen af asbestbaserede 
produkter. Der findes på nuværende tidspunkt desværre ingen behandling mod sygdommen.
Antallet af sygdomstilfælde og dødsfald er således stort set identiske.

European Network of Cancer Registries, som modtager fællesskabsstøtte som led i det gamle 
Europa mod Kræft-program, er for nylig blevet forbedret og udvidet på grundlag af professor 
Petos og hans kollegers konklusioner til at omfatte alle medlemsstater og visse central- og 
østeuropæiske lande1.

Ifølge forfatterne var tallene for det nordlige Italien i de regionale italienske kræftregistre 
højere end de gennemsnitlige europæiske nationale gennemsnit som bemærket af 
andragerne."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006

"Efter sit møde den 22. februar 2006 sendte Parlamentets Udvalg for Andragender en 
skrivelse til andrageren [02-COMM.PETI(2006)D/14790], hvori det bl.a. redegjorde for 
indholdet af de supplerende oplysninger, som Kommissionen afventede.

I henhold til denne skrivelse fandt Udvalget for Andragender - idet det konstaterede, at 
Kommissionen generelt havde svaret på den rejste problematik i rapporten fra 
undersøgelsesmissionen til Pistoia den 14.-15. februar 2005 - det hensigtsmæssigt at anmode 
Kommissionen om en sidste bekræftelse af de kompetente italienske myndigheders tiltags 
overensstemmelse med de europæiske bestemmelser (direktiv 2003/18/EF).

Andrageren blev endvidere heri anmodet om at fremsætte eventuelle bemærkninger til 
Udvalget for Andragender med henblik på at give Kommissionen mulighed for at gennemføre 
en sidste evaluering af andragendets indhold. Kommissionen har til dato ikke fået kendskab til 
sådanne bemærkninger.

Det skal først og fremmest bemærkes, at direktiv 2003/18/EF om ændring af Rådets direktiv 
83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for 
asbest blev vedtaget den 27. marts 2003, og at medlemsstaterne havde frem til den 15. april 
2006 til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Direktiv 
2003/18/EF er således ikke relevant som ramme for de italienske myndigheders tiltag, for så 
vidt angår de i andragende 328/2004 beskrevne forhold.

Kommissionen vil dog sørge for at gribe ind, hvis Italien undlader at underrette 
Kommissionen om de italienske nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 
2003/18/EF, samt hvis disse nationale foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med 
direktivet. Da Italien i denne henseende endnu ikke har underrettet Kommissionen om de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2003/18/EF, agter Kommissionen at 
indlede en overtrædelsesprocedure for manglende meddelelse i henhold til traktatens artikel 
226.
                                               
1 Incidence du mésothéliome pleural en Europe: indices d'une certaine décélération des tendances à la hausse 

(pleural mesotheliom i Europa: tegn på en vis nedbremsning af stigningstendensen), F. Montanaro et al., 
Cancer Causes and Control 13: 2003.
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For så vidt angår gennemførelsen i praksis af direktiv 2003/18/EF, kan Kommissionen ikke 
foregribe de kompetente italienske myndigheders vedtagelse af den italienske lovgivning til 
gennemførelse heraf. Det påhviler de kompetente nationale myndigheder i de enkelte 
medlemsstater - og, for så vidt angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig 
arbejdstilsynet - at varetage hensigtsmæssig og effektiv kontrol og tilsyn med anvendelsen af 
de nationale bestemmelser til gennemførelse af fællesskabsdirektiverne. Kommissionen vil 
naturligvis have mulighed for at gribe ind og eventuelt indlede en overtrædelsesprocedure, 
hvis den får kendskab til konkrete elementer, der dokumenterer fejl fra de kompetente 
nationale myndigheders side, der måtte give anledning til en generel forkert anvendelse af 
bestemmelserne.

Kommissionen har endvidere foretaget en supplerende gennemgang af de kompetente 
italienske myndigheders handlinger vedrørende de fællesskabsbestemmelser, der var 
gældende på tidspunktet for de i andragende 328/2004 beskrevne forhold (direktiv 
83/477/EØF som ændret ved direktiv 91/382). Det fremgår af denne gennemgang, at de 
kompetente italienske myndigheder, der varetager kontrol og tilsyn med anvendelsen af den 
nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF, aktivt har grebet ind i sagen 
og udført de relevante analyser og kontroller - som har påvist visse mangler - og truffet 
foranstaltninger, der skal rette op på de opdagede mangler, samt vedtaget andre initiativer, der 
sigter mod at forbedre beskyttelsen af de pågældende arbejdstageres sundhed og sikkerhed.

Denne supplerende gennemgang giver således ikke anledning til at konstatere en overtrædelse 
af fællesskabsretten fra de kompetente italienske myndigheders side."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2008 og den 25. november 
2008

"I dette andragende beskrev medarbejdere fra AnsaldoBredas fabrik i Pistoia et tilfælde af 
kontaminering, der skulle have fundet sted som følge af anvendelsen af asbest i deres 
virksomhed. Ifølge andragerne er medarbejderne i denne virksomhed angiveligt blevet udsat 
for asbest, navnlig under udskiftningen af tagets eternitlag mellem 1987 og 1991, som skulle 
have fundet sted uden afbrydelse af den normale produktionsproces og uden oplysning eller 
beskyttelse af arbejdstagerne. Visse arbejdstagere har angiveligt fået afslag på deres 
anmodning om anerkendelse af og erstatning for de erhvervssygdomme, som de har pådraget 
sig som følge af eksponeringen for asbest.

Andragerne anmoder Parlamentet om at undersøge, om Italien overholder 
fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest og om anerkendelse 
af særforanstaltninger for udsatte arbejdstagere, om at undersøge, hvorvidt eventuelle 
beskyttelsesinstrumenter er hensigtsmæssige og anvendes under saneringen af den 
pågældende lokalitet, om at undersøge, om der er tale om ulovlig deponering af asbest på 
lokaliteten, og om eventuelle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til 
fællesskabsbestemmelser, og endelig om at undersøge, hvorvidt de nødvendige 
foranstaltninger til sanering af lokaliteten er gennemført, samt at sikre, at der er truffet særlige 
foranstaltninger for de arbejdstagere, der måtte være blevet udsat for asbest.

KOMMISSIONENS BETRAGTNINGER VEDRØRENDE ANDRAGERENS 
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ARGUMENTER

a) Fællesskabsbestemmelserne på området og medlemsstaternes pligt til 
gennemførelse og anvendelse af disse bestemmelser

Som allerede nævnt i Kommissionens tidligere svar på andragendet er beskyttelsen af 
arbejdstagere mod de risici, der er forbundet med udsættelse for asbest under arbejdet, på 
fællesskabsniveau reguleret i direktiv 83/477/EØF1 som ændret ved direktiv 91/382/EØF2 og 
2003/18/EF3. De forhold, som andrageren beskriver, skal undersøges i forhold til 
bestemmelserne i direktiv 83/477/EØF, som var den eneste relevante retsakt dengang.

Medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre fællesskabsdirektiverne korrekt i den 
nationale lovgivning. Det påhviler endvidere de kompetente nationale myndigheder i de 
enkelte medlemsstater og, for så vidt angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig 
arbejdstilsynet, at varetage hensigtsmæssig og effektiv kontrol og tilsyn med anvendelsen af 
de nationale bestemmelser til gennemførelse af fællesskabsdirektiverne og at indføre 
administrative og retlige klagemuligheder i den nationale lovgivning.

b) Oplysninger fra de italienske myndigheder

Da andragendet blev indgivet i 2004, anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om 
nøjagtige oplysninger om de i andragendet beskrevne forhold med henblik på at kunne vurdere, 
om andragernes argumenter gav anledning til at konstatere, hvorvidt de kompetente italienske 
myndigheder havde overtrådt fællesskabsbestemmelserne, og eventuelt indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Italien. Som svar på Kommissionens skrivelse fremsendte de 
italienske myndigheder følgende oplysninger til Kommissionen:

De italienske myndigheder hævder først og fremmest, at situationen ikke er helt, som den er 
blevet beskrevet for Kommissionen. De præciserer følgende, navnlig for så vidt angår de 
sundhedsmæssige aspekter: Unità Sanitaria Locale i Pistoia (USL) har gennemført en 
epidemiologisk undersøgelse vedrørende dødeligheden for virksomhedens medarbejdere 
sammen med Centro per lo studio e la prevenzione oncologica i Firenze4 ud af i alt 3.741 
medarbejdere, hvoraf i alt 1.154 er afgået ved døden (alle dødsårsager taget i betragtning, fra 
hjerte-kar-sygdomme til kvæstelser) over en periode på 40 år mellem den 1. januar 1960 og 
den 31. december 2000.
Undersøgelsen påviste, ud over et for højt antal mesotheliomtilfælde, et lidt for højt antal 
                                               
1 Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under 

arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (EFT L 263 
af 24.9.1983).

2 Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 om ændring af direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af 
arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (EFT L 206 af 29.7.1991).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 
83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (EUT L 97 
af 15.4.2003, s. 48).

4 Center for forskning i og forebyggelse af kræft.
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lungekræfttilfælde, der er statistisk signifikant for arbejdere, men ikke for medarbejdere, og 
som er begrænset til personer, der blev ansat hos Breda inden 1970. Det er værd at bemærke, 
at lungekræft kan skyldes adskillige risikofaktorer, og det er således vanskeligt at forklare det 
høje antal tilfælde af lungetumorer med manglende information om den individuelle 
eksponering for asbest og andre potentielt kræftfremkaldende faktorer, såsom tobaksrygning.

Der er ikke observeret dødsfald som følge af lungeasbestose.

For så vidt angår pleural mesotheliom, er identificeringen af tilfældene ikke kun sket gennem 
den pågældende epidemiologiske undersøgelse, men også ved hjælp af forskellige 
informationskilder, hvilket skyldes, at der igennem længere tid i Toscana har været en effektiv 
registreringsordning, der omfatter samtlige sundhedsstrukturer, og som munder ud i 
registrering i arkivet Archivio Regionale dei Mesoteliomi1.

De italienske myndigheder oplyste i 2004, at "antallet af dødsfald som følge af mesotheliom 
hos personer, der havde arbejdet hos Breda i forskellige tidsrum, var på 19; to af disse 
personer var stoppet hos Breda inden 1950 eller inden indførelsen af pulveriseret asbest som 
isolation i rullende jernbanemateriel.

Denne operation, som må opfattes som hovedkilden til eksponering for asbest, fandt 
hovedsagelig sted i de gamle lokaler. Den startede i midten af 1950'erne og blev standset i 
slutningen af 1970'erne. Det skal bemærkes, at de nævnte tilfælde af mesotheliom opstod over 
en periode på ca. 25 år (det første tilfælde var i 1981), og at denne type tumors gennemsnitlige 
latenstid er på ca. 40 år. Sygdommen kan således ikke være opstået som følge af den påståede 
nylige eller aktuelle eksponering."

For så vidt angår arbejdet med sanering af asbestholdige materialer, oplyser de italienske 
myndigheder følgende:

"Fra 1990 til i dag er der gennemført adskillige saneringstiltag for strukturer og installationer i 
de nuværende lokaler.

Dette arbejde var forebyggende og skulle eliminere og adskille de asbestholdige materialer og 
havde på ingen måde baggrund i miljøforurening, som var ude af kontrol. Det vigtigste 
arbejde bestod i fjernelse og/eller isolation af pulveriseret asbest fra elementerne til opsamling 
af regnvand på fabrikkens tag. Arbejdet er hele tiden sket under miljøkontrol med henblik på 
at spore tilstedeværelsen af asbestfibre i luften.

Publikationen "L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda" 
(sundhedsmæssige tiltag for det personale hos selskabet Breda, der har været eksponeret for 
asbest) (vedhæftet som bilag) giver i kapitlet "Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale"2mulighed for at 
undersøge type arbejde og fremgangsmåde ved samtlige arbejder vedrørende fjernelse eller 
isolation af asbestholdige materialer samt resultaterne af de miljøtilsyn, der blev gennemført 

                                               
1 Det regionale mesotheliomregister.

2 Tolv års sanering i en virksomhed, der fremstiller jernbanemateriel: evaluering af miljøforureningen.
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under og efter arbejdets udførelse.

I samme tekst konkluderes det, at de resultater, der er præsenteret for perioden 1990-2002, 
viser et forureningsniveau for fibre i luften, der kvalificeres som "miljømæssigt forsvarlig", da 
de målte niveauer ikke afviger betydeligt fra referenceværdien. I betragtning af de nye prøve-
og analyseresultater gælder denne evaluering stadig i dag."

For så vidt angår udskiftningen af tagets eternitlag på den nuværende bygning mellem 1987 
og 1991, oplyser de italienske myndigheder, at "dette arbejde ikke har været en betydelig 
eksponeringskilde."

Det fremgår af analysen af de luftprøver, der blev udtaget i bygningen fra slutningen af 1989 
og således også under arbejdet med udskiftning af tagets eternitlag, at der ikke var tale om 
miljøforurening.

Arkiverne indeholder ikke tegn på, at medarbejderne på dette tidspunkt har indberettet 
problemer i forbindelse med afmonteringsarbejdet. Til gengæld foretog USL's personale i juni 
1998 en inspektion af lokaliteterne og påpegede mangler, for så vidt angår den midlertidige 
opbevaring af de fjernede materialer udenfor i forgården.

Hypotesen om deponering af asbestcementfliserne fra tagbeklædningen dukker op med 
jævne mellemrum. I løbet af 2001 kontrollerede ARPAT1 dokumentationen om de mængder 
materialer, der blev deponeret (ca. 1.900.000 kg fliser for 67.000 m2 tag), og bekræftede 
resultaterne af jordprøverne i det område, der tilhører fabrikken, og som af den lokale presse 
var blevet udpeget som potentielt deponeringssted. Med udgangspunkt i kontroller og 
verifikationer mente Pistoia kommune at kunne udelukke ulovlig destruktion af asbestcement 
på AnsaldoBredas område.

U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3, i Pistoia har 
konstateret, at destruktionen af andre materialer, der var genstand for saneringstiltag mellem 
1990 og i dag, er foregået regelmæssigt under overholdelse af lovgivningen.

Ved udgangen af 2002 og som følge af fortsat stærk bekymring fra medarbejdernes side 
vurderede USL, at der burde gennemføres andre initiativer, og de stillede forslag om en 
integreret sundhedsplan med deltagelse af institutionelle og sociale instanser (herunder 
Pistoia kommune, virksomheden Breda, virksomhedens fagforening, 
erhvervssammenslutninger, arbejdsmarkedsstyrelsen i provinsen, INAIL, ARPAT). Der blev 
udarbejdet et projekt med to målsætninger:

 Den første målsætning - inden for primær forebyggelse - vedrørte afslutningen inden for 
fem år af fjernelsen af de elementer, der stadig indeholdt indkapslet og isoleret asbest 
(tabel 3, side 42, i den vedhæftede publikation). Arbejdet blev påbegyndt i august 2004 og 
fandt sted, mens virksomheden var lukket i sommerferien.

 Den anden målsætning - inden for sanering - bestod i en ekstraordinær række 
sundhedskontroller, der i dag er afsluttet, på frivillig basis blandt medarbejderne hos 

                                               
1 Regionalt miljøbeskyttelsesagentur i Firenze.
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AnsaldoBreda og andre virksomheder, der opererede i virksomheden.  Deltagelsen i denne 
kampagne var ikke så stor som forventet og viste, at de medarbejdere, der er på stedet i 
dag, er bekymrede over deres sundhedstilstand, men at resultaterne af undersøgelserne, der 
dog på grund af den lave deltagelse ikke kan anses for generelle for virksomheden, ikke 
påviste ændringer i respirationsapparatet.

De italienske myndigheder fremsendte endvidere oplysninger hentet hos INAIL (Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) til Kommissionen, idet de 
præciserede, at "dette institut kun besidder oplysninger indhentet af sine egne tekniske 
strukturer som led i de opgaver, som det har fået tildelt af ministeriet for arbejde og 
socialpolitik - generaldirektoratet for socialsikringspolitik - for så vidt angår anerkendelsen af 
retten til socialydelser til personale, der har været udsat for asbest, i henhold til artikel 13, stk. 
7 og 8, i lov nr. 257/1992 som ændret ved lov nr. 271/1993."

INAIL har fremsendt følgende oplysninger:

 "Anvendelsen af pulveriseret asbest ophørte i juni 1982
 Arbejdet med nedrivning af eternittaget foregik uden afbrydelse af 

produktionsprocessen, men der findes ingen dokumentation af de forhold, der blev 
beskrevet i Kommissionens skrivelse

 Den massive eksponering for asbest i den pågældende fabrik skyldes anvendelsen af 
den samme asbest i konstruktionen af jernbanevogne; anvendelsen af denne teknik 
ophørte i 1980'erne

 De erhvervssygdomme, der skyldes asbest, har lang latenstid og kan således 
konstateres lang tid efter datoen for ophøret af eksponeringen for risikoen. INAIL 
udbetaler derfor løbende erstatning for disse sygdomme, selv om de er konstateret for 
nylig, eller måtte opstå på et senere tidspunkt."

De italienske myndigheder fremsendte endvidere publikationen "L'intervento sanitario per gli 
ex esposti ad amianto della ditta Breda" til Kommissionen. En kopi af publikationen er 
vedhæftet denne meddelelse som bilag. I denne publikation redegøres der for den studiedag, 
der blev afholdt den 22. februar 2002 af den lokale sundhedsenhed nr. 3 i Pistoia og Pistoia 
kommune med henblik på at udbrede resultaterne til offentligheden og byen af det vanskelige 
arbejde, der var blevet gennemført over flere år af USL, og den viden, der var opnået om 
problemet med asbest i virksomheden Breda.

De italienske myndigheder har således givet tilfredsstillende svar på Kommissionens 
spørgsmål om bl.a. de sundhedsmæssige aspekter, saneringsarbejdet, den formodede 
deponering af kontaminerede fliser, udbetalingen af erstatninger til arbejdstagerne for 
erhvervssygdomme som følge af asbest osv.

Det fremgår tydeligt af de præcise og detaljerede oplysninger, som de italienske myndigheder 
har fremsendt vedrørende andragendet, at de kompetente nationale myndigheder, der 
varetager kontrol og tilsyn med anvendelsen af den nationale lovgivning til gennemførelse af 
direktiv 83/477/EØF, aktivt har grebet ind i sagen og udført de relevante analyser og tilsyn -
som har påvist visse mangler - og truffet foranstaltninger, der skal rette op på de opdagede 
mangler, samt vedtaget andre initiativer, der sigter mod at forbedre beskyttelsen af de 
pågældende arbejdstageres sundhed og sikkerhed.
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Kommissionen har således ikke konstateret overtrædelser af fællesskabsretten fra de 
kompetente italienske myndigheders side og har besluttet ikke at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Italien.

c) Parlamentsmedlemmernes undersøgelsesmission til Pistoia

Samtidig med Kommissionens behandling af andragendet gennemførte medlemmerne af 
Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender en undersøgelsesmission til Pistoia den 14. og 15. 
februar 2005. Parlamentet henledte de tre relevante kommissærers opmærksomhed på 
konklusionerne i denne rapport.

Kommissionen har gennemført en grundig analyse af rapporten, som beskriver historien for de 
tidligere andragender om asbest og redegør for besøget på AnsaldoBredas fabrik samt høringen 
af de relevante aktører (tidligere ansatte, italienske myndigheder osv.).

I deres konklusioner opfordrer rapportens forfattere Kommissionen til at træffe nye 
foranstaltninger mod de risici, der er forbundet med asbest, og gør Kommissionen opmærksom 
på, at der mangler lovgivning på området.

Kommissionen har i sin tidligere meddelelse givet et detaljeret svar til Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender. Kommissionen gentog bl.a. heri sin holdning, nemlig at den på 
baggrund af manglen på nye oplysninger i rapporten og de nøjagtige og detaljerede oplysninger, 
der var fremsendt af de italienske myndigheder vedrørende andragendet, kunne konkludere, at 
der ikke var tale om en overtrædelse af fællesskabsretten, og at sagen henhørte under de 
nationale italienske myndigheders ansvarsområde.

d) Andragernes nye oplysninger

I september 2007 fremsendte andragerne nye oplysninger, der efter deres mening var 
ansvarspådragende for den italienske stat og angiveligt kunne give anledning til at indlede en 
overtrædelsesprocedure på fællesskabsniveau.

Kommissionen har analyseret disse nye oplysninger. Den har imidlertid konstateret, at 
oplysningerne ikke indeholder nye elementer, der er tilstrækkeligt konkrete til at påvise en 
overtrædelse af fællesskabsretten fra den italienske stats side. De nye oplysninger vil således ikke 
danne grundlag for indledningen af en overtrædelsesprocedure.

Konkret henviser andragerne først til professor J. Petos undersøgelse, ifølge hvilken den 
årlige dødelighed i fem EU-medlemsstater, herunder Italien, samt Schweiz som følge af 
pleural mesotheliom nærmest er fordoblet på de 35 år. Den nævnte undersøgelse har allerede 
været genstand for en parlamentarisk forespørgsel til skriftlig besvarelse til støtte for 
andragerne fra fru Angelili af 12. februar 2007. Ifølge andragerne skulle det "være indlysende, 
at sådanne unormale oplysninger er en følge af, at de ansvarlige nationale myndigheder har 
anvendt direktivet ukorrekt, og at dette pålægger den italienske stat et ansvar…", hvilket 
skulle berettige, at der indledes en overtrædelsesprocedure mod den italienske stat.

For at supplere andragernes oplysninger ønsker Kommissionen ligeledes at gøre opmærksom 
på en anden undersøgelse, som peger i samme retning som professor Petos undersøgelse, 
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nemlig undersøgelsen fra ophavsmændene til European Network of Cancer Registries.

Kommissionen ønsker at fremsætte de følgende bemærkninger vedrørende disse 
epidemiologiske undersøgelser samt andragernes spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at 
indlede en overtrædelsesprocedure mod den italienske stat:

Det pågældende andragende drejer sig om, at arbejdstagere i virksomheden Breda i Italien 
skulle have været udsat for asbest og forurening. Den relevante epidemiologiske undersøgelse 
i forbindelse med andragendet ville derfor blive en undersøgelse, som konkret drejer sig om 
disse arbejdstageres sundhedstilstand og dødelighed. Den eneste undersøgelse af denne art om 
dødeligheden for virksomhedens arbejdstagere er blevet udført af de kompetente italienske 
myndigheder1.

Ifølge de italienske myndigheder skulle denne undersøgelse samt de oplysninger, som det 
regionale register for mesotheliom i Toscana2 har indhentet, have gjort det muligt at 
identificere nøjagtigt 19 dødsfald på grund af mesotheliom indtil 2004 hos personer, som har 
arbejdet hos Breda. Det skulle også fremgå af denne undersøgelse, at disse afdøde 
arbejdstagere (det første tilfælde stammer fra 1981) skulle være blevet smittet før vedtagelsen
og den gennemførelsesdato, der er fastsat i det første fællesskabsdirektiv om beskyttelse mod 
asbest fra 1983.

Hvad angår professor J. Petos epidemiologiske undersøgelse, som andragerne nævner, og 
undersøgelsen fra ophavsmændene til European Network of Cancer Registries, vedrører ingen 
af undersøgelserne konkret den påstående eksponering af arbejdstagerne hos Breda fra 
1987-1991, men de analyserer situationen på regionalt niveau og i visse europæiske lande.

Endvidere ville det, i betragtning af at mesothelioms gennemsnitlige latenstid er ca. 40 år, 
være usandsynligt, at oplysningerne i disse undersøgelser om arbejdstageres dødsfald på 
grund af mesotheliom kunne være en følge af eksponering efter den 1. januar 1987, som er 
fastsat for medlemsstaternes gennemførelse i national lovgivning af det første 
fællesskabsdirektiv om beskyttelse mod asbest (direktiv 83/477/EØF). Det bør påpeges, at 
professor Petos undersøgelse blev offentliggjort i 1999 kun godt 10 år efter den påståede 
eksponering fra 1987-1991. Ligeledes er den undersøgelse, der er baseret på European 
Network of Cancer Registries, fra 2003.

Følgelig kan Kommissionen ikke på grundlag af oplysningerne om dødsfald på grund af 
mesotheliom i ovennævnte undersøgelser slutte, at den italienske stat har misligholdt sine 
forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen. Oplysningerne kan således ikke anvendes 
som grundlag for at indlede en overtrædelsesprocedure mod Italien i det tilfælde, som er 
genstand for andragendet.

Endelig ønsker Kommissionen at gentage sit svar på ovennævnte skriftlige forespørgsel 
vedrørende professor Petos undersøgelse, nemlig at det først og fremmest påhviler de 
italienske myndigheder, der varetager kontrol og tilsyn med anvendelsen af de nationale 
bestemmelser, at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal tages højde for eksisterende 

                                               
1 Resultaterne af denne undersøgelse er gengivet ovenfor i denne meddelelse.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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videnskabelige undersøgelser.

Andrageren henviser desuden til Kommissionens supplerende svar af 10. november 2006. I 
dette svar anfører Kommissionen følgende: "Det fremgår af denne gennemgang, at de 
kompetente italienske myndigheder, der varetager kontrol og tilsyn med anvendelsen af den 
nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF, aktivt har grebet ind i sagen 
og udført de relevante analyser og kontroller - som har påvist visse mangler - og truffet 
foranstaltninger, der skal rette op på de opdagede mangler, samt vedtaget andre initiativer, der 
sigter mod at forbedre beskyttelsen af de pågældende arbejdstageres sundhed og sikkerhed".
Konkret fremgår det af de oplysninger, som den italienske stat har fremsendt, og som er 
gengivet ovenfor, at USL's personale i juni 1998 foretog en inspektion af området og gjorde 
opmærksom på mangler i forbindelse med den midlertidige opbevaring af de fjernede 
materialer udenfor i forgården.

Det fremgår ligeledes af de oplysninger, de italienske myndigheder fremsendte, at det 
regionale miljøbeskyttelsesagentur i Firenze (ARPAT) i 2001 kontrollerede dokumenterne 
vedrørende de mængder materialer, der blev deponeret (ca. 1.900.000 kg fliser pr. 67.000 m2 

tag) og bekræftede resultaterne af jordprøverne i det område, der tilhører fabrikken, og som af 
den lokale presse var blevet udpeget som potentielt deponeringssted.

U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3, i Pistoia har 
konstateret, at destruktionen af andre materialer, der var genstand for saneringstiltag mellem 
1990 og i dag, er foregået behørigt under overholdelse af lovgivningen.

Publikationen "L'intervention sanitaire pour le personnel de la société Breda ayant été exposé 
à de l'amiante" (sundhedsmæssige tiltag for det personale hos selskabet Breda, der har været 
eksponeret for asbest) (vedhæftet som bilag) indeholder flere oplysninger.

Det skal bemærkes, at de mangler, der blev konstateret af de italienske myndigheder, på ingen 
måde er et nyt element, som kan danne grundlag for at indlede en overtrædelsesprocedure.
Påvisningen af disse mangler samt de italienske myndigheders foranstaltninger med henblik 
på sanering af stedet, bekræfter blot de tidligere konklusioner, nemlig at de italienske 
myndigheder har grebet aktivt ind i den i andragendet beskrevne sag.

Endvidere rejser andragerne spørgsmålet om eventuel tilbagevirkende kraft af de italienske 
bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2003/18/EF.

Kommissionen ønsker at henlede andragernes opmærksomhed på den kendsgerning, at de i 
andragendet beskrevne oplysninger henviser til en periode, der ligger forud for direktiv 
2003/18/EF's ikrafttræden. Direktiv 2003/18/EF blev vedtaget den 27. marts 2003, og 
medlemsstaterne skulle vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger inden den 15. april 
2006. Følgelig er bestemmelserne i dette direktiv ikke relevante i forbindelse med 
vurderingen af omstændighederne i andragendet.

De nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2003/18/EF var ikke gældende på 
tidspunktet for de i andragendet beskrevne forhold. Kommissionen kan således ikke indlede 
en overtrædelsesprocedure på grundlag af dette direktiv, der ikke har tilbagevirkende kraft.
Andragerens spørgsmål om en mulig anerkendelse fra den italienske lovgivningsmyndigheds 
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side af den tilbagevirkende kraft af de italienske bestemmelser til gennemførelse af direktivet 
henhører fuldt ud og udelukkende under den italienske stats kompetenceområde.

Kommissionen har alligevel anmodet de italienske myndigheder om præciseringer vedrørende 
den bekymring, andragerne giver udtryk for, vedrørende gennemførelsen af direktivet i 
italiensk lovgivning og den praktiske anvendelse af visse bestemmelser i direktivet. De 
præciseringer, den har anmodet om, vedrører således de lovpligtige opgaver, som regionerne, 
den ansvarlige myndighed og virksomhederne med beføjelse til at udføre nedrivningen og 
asbestfjernelsen, er pålagt. De italienske myndigheder har svaret tilfredsstillende på 
Kommissionens spørgsmål, og den kan derfor konstatere, at der ikke er grundlag for 
andragernes bekymring.

Endelig henviser andragerne til avisartikler samt et stigende antal personer, der skulle være 
afgået ved døden som følge af arbejde med asbest. Disse oplysninger kan ikke danne grundlag 
for en eventuel indledning af en overtrædelsesprocedure mod den italienske stat.

Kommissionen ønsker endvidere at gøre andragerne opmærksomme på, at anerkendelsen af 
en industriel lokalitets særlige karakter, som foreslået af andragerne, ikke henhører under 
Fællesskabets kompetenceområde.

Endelig har andragerne på det sidste møde i Udvalget for Andragender den 11. september 
2008 under henvisning til skriftlig forespørgsel P-4493 af 31. juli 2008 anmodet om 
Kommissionens holdning til nye oplysninger om den formodede eksistens af ulovlig 
deponering af asbest inde i selve fabrikken. Disse oplysninger skulle være fremkommet i 
den italienske presse den 15. juni 2008.

I den forbindelse skal det påpeges, at Kommissionen normalt ikke udtaler sig om påstande i 
pressen. Kommissionen kan derfor ikke kommentere den formodede eksistens af ulovlig 
deponering af asbest inde i fabrikken, hvilket er fuldstændig hypotetisk, indtil de italienske 
myndigheder eventuelt har bekræftet den. Kommissionen gør ligeledes opmærksom på, at det 
først og fremmest er de italienske myndigheders ansvar at undersøge dette og træffe passende 
foranstaltninger, hvis lovgivningen bliver overtrådt.
Det er dog allerede nu sikkert, at hvis det bliver bekræftet, at denne deponering stadig findes 
inde i fabrikken, vil Kommissionen nøje følge de særlige foranstaltninger, de italienske 
myndigheder træffer, med henblik på at sikre, at fjernelsen af deponeringen ikke udgør en 
sundhedsrisiko for arbejdstagerne hos Breda eller for de arbejdere, som skal fjerne det 
forurenede materiale.

Kommissionen opfordrer andragerne til at fremsende enhver oplysning om eksistensen af 
denne formodede deponering til den, og den vil undersøge oplysningerne omhyggeligt.

KONKLUSIONER

I sin egenskab af traktatens vogter tøver Kommissionen ikke med at gribe ind, når 
medlemsstater undlader at underrette Kommissionen om nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af fællesskabsdirektiver, samt såfremt de nationale bestemmelser er i strid med 
bestemmelserne i direktiverne eller i tilfælde af uhensigtsmæssig anvendelse af 
fællesskabslovgivningen.
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I den i andragendet beskrevne sag vil Kommissionen have mulighed for at gribe ind og 
eventuelt indlede en overtrædelsesprocedure, hvis den får kendskab til konkrete elementer, 
der dokumenterer fejl fra de kompetente nationale myndigheders side, der måtte give 
anledning til en generel forkert anvendelse af bestemmelserne i direktiv 83/477/EØF.

Det kan konstateres, at der ikke er blevet fremsendt sådanne oplysninger til Kommissionen 
siden indgivelsen af andragendet i 2004.

Det fremgår til gengæld af de nøjagtige og detaljerede oplysninger, som de italienske 
myndigheder har fremsendt, at de kompetente nationale myndigheder, der varetager 
hensigtsmæssig og effektiv kontrol og tilsyn med anvendelsen af de nationale bestemmelser 
til gennemførelse af direktiv 83/477/EØF, har grebet aktivt ind i den i andragendet beskrevne 
sag. De italienske myndigheder har endvidere gennemført betydelige saneringsarbejder med 
henblik på sanering af lokaliteten. Kommissionen har heller ikke fået kendskab til et bekræftet 
problem på stedet for nylig.

Da Kommissionen ikke har fået kendskab til nye oplysninger eller oplysninger, der giver 
anledning til at konstatere, at de kompetente italienske myndigheder har overtrådt 
fællesskabsbestemmelserne, fastholder Kommissionen sin beslutning om ikke at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Italien på grundlag af direktiv 83/477/EØF.

Bilag: publikationen "L’intervention sanitaire pour le personnel de la société Breda ayant été 
exposé à de l’amiante" (sundhedsmæssige tiltag for det personale hos selskabet Breda, der har 
været eksponeret for asbest)."
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