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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0328/2004, του κ. Patrizio La Pietra, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 9 υπογραφές, σχετικά με περίπτωση μόλυνσης από αμίαντο 
σε εργοστάσιο και τις βλάβες που προκάλεσε στην υγεία των εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά τη χρήση υγρού αμιάντου 
στην παραγωγική διαδικασία σε εργοστάσιο της Ansaldo-Breda στην Pistoia (IT) έως το 
1985· υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών απαμιάντωσης (1987-91) δεν 
διακόπηκε η παραγωγική διαδικασία, δεν προστατεύθηκαν οι εργαζόμενοι από την έκθεση 
στη σκόνη ούτε ενημερώθηκαν προηγουμένως σχετικά με τους κινδύνους που διέτρεχε η 
υγεία τους. Επιπλέον, τα απόβλητα αμιάντου αποθηκεύτηκαν καταχρηστικά, χωρίς να 
διεξαχθεί προηγουμένως εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εντός του εν λόγω 
εργοστασίου, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την εξυγίανση του χώρου. Η εν λόγω 
εξυγίανση, η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση το 1996, βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, το ποσοστό θνησιμότητας των εργαζομένων που οφείλεται σε καρκίνο των 
πνευμόνων αυξήθηκε κατακόρυφα (180 θάνατοι σε σύνολο προσωπικού 1500 ατόμων και 20 
θύματα έχασαν τη ζωή τους από μεσοθηλίωμα). Τέλος, φαίνεται ότι στο μεταξύ δεν έγινε 
καμία ενέργεια για την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και τη 
διάρκεια των εργασιών εξυγίανσης και ότι παρατηρήθηκε διακριτική μεταχείριση εκ μέρους 
του εργοδότη όσον αφορά τη χορήγηση επιδομάτων προς τους εργαζόμενους που ήταν 
εκτεθειμένοι στη μόλυνση. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι αναφέροντες ζητούν την 
παρέμβαση της Ένωσης προκειμένου να εξακριβωθεί εάν η Ιταλία έχει παραβιάσει την 
ισχύουσα στον συγκεκριμένο τομέα κοινοτική νομοθεσία και ενδεχομένως να επανορθώσει 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2004.

Πτυχές που άπτονται της προστασίας των εργαζομένων

Η έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο επί του παρόντος άπτεται της εφαρμογής της 
οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας1. Η 
εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των κινδύνων που οφείλονται ή ενδέχεται 
να οφείλονται σε έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Θεσπίζει οριακές 
τιμές και άλλες ειδικές διατάξεις, όπως η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου εργασίας πριν από 
τις εργασίες κατεδάφισης ή απομάκρυνσης του αμιάντου, σήμανσης των χώρων όπου 
διεξάγονται αυτές οι δραστηριότητες και ενημέρωσης των εργαζομένων και/ή των 
εκπροσώπων τους. Η οδηγία δεν περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν ή να θεσπίσουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας των εργαζομένων.

Η οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 
2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας2 ενισχύει τις διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των 
εργαζομένων οι οποίοι εκτίθενται στον αμίαντο, καθόσον προβλέπει αυστηρότερα μέτρα 
προφύλαξης για την ενίσχυση της πρόληψης σε αυτόν τον τομέα.

Τα κράτη μέλη οφείλουν, βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, να μεταφέρουν τις 
διατάξεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία πριν από τις 15 Απριλίου 2006. Δεδομένου 
ότι δεν έχει παρέλθει εν προκειμένω η προθεσμία για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας, δεν 
μπορεί επί του παρόντος να διαπιστωθεί παραβίαση της οδηγίας 2003/18/ΕΚ.
Συνεπώς, η οδηγία 83/477/ΕΟΚ παραμένει, όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, η 
μόνη οδηγία που μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση που περιγράφεται στην αναφορά.
Η μεταφορά και η εφαρμογή της οδηγίας αποτελούν αρμοδιότητα ενός εκάστου των κρατών 
μελών.
Ως προς τη μεταφορά, η Ιταλία έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε σε 
εθνικό επίπεδο για τη μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ.
Εντούτοις, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση αναφορά σχετίζονται με την 
πρακτική εφαρμογή της ιταλικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, και, 
σε αυτό το πλαίσιο, υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των οδηγιών και τη 

                                               
1 ΕΕ L 263, της 24.9.1983, σελ. 25. Τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) (ΕΕ L 206, της 29.7.1991, σελ. 16).
2 ΕΕ L 97, της 15.4.2003.
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θέσπιση, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, των διοικητικών και νομικών μέσων 
προσφυγής είναι πρωτίστως οι αρμόδιες εθνικές αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο έλεγχος 
και η εποπτεία της εθνικής νομοθεσίας που θα εγκριθεί βάσει της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ 
επαφίενται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι εν λόγω αρχές να ασκούν ορθώς τα καθήκοντά τους πραγματοποιώντας 
αποτελεσματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας.
Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει την παρέμβαση 
της αρμόδιας ιταλικής αρχής στην προκειμένη περίπτωση. Εντούτοις, εάν προσκομιστούν 
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν γενικευμένη μη εφαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της 
Συνθήκης, δύναται να χρησιμοποιήσει τα μέσα που προβλέπονται από τη Συνθήκη, και 
ειδικότερα τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 226.
Δεδομένου ότι ο αναφέρων επικαλείται στοιχεία τα οποία δεν αποκλείουν την ενδεχόμενη 
ύπαρξη μιας τέτοιας κατάστασης, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές όσον αφορά την κατάσταση που περιγράφεται στην υπό 
εξέταση αναφορά, προκειμένου να είναι σε θέση να τοποθετηθεί ως προς τα συγκεκριμένα 
ζητήματα τα οποία θίγει ο αναφέρων.

Περιβαλλοντικές πτυχές

Όσον αφορά την καταγγελλόμενη παράνομη αποθήκευση αποβλήτων αμιάντου, ενδέχεται να 
υφίσταται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα, και ειδικότερα των 
άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ1 περί των στερεών αποβλήτων.

Εστάλη προσφάτως επιστολή προς τις ιταλικές αρχές με την οποία ζητούνται στοιχεία τα 
οποία θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής να αξιολογήσουν την κατάσταση υπό το 
πρίσμα της ανωτέρω κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα ενημερωθεί δεόντως για την απάντηση των ιταλικών αρχών.

Η οδηγία 87/217/ΕΟΚ2 σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από τον αμίαντο αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο της μόλυνσης από τις 
διαδικασίες παραγωγής ακατέργαστου αμιάντου και την επεξεργασία προϊόντων τα οποία 
περιέχουν αμίαντο. Περιλαμβάνει μόνο ελάχιστες γενικές διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά 
και τη διάθεση των αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. Βάσει των στοιχείων που παρέχει ο 
αναφέρων, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί με βεβαιότητα παραβίαση της εν λόγω οδηγίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Φεβρουαρίου 2005.

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στην επιστολή της Επιτροπής με την οποία ζητούσε 
πληροφορίες για την καταγγελλόμενη παράνομη αποθήκευση αποβλήτων αμιάντου στην 
Pistoia.

Οι ιταλικές αρχές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν για τη συλλογή και 
την επεξεργασία των πλακών αμιάντου στο εργοστάσιο της Ansaldo Breda, οι οποίες 

                                               
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975.
2 ΕΕ L 85 της 28.3.1987.
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αφαιρέθηκαν κατά τις εργασίες ανακαίνισης, όλα τα απόβλητα αμιάντου στάλθηκαν για 
διάθεση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Επιπλέον, δηλώνουν ότι η περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος και η τοπική υπηρεσία για 
την ασφάλεια προέβησαν σε δειγματοληψία εδάφους εντός της περιμέτρου του εργοστασίου 
προκειμένου να ελέγξουν εάν είχε θαφτεί μέρος της ποσότητας του αφαιρεθέντος αμίαντου. 
Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου ήταν αρνητικό. 

Βάσει των ανωτέρω, μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο παράνομης αποθήκευσης 
αποβλήτων αμιάντου εντός της περιμέτρου του εργοστασίου της Ansaldo Breda στην Pistoia. 
Συνεπώς, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή έως σήμερα, δεν 
μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Νοεμβρίου 2005.

Η Επιτροπή εξέτασε με μέγιστο ενδιαφέρον την έκθεση της αποστολής έρευνας των μελών 
της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι ο αμίαντος είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία, 
που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, ιδίως ινώσεις του πνεύμονα και του 
υπεζωκότος, καρκίνο των πνευμόνων, του υπεζωκότος ή του περιτοναίου, και ότι βρίσκεται σε 
διάφορες μορφές σε πολλές περιστάσεις στην εργασία.

Τα επαγγελματικά περιβάλλοντα που επί του παρόντος είναι τα πλέον εκτεθειμένα στον 
αμίαντο είναι εκείνα που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τον αμίαντο στο πλαίσιο εργασιών 
επιδιόρθωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και κατεδάφισης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
έκθεση στον αμίαντο συχνά είναι απρόβλεπτη ή και εντελώς απρόσμενη και τα υλικά 
αντιπροσωπεύουν σημαντικότερο βαθμό κινδύνου, δεδομένου ότι διατηρούνται σε χειρότερη 
κατάσταση. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι εργασίες απαμιάντωσης, όπου γνωρίζουμε την 
ύπαρξη του κινδύνου και επίσης ότι τα επίπεδα έκθεσης θα είναι υψηλά. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, τα μέτρα προστασίας πρέπει να είναι ακόμη υψηλότερα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, ο κ. Libicki, στην επιστολή του προς την 
Αντιπρόεδρο κ. Wallström, γνωστοποίησε ότι τα μέλη της αποστολής έρευνας του ανέθεσαν 
να επιστήσει την προσοχή των τριών αρμοδίων Επιτρόπων στα συμπεράσματα της έκθεσης.

Όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία και 
σε σχέση με τα συμπεράσματα της έκθεσης που άπτονται του ζητήματος του παραδεκτού και 
της ουσίας των αναφορών που υποβλήθηκαν μεταξύ των ετών 1988 και 2004, πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι, στο κοινοτικό δίκαιο, η μεταφορά και η εφαρμογή των οδηγιών εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Οι οδηγίες πρέπει να μεταφέρονται στο εθνικό
δίκαιο από τα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας μεταφοράς που προβλέπεται σε αυτές. 
Επαφίεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους, στα δε θέματα υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, κυρίως στις επιθεωρήσεις εργασίας, να διασφαλίζουν επαρκή και 
αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία αυτής της εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή δύναται να 
παρέμβει και να κινήσει, εφόσον παραστεί ανάγκη, διαδικασία επί παραβάσει, αν περιέλθουν 
υπόψη της συγκεκριμένα στοιχεία, που να αποδεικνύουν δυσλειτουργία εκ μέρους των 
αρμοδίων εθνικών αρχών, η οποία να διαμορφώνει μια κατάσταση γενικευμένης κακής 
εφαρμογής.
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Πρέπει να προστεθεί, εν προκειμένω, ότι οι οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία προβλέπουν ελάχιστες υποδείξεις για το θέμα. Η οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας1

καθορίζει οριακές τιμές και άλλες ειδικές διατάξεις, δεν περιορίζει όμως τη δυνατότητα των 
κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις που να διασφαλίζουν υψηλότερη προστασία των εργαζομένων.

Αν το σημείο των συμπερασμάτων της έκθεσης που αφορά το ζήτημα του παραδεκτού και 
της ουσίας των αναφορών που υποβλήθηκαν μεταξύ των ετών 1988 και 2004 πρέπει να 
ερμηνευτεί ότι αφορά την ειδική περίπτωση της Ansaldo-Breda, η Επιτροπή θέλει να 
αναφερθεί στα γεγονότα που είχε γνωστοποιήσει προηγουμένως στην Επιτροπή Αναφορών, 
κυρίως για το θέμα της επιστολής με την οποία ζητούνται συγκεκριμένες πληροφορίες όσον 
αφορά την κατάσταση που εκτίθεται στην αναφορά του θέματος, η οποία απεστάλη από την 
Επιτροπή στις ιταλικές αρχές, καθώς και στην απάντηση των ιταλικών αρχών σε αυτήν την 
επιστολή. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχαν 
οι ιταλικές αρχές για το θέμα αυτής της αναφοράς, συνάγεται σαφώς ότι οι εθνικές αρχές που 
είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, παρενέβησαν ενεργά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιώντας τις ενδεδειγμένες αναλύσεις και ελέγχους –
επιτρέποντας τον εντοπισμό ορισμένων ελλείψεων– και υιοθετώντας μέτρα με στόχο τη 
διόρθωση των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη 
βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εμπλεκόμενων εργαζομένων. 
Συνεπώς, όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η 
Επιτροπή εκτιμά ότι η περίπτωση που αποτελεί το αντικείμενο της υπό εξέταση αναφοράς 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών που έχουν την ευθύνη του ελέγχου και 
της εποπτείας της ιταλικής νομοθεσίας που εγκρίθηκε δυνάμει της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ.

Άλλωστε, όπως συνάγεται από την ίδια την έκθεση, αυτή η περίπτωση εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των εθνικών δικαιοδοσιών και ότι επί του παρόντος εκκρεμεί υπόθεση (ποινική 
δίωξη) στο δικαστήριο της Pistoia για τον αμίαντο στην εταιρεία Breda. 

Όσον αφορά το σημείο των συμπερασμάτων της έκθεσης για το θέμα της αιτιολογικής 
σκέψης 17 της οδηγίας 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Μαρτίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την 
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 
αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας2, η Επιτροπή Αναφορών επιμένει να γνωστοποιήσει η 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις νομοθετικές και/ή διοικητικές πρωτοβουλίες που 
σχεδιάζει να αναλάβει προκειμένου να εξειδικεύσει αυτόν τον στόχο.

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι πρόκειται στην περίπτωση αυτή περί πάγιας 
αιτιολογικής σκέψης, που αναφέρεται στην αιτιολόγηση της οδηγίας 2003/18/ΕΚ καθαυτής, 
και η οποία αιτιολογεί, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, την έγκριση αυτής 
της οδηγίας, και ότι αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν στοχεύει συνεπώς σε νομοθετικές και/ή 
διοικητικές πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει στο μέλλον η Επιτροπή. 

                                               
1 ΕΕ L 263, της 24.09.1983. σελ. 25.
2 EE L 97 της 15.04.2003, σελ. 48.
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Το αναφερόμενο απόσπασμα της αιτιολογικής σκέψης 17 ορίζει τα εξής: «Δεδομένου ότι οι 
στόχοι της προτεινόμενης δράσης, ήτοι η βελτιωμένη προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους από την έκθεσή τους στον αμίαντο, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των επιπτώσεων της 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
προς επίτευξη του στόχου αυτού.» 

Πράγματι, μετά το αναφερόμενο απόσπασμα, η αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας συνεχίζει 
ως εξής: «Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου [άρθρο 5 της 
Συνθήκης] η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού
[τη βελτιωμένη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους από την έκθεσή τους στον 
αμίαντο].»

Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθούν σε αυτό το πλαίσιο ορισμένες πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν ήδη σε αυτόν τον τομέα από την Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής – Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: μια νέα κοινοτική 
στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-20061, η κοινοτική πολιτική της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία πρέπει να έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση «της ικανοποίησης» στην 
εργασία. Ένας από τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν από κοινού από το σύνολο των 
ενδιαφερόμενων φορέων είναι η ενισχυμένη πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών. Εν 
προκειμένω, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, στις ασθένειες που οφείλονται 
στον αμίαντο.

Όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του στόχου, πρέπει να γίνει αναφορά στη σύσταση της 
Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών2. Αυτή η σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση 90/326/ΕΟΚ της 
Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 1990, σχετικά με την έκδοση ενός ευρωπαϊκού καταλόγου των 
επαγγελματικών ασθενειών3. 

Σε σχέση με την παλαιά σύσταση, που ήδη περιελάμβανε την αμιάντωση, την επιπλοκή της 
αμιάντωσης από τον καρκίνο των βρόγχων και το μεσοθηλίωμα λόγω εισπνοής σκόνης 
αμιάντου, η νέα σύσταση περιλαμβάνει, στο παράρτημα I («Ευρωπαϊκός κατάλογος των 
επαγγελματικών ασθενειών») τις ινώσεις του υπεζωκότος, με περιορισμό της αναπνευστικής 
λειτουργίας, προκαλούμενες από τον αμίαντο, καθώς και τον καρκίνο των πνευμόνων λόγω 
εισπνοής σκόνης αμιάντου, στο δε παράρτημα II («Συμπληρωματικός κατάλογος ασθενειών 
για τις οποίες υπάρχει η υποψία ότι είναι επαγγελματικής προέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο δήλωσης και των οποίων η εγγραφή στο παράρτημα I του 
ευρωπαϊκού καταλόγου ενδέχεται να εξεταστεί στο μέλλον»), τον καρκίνο του λάρυγγα από 
εισπνοή σκόνης αμιάντου.

Οι συστάσεις αποτελούν πράξεις οι οποίες δεν έχουν ως στόχο να παραγάγουν δεσμευτικά 

                                               
1 COM/2002/0118 τελικό.
2 ΕΕ L 238, της 25.09.2003, σελ. 28.
3 ΕΕ L 160, της 26.06.1990, σελ. 39.
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αποτελέσματα. Ωστόσο, όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1962, περί 
θεσπίσεως ευρωπαϊκού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών, το Δικαστήριο αποφάνθηκε 
ορθώς πως, δεδομένου ότι οι συστάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στερούμενες 
οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, κατά την επίλυση 
των διαφορών που τους υποβάλλονται, να τις λαμβάνουν υπόψη τους 1.

Όσον αφορά την υπόδειξη της Επιτροπής Αναφορών για τη διεξαγωγή πλήρους ελέγχου των 
διαφορετικών εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων που έχουν θεσπίσει την απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης του αμίαντου, πρέπει να επισημάνουμε ότι η οδηγία 2003/18/ΕΚ (με την 
προσθήκη ενός εδαφίου στο άρθρο 5) θέσπισε την απαγόρευση των δραστηριοτήτων που 
εκθέτουν τους εργαζομένους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την 
παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθελημένως προστεθέντα αμίαντο, με 
εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται από 
κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου.

Όσον αφορά την οδηγία 2003/18/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς πριν από τις 15 Απριλίου 2006. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η νέα 
οδηγία θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά την 
ανακοίνωση και τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων μεταφοράς.

Όσον αφορά το σημείο των συμπερασμάτων της έκθεσης σχετικά με την παρέλευση 
εικοσαετίας από την έγκριση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ και την έγκριση της νέας οδηγίας
2003/18/ΕΚ, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η περίοδος που παρήλθε μεταξύ της έγκρισης της 
πρώτης οδηγίας και της τελευταίας δεν ήταν παθητική περίοδος αναμονής.

Πράγματι, η οδηγία 83/477/ΕΟΚ, που αποτελεί πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης στη 
διαδικασία εναρμόνισης των κανόνων προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο, επικαιροποιήθηκε και τροποποιήθηκε –πριν από την έγκριση της νέας οδηγίας 
2003/18/ΕΚ– κυρίως με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991, που 
τροποποιεί την οδηγία 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας 2. 

Πράγματι, το Συμβούλιο είχε την υποχρέωση να επανεξετάσει, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη 
την πρόοδο που σημειώθηκε στις επιστημονικές γνώσεις και στην τεχνολογία και υπό το 
πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε στην εφαρμογή της οδηγίας, τις διατάξεις της οδηγίας. 
Ως παράδειγμα της προόδου που επιτεύχθηκε, μπορεί να αναφερθεί ότι την εποχή της 
έγκρισης της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν τόσο χαμηλές ποσότητες 
αμιάντου, κάτι που κατέστη δυνατό αργότερα.

Με την έγκριση της οδηγίας 91/382/ΕΟΚ, τροποποιήθηκαν πολλά άρθρα της οδηγίας 
83/477/ΕΟΚ (άρθρο 3 παράγραφος 3, άρθρο 5, άρθρο 7, άρθρο 8). Κυρίως, επιβλήθηκαν 
αυστηρότερες οριακές τιμές έκθεσης.

Επιπλέον, στις 25 Μαΐου 1998, τροποποιήθηκαν επίσης το άρθρο 1 παράγραφος 1, το άρθρο 

                                               
1Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 1989, Salvatore Grimaldi κατά Fonds des maladies professionnelles, C-322/88,

Συλλογή, σελ. 4407, σημείο 19.
2 ΕΕ L 206 της 29.07.1991, σελ. 16.
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9 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ με την οδηγία 
98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και 
ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς 
παράγοντες1.

Επιπροσθέτως, στο θέμα του ελέγχου της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη 
μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC), σε συνεργασία με τη γερμανική 
επιθεώρηση εργασίας και την ομοσπονδία των γερμανικών ασφαλιστικών ταμείων 
(Berufsgenossenschaften), διοργάνωσαν το 2003 μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για τον αμίαντο.

Η ομάδα εργασίας «Εκστρατεία επιθεώρησης για τον αμίαντο 2006» της Επιτροπής 
Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) προετοιμάζει επί του παρόντος την εκστρατεία 
επιθεώρησης για τον αμίαντο το 2006. Η ομάδα εργασίας βρίσκεται στο στάδιο της 
κατάρτισης ενός οδηγού καλών πρακτικών για τις εργασίες που συνεπάγονται έκθεση στον 
αμίαντο. 

Όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80, ο κροκιδόλιθος ήταν η πρώτη κατηγορία ινώδους αμιάντου που 
απαγορεύτηκε πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 1991, από τους έξι διαφορετικούς τύπους 
αμιάντου, οι πέντε απαγορεύτηκαν πλήρως στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ο δε εναπομείνας 
τύπος (χρυσότιλος ή λευκός αμίαντος) απαγορεύτηκε σε 14 κατηγορίες προϊόντων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 26 Ιουλίου 1999 (οδηγία 1999/77/EΚ) την απαγόρευση 
όλων των υπόλοιπων χρήσεων αμιάντου. Η οδηγία προβλέπει την έναρξη ισχύος της 
απαγόρευσης σε όλα τα κράτη μέλη από 1ης Ιανουαρίου 2005.

Όλα τα κράτη μέλη πλην της Πορτογαλίας γνωστοποίησαν ήδη στην Επιτροπή τη μεταφορά 
της οδηγίας 1999/77/ΕΚ στις εθνικές τους νομοθεσίες.

Όσον αφορά τις επιδημιολογικές πτυχές, η παρακολούθηση των επιδημιών καρκίνων που 
οφείλονται στον αμίαντο και οι προβλέψεις με βάση τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα 
που αναλύθηκαν από τον καθηγητή Peto και τους συνεργάτες του2 αποκαλύπτουν ότι η 
συνολική ετήσια θνησιμότητα σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελβετία3 από καρκίνο 
που οφείλεται σε συγκεκριμένη έκθεση σε αμίαντο, και ο οποίος καλείται μεσοθηλίωμα του 
υπεζωκότος, αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στα επόμενα 35 χρόνια από 5.000 σε 9.000 
κατ’ έτος, στοιχίζοντας συνεπώς τη ζωή σε συνολικά περίπου 250.000 ανθρώπους μέχρι το 
2025. Το μεσοθηλίωμα αναπτύσσεται κατά μέσο όρο 40 χρόνια μετά την πρώτη έκθεση σε 
αμίαντο, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμα και μετά τη σταδιακή παύση της παραγωγής 
αμιάντου και της χρήσης προϊόντων αμιάντου εξακολουθεί να αυξάνεται η θνησιμότητα που 
σχετίζεται ειδικά με το μεσοθηλίωμα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει γνωστή 
θεραπεία για την καταπολέμηση του μεσοθηλιώματος. Συνεπώς, τα ποσοστά επίπτωσης της 
νόσου και τα ποσοστά θνησιμότητας είναι σχεδόν ταυτόσημα.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων Καρκίνου, ένα δίκτυο που συγχρηματοδοτείται από 

                                               
1 ΕΕ L 131 της 05.05.1998, σελ. 11.
2 The European mesothelioma epidemic, J Peto et al., British J of Cancer (1999) 79(3/4), σελ. 666-672
3 UK, F, D, I, NL, CH
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κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του πρώην προγράμματος «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου», 
πρόσφατα επεξεργάστηκε περαιτέρω και επεξέτεινε τα προαναφερθέντα πορίσματα του Peto
και των συνεργατών του σε όλα τα κράτη μέλη και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης.1 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα στοιχεία από τα ιταλικά 
περιφερειακά μητρώα καρκίνου που αφορούν τη Βόρειο Ιταλία είναι πράγματι υπερβολικά σε 
σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς εθνικούς μέσους όρους, διαπίστωση που συμπίπτει με την 
παρατήρηση των αναφερόντων.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Εν συνεχεία της συνεδρίασής της, της 22ας Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλε επιστολή [02-COMM.PETI(2006)D/14790], η οποία 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, το πνεύμα των συμπληρωματικών πληροφοριών που αναμένονταν 
από την Επιτροπή. 

Στην επιστολή αυτή, διαπιστώνοντας ότι η Επιτροπή έχει απαντήσει σφαιρικά στους
προβληματισμούς που ήγειρε η έκθεση της αποστολής έρευνας στην Pistoia της 14ης και
15ης Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή Αναφορών κρίνει σκόπιμο να ζητήσει από την
Επιτροπή μια τελευταία επαλήθευση της συμμόρφωσης της δράσης των αρμόδιων ιταλικών 
αρχών με τις ευρωπαϊκές διατάξεις (οδηγία 2003/18). 

Επίσης, ο αναφέρων καλείται να παράσχει τυχόν παρατηρήσεις του στην Επιτροπή
Αναφορών, ούτως ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή να προβεί σε μια τελική αξιολόγηση επί 
της ουσίας της αναφοράς. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν παρασχεθεί αυτές οι παρατηρήσεις στην 
Επιτροπή.

Πρέπει καταρχάς να υπογραμμιστεί ότι η οδηγία 2003/18/ΕΚ, για την τροποποίηση της
οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, 
εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 και ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τα 
απαραίτητα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας πριν από τις 15 Απριλίου 2006. Ως εκ τούτου, η 
οδηγία 2003/18/ΕΚ δεν ήταν ενδεδειγμένη για την πλαισίωση των δράσεων των ιταλικών 
αρχών σχετικά με την κατάσταση που εκτίθεται στην αναφορά 328/2004. 

Αντιθέτως, η Επιτροπή θα φροντίσει να παρέμβει σε περίπτωση παράλειψης της Ιταλίας να
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα ιταλικά εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας
2003/18/ΕΚ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών των 
εθνικών μέτρων με την οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή η Ιταλία δεν έχει ακόμη 
κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα της για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, η Επιτροπή 
προτίθεται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 226 της Συνθήκης.

Επειδή πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 2003/18/ΕΚ, η Επιτροπή δεν είναι
σε θέση να προδικάσει τη μελλοντική εφαρμογή της ιταλικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες 

                                               
1Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the increasing trends, F Montanaro 

et al., Cancer Causes and Control 13: 2003
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ιταλικές αρχές για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Πράγματι, αποτελεί ευθύνη 
των αρμόδιων εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και κυρίως των επιθεωρήσεων εργασίας, 
όταν πρόκειται για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, να διασφαλίζουν τον επαρκή 
και αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα είχε 
προφανώς τη δυνατότητα να κινήσει, ενδεχομένως, διαδικασία επί παραβάσει εάν από τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που της παρέχονται αποδειχθεί δυσλειτουργία εκ μέρους των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, η οποία θα επέφερε μια γενικευμένη κατάσταση κακής εφαρμογής.

Εξάλλου, η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει συμπληρωματική επαλήθευση των δράσεων των
αρμόδιων ιταλικών αρχών σχετικά με τους κοινοτικούς κανονισμούς που ίσχυαν την περίοδο
κατά την οποία σημειώθηκαν τα συμβάντα που εκτίθενται στην αναφορά 328/2004 (οδηγία 
83/477/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/382). Από αυτήν την επαλήθευση
προκύπτει ότι οι ιταλικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ,
παρενέβησαν ενεργά στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιώντας τις ενδεδειγμένες 
αναλύσεις και ελέγχους –επιτρέποντας τον εντοπισμό ορισμένων ελλείψεων– και
υιοθετώντας μέτρα με στόχο τη διόρθωση των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν, καθώς και 
άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων. 

Συνεπώς, από αυτήν τη συμπληρωματική επαλήθευση δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
παράλειψη από την πλευρά των αρμόδιων ιταλικών αρχών σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2008 και 
στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Στην παρούσα αναφορά, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου Ansaldo-Breda de Pistoia
κατήγγειλαν ένα κρούσμα μόλυνσης το οποίο πιθανότατα εκδηλώθηκε ύστερα από τη χρήση 
αμιάντου στο εργοστάσιό τους. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, οι εργαζόμενοι της
συγκεκριμένης επιχείρησης εκτέθηκαν στον αμίαντο κυρίως κατά τις εργασίες της
αντικατάστασης της επένδυσης της οροφής από «Eternit» την περίοδο 1987-1991, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς να διακοπεί η κανονική ροή της εργασίας και χωρίς καμία 
πληροφόρηση ούτε προστασία των εργαζομένων. Ορισμένοι εργαζόμενοι υπέβαλαν αιτήσεις 
αναγνώρισης και αποζημίωσης επαγγελματικών ασθενειών από τις οποίες ισχυρίζονται ότι 
προσβλήθηκαν ύστερα από την έκθεσή τους στον αμίαντο. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Οι αναφέροντες ζητούν από το Κοινοβούλιο: - να εξακριβώσει αν η Ιταλία τηρεί τις
κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο και της 
αναγνώρισης των ειδικών μέτρων των οποίων επωφελούνται οι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι, -
να εξακριβώσει αν τα ενδεχόμενα μέσα προστασίας είναι κατάλληλα και αν
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης των εν λόγω εγκαταστάσεων, 
- να εξακριβώσει την ύπαρξη καταχρηστικής απόθεσης αμιάντου στις εγκαταστάσεις και τους 
ενδεχόμενους όρους ασφάλειας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, - να εξακριβώσει αν 
διενεργήθηκαν οι απαραίτητες έρευνες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, - να 
διασφαλίσει τη λήψη ειδικών μέτρων για τους εργαζομένους που φέρονται να έχουν εκτεθεί 
στον αμίαντο.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

α) Ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα και οι υποχρεώσεις των 
κρατών μελών για τη μεταφορά και την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας

Όπως έχει ήδη επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προηγούμενες ανακοινώσεις της
σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά, η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που συνδέονται με την έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας διέπεται σε 
κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία 83/477/ΕΟΚ1, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες
91/382/ΕΟΚ2 και 2003/18/ΕΚ3. Τα γεγονότα που επικαλούνται οι αναφέροντες πρέπει να
εξεταστούν σε σχέση με τις διατάξεις της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, η οποία είναι η μοναδική που 
ίσχυε τότε.

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν ορθά τις κοινοτικές οδηγίες. Επιπλέον, 
εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές και –όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία– ειδικά στην επιθεώρηση εργασίας, να διασφαλίζεται επαρκής και αποτελεσματικός
έλεγχος και εποπτεία της ορθής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των
κοινοτικών οδηγιών και να προβλεφθούν στην εθνική νομοθεσία τα μέσα άσκησης 
διοικητικής και δικαστικής προσφυγής. 

β) Πληροφορίες που παρείχαν οι ιταλικές αρχές

Κατά συνέπεια, ύστερα από την υποβολή της αναφοράς το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε
από τις ιταλικές αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση που περιγράφεται στην
αναφορά, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει αν τα θέματα που εγείρονται από τους
αναφέροντες επιτρέπουν τη διαπίστωση κάποιας παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας από την
πλευρά των αρμόδιων ιταλικών αρχών και την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της
Ιταλίας. Απαντώντας στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν καταρχάς ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς διαφορετική σε
σχέση με αυτήν που φαίνεται να περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιβάλλεται
έτσι να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις, όσον αφορά κυρίως τις υγειονομικές πτυχές: «εντός 
μιας περιόδου 40 ετών, από την 1.01.1960 μέχρι τις 31.12.2000, διενεργήθηκε μια 
επιδημιολογική μελέτη για τη θνησιμότητα των εργαζομένων της επιχείρησης από την Unità 
Sanitaria Locale de Pistoia (USL) σε συνεργασία με το Centro per lo studio e la prevenzione
oncologica της Φλωρεντίας4, επί συνόλου 3741 εργαζομένων, εκ των οποίων συνολικά οι
                                               
1 Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) (ΕΕ L 263 της 24.9.1983).

2 Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ 
για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά 
τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.1991).

3 Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 97 της
15.4.2003, σελ. 48).

4  Κέντρο μελέτης και πρόληψης καρκίνων.
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1154 έχουν πεθάνει (από κάθε είδους αιτίες θανάτου, από καρδιοαγγειακές παθήσεις μέχρι
και τραυματισμούς). Η μελέτη αποκάλυψε, εκτός από έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων μεσοθηλιωμάτων, έναν κάπως υπερβολικά μεγάλο αριθμό καρκίνων του
πνεύμονα, που είναι στατιστικά σημαντικός για τους εργάτες και όχι για τους υπαλλήλους, 
και περιορίζεται για τα άτομα που προσλήφθηκαν στην Breda πριν από το 1970. Είναι
αξιοσημείωτο ότι ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέεται με πολλούς παράγοντες κινδύνου, και
είναι επομένως δύσκολο να εξηγηθεί αυτός ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πνευμονικών
όγκων λόγω των ελλιπών πληροφοριών για την έκθεση των ατόμων τόσο στον αμίαντο όσο 
και σε άλλες δυνάμει καρκινογόνες ουσίες, όπως είναι ο καπνός του τσιγάρου.
Δεν παρατηρήθηκε κανένα κρούσμα θανάτου από πνευμονική αμιάντωση.

Όσον αφορά τα μεσοθηλιώματα του υπεζωκότα, ο εντοπισμός των κρουσμάτων δεν έγινε
μόνο μέσω της εν λόγω επιδημιολογικής μελέτης, αλλά και από διάφορες πηγές
πληροφόρησης, καθώς στην Τοσκάνη, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει ένα αποτελεσματικό
σύστημα καταγραφής στο οποίο συμμετέχουν όλες οι υγειονομικές δομές και το οποίο
συνεισφέρει στην τήρηση του Archivio Regionale dei Mesoteliomi1».

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το 2004, «οι θάνατοι από μεσοθηλιώματα στα άτομα που 
εργάστηκαν στην επιχείρηση Breda σε διάφορες χρονικές περιόδους ανέρχονται σε 19· δύο 
από αυτά τα άτομα είχαν σταματήσει να εργάζονται στην Breda πριν από το 1950 ή πριν από 
την εισαγωγή αμιάντου για τη μόνωση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με ψεκασμό. Η
εν λόγω εργασία, η οποία πρέπει να θεωρείται ως η κύρια πηγή έκθεσης σε αμίαντο
πραγματοποιήθηκε στο παλαιό εργοστάσιο. Ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’50 και
εγκαταλείφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
προαναφερθέντα κρούσματα μεσοθηλιωμάτων εκδηλώθηκαν εντός μιας περιόδου 25 ετών (το 
πρώτο κρούσμα χρονολογείται το 1981) και ότι ο λανθάνων χρόνος αυτού του όγκου είναι 
περίπου 40 χρόνια. Η ασθένεια επομένως δεν μπορεί να οφείλεται στις εικαζόμενες
πρόσφατες ή σημερινές περιπτώσεις έκθεσης».

Όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των υλικών που περιέχουν αμίαντο, οι ιταλικές 
αρχές σημειώνουν τα εξής:

«Από το1990 μέχρι σήμερα, στο σημερινό κτίριο πραγματοποιήθηκαν πολλές παρεμβάσεις
καθαρισμού των δομών και των εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες αυτές έγιναν για προληπτικούς λόγους και είχαν στόχο την αφαίρεση και τον
διαχωρισμό των υλικών που περιείχαν αμίαντο, σε καμία περίπτωση δεν υπαγορεύτηκαν από
ανεξέλεγκτες καταστάσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η πιο σημαντική εργασία συνίστατο
στην αφαίρεση ή/και την απομόνωση του αμιάντου που είχε ψεκαστεί στα αρμοκάλυπτρα 
υδρορροής που είναι στερεωμένα στη στέγη του κτιρίου. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν
πάντα στα πλαίσια περιβαλλοντικού ελέγχου για να μην σημειωθεί διασπορά ινών αμιάντου
στην ατμόσφαιρα.

Η έκδοση «Η υγειονομική παρέμβαση για το προσωπικό της εταιρείας Breda που εκτέθηκε

                                               
1  Περιφερειακό μητρώο μεσοθηλιωμάτων.
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στον αμίαντο» (παράρτημα) μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε, στο κεφάλαιο «Dodici anni di
bonifiche in una azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento
ambientale»1, το είδος και τη μέθοδο εκτέλεσης όλων των εργασιών αφαίρεσης ή
απομόνωσης των υλικών που περιέχουν αμίαντο, καθώς και τα αποτελέσματα των
περιβαλλοντικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από την εκτέλεση των 
εργασιών.

Το ίδιο κείμενο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν για την
περίοδο 1990-2002 δείχνουν ένα επίπεδο μόλυνσης από αιωρούμενες ίνες στον ατμοσφαιρικό 
αέρα που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε «περιβαλλοντικό» στον βαθμό που τα μετρούμενα 
επίπεδα δεν αποκλίνουν σημαντικά από την τιμή αναφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα από την πρόσφατη ανάλυση και δειγματοληψία, η συγκεκριμένη αξιολόγηση
επεκτείνεται μέχρι και σήμερα».

Όσον αφορά την αντικατάσταση της επένδυσης Εternit της οροφής του σημερινού 
εργοστασίου, την περίοδο 1987-1991, οι ιταλικές αρχές αναφέρουν ότι «οι εν λόγω εργασίες 
δεν αποτέλεσαν σημαντική πηγή έκθεσης».

Από την ανάλυση των δειγμάτων αέρα που συλλέχθηκαν από το εσωτερικό του εργοστασίου 
από τα τέλη του 1989, και επομένως και κατά τη διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης της 
επένδυσης της οροφής, προκύπτει ότι δεν υπάρχει ρύπανση του περιβάλλοντος.

Τα αρχεία δεν περιέχουν κανένα ίχνος αναφοράς, από την πλευρά των εργαζομένων, σε
προβλήματα που να συνδέονται με τις εργασίες αποσυναρμολόγησης, την περίοδο κατά την 
οποία έλαβαν χώρα τα παραπάνω γεγονότα. Αντίθετα, το προσωπικό της USL, τον Ιούνιο του
1998, προέβη σε επιθεώρηση των χώρων και εντόπισε ελλείψεις στο επίπεδο της προσωρινής
εναπόθεσης των αφαιρούμενων υλικών στο προαύλιο, στο εξωτερικό του εργοστασίου.

Η υπόθεση του χώρου απόρριψης των πλακών από αμίαντο-τσιμέντο που αφαιρέθηκαν από
την οροφή επανέρχεται κατά καιρούς στην επιφάνεια. Το 2001, ο ARPAT2 έλεγξε τα
έγγραφα σχετικά με τις ποσότητες των υλικών που απορρίφθηκαν (περίπου 1.900.000 kg
πλάκες για 67.000 m² οροφής), και επαλήθευσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων εδάφους 
της έκτασης που ανήκει στο εργοστάσιο και η οποία, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του 
τοπικού Τύπου, αποτελεί πιθανόν και τον χώρο διάθεσης των απορριμμάτων. Βασιζόμενη σε
αυτούς τους ελέγχους και σε αυτά τα αποτελέσματα, η κοινότητα της Pistoia έκρινε ότι
μπορεί να απαγορεύσει τις καταχρηστικές καταστροφές αμιάντου-τσιμέντου στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης Ansaldo Breda.

Οι υπηρεσίες της U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di
Pistoia συμπεραίνουν ότι η καταστροφή άλλων υλικών που υποβλήθηκαν σε καθαρισμό, από
το 1990 μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκε κανονικά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Περί τα τέλη του 2002, αντιμέτωπη με τη συνεχή και μεγάλη ανησυχία των εργαζομένων, η
USL έκρινε ότι έπρεπε να αναληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες και πρότεινε ένα

                                               
1 Δώδεκα χρόνια καθαρισμού σε μια επιχείρηση κατασκευής σιδηροδρομικού υλικού: αξιολόγηση της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος.
2  Περιφερειακός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος στη Φλωρεντία.
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ολοκληρωμένο υγειονομικό σχέδιο στο οποίο κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι θεσμικοί και
κοινωνικοί φορείς (μεταξύ των οποίων η κοινότητα της Pistoia, η επιχείρηση Breda, η 
συνδικαλιστική επιτροπή της επιχείρησης, οι επαγγελματικές οργανώσεις, η περιφερειακή 
διεύθυνση εργασίας, το INAIL, ο ARPAT). Το σχέδιο το οποίο προέκυψε έθετε δύο στόχους:

 Ο πρώτος, σε επίπεδο βασικής πρόληψης, προβλέπει την ολοκλήρωση σε πέντε έτη της
αφαίρεσης των αρμοκαλύπτρων που εξακολουθούν να περιέχουν απομονωμένο αμίαντο
(πίνακας 3, σελίδα 42 της συνημμένης έκδοσης). Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του
2004 και θα συνεχιστούν και μετά το κλείσιμο του εργοστασίου για τις καλοκαιρινές 
διακοπές·

 ο δεύτερος, σε υγειονομικό επίπεδο, συνίστατο σε μια έκτακτη εκστρατεία –που σήμερα
έχει ολοκληρωθεί– υγειονομικών ελέγχων σε εθελοντική βάση των εργαζομένων της
επιχείρησης Ansaldo Breda και των άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 
εσωτερικό της. Η συμμετοχή στην εν λόγω εκστρατεία ήταν κατώτερη των προσδοκιών 
και έδειξε ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι είναι έντονα προβληματισμένοι για την 
κατάσταση της υγείας τους, αλλά τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, αν και δεν 
μπορούν να γενικευτούν λόγω της χαμηλής συμμετοχής, δεν έδειξαν αλλοιώσεις στο 
αναπνευστικό σύστημα».

Εξάλλου, οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες που
συγκέντρωσε το INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro) διευκρινίζοντας ότι «το συγκεκριμένο ινστιτούτο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο τις 
πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνει με τις δικές του τεχνικές δομές στο πλαίσιο των
αποστολών που του έχει αναθέσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών –
Γενική διεύθυνση πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά με την αναγνώριση του
δικαιώματος σε κοινωνικές παροχές από την πλευρά των εργαζομένων που εκτίθενται στον 
αμίαντο, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφοι 7 και 8 του νόμου αριθ. 257/1992, όπως
τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 271/1993».

Το INAIL παρείχε τις εξής πληροφορίες:

 «η χρήση του ψεκασμού με αμίαντο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1982·
 οι εργασίες κατεδάφισης της οροφής από eternit εκτελέστηκαν χωρίς να διακοπεί η 

παραγωγική δραστηριότητα, αλλά καμία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για τις 
συνθήκες που περιγράφονται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

 η μαζική έκθεση στον αμίαντο στην εν λόγω επιχείρηση αποδίδεται στην ίδια τη 
χρήση του αμιάντου για την κατασκευή σιδηροδρομικών βαγονιών· η δε 
συγκεκριμένη τεχνική σταμάτησε στη δεκαετία του ’80·

 οι επαγγελματικές ασθένειες που οφείλονται στον αμίαντο παρουσιάζουν μεγάλες 
λανθάνουσες περιόδους και μπορούν επομένως να εκδηλωθούν πολύ μετά από την 
ημέρα που παύει η έκθεση στον κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο, οι εν λόγω ασθένειες 
αποζημιώνονται συνήθως από τον INAIL, ακόμα και αν έχουν εκδηλωθεί πρόσφατα ή 
αν αναμένεται να εμφανιστούν στο μέλλον».

Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές παρείχαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημοσίευση
«L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda». Αντίγραφο της
δημοσίευσης επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης. Η συγκεκριμένη
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δημοσίευση «περιλαμβάνει τα πρακτικά της ημερίδας που διοργανώθηκε στις 22.02.2002 από 
την τοπική υγειονομική μονάδα αριθ. 3 της Pistoia και την κοινότητα της Pistoia, ώστε να 
κοινοποιηθεί και να τεθεί στη διάθεση της πόλης το αποτέλεσμα του δύσκολου εγχειρήματος 
που ολοκληρώθηκε ύστερα από πολλά χρόνια από την USL και οι πληροφορίες που 
προέκυψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο σχετικά με το πρόβλημα του αμιάντου στην εταιρεία
Breda».

Έτσι, οι ιταλικές αρχές φαίνεται να έχουν απαντήσει με ικανοποιητικό τρόπο στις ερωτήσεις
που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις υγειονομικές πτυχές, τις
εργασίες καθαρισμού, την εικαζόμενη απόρριψη των μολυσμένων πλακών, την αποζημίωση 
των εργαζομένων για τις επαγγελματικές ασθένειες που οφείλονται στον αμίαντο, κλπ.

Προκύπτει σαφώς από αυτές τις ακριβείς και εκτενείς πληροφορίες των ιταλικών αρχών 
σχετικά με την εν λόγω αναφορά, ότι οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 
83/477/ΕΟΚ, παρενέβησαν ενεργά στη συγκεκριμένη υπόθεση, πραγματοποιώντας τις 
ενδεδειγμένες αναλύσεις και ελέγχους –επιτρέποντας τον εντοπισμό ορισμένων ελλείψεων–
και υιοθετώντας μέτρα για τη διόρθωσή τους, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη 
βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εμπλεκόμενων εργαζομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπίστωσε επομένως κάποια παράβαση της κοινοτικής
νομοθεσίας από την πλευρά των αρμόδιων ιταλικών αρχών και αποφάσισε να μην κινήσει
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας.

γ) Διερευνητική αποστολή των βουλευτών του ΕΚ στην Pistoia

Παράλληλα με την εξέταση της αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν διερευνητική
αποστολή στην Pistoia, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2005. Το ΕΚ επέστησε την προσοχή των
τριών αρμόδιων Επιτρόπων στα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε ενδελεχώς το κείμενο της έκθεσης που καταγράφει το ιστορικό
των προηγούμενων αναφορών σχετικά με τον αμίαντο, αναφέρεται στην επίσκεψη των χώρων
του εργοστασίου Ansaldo-Breda καθώς και στην ακρόαση των εμπλεκόμενων παραγόντων 
(πρώην εργαζομένων, ιταλικών αρχών κλπ.).

Στα συμπεράσματά τους, οι συντάκτες της έκθεσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
αναλάβει νέες δράσεις κατά των κινδύνων που συνδέονται με τον αμίαντο και καταγγέλλουν τη
νομοθετική ανεπάρκεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε λεπτομερή απάντηση στην Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ στην
προηγούμενη ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, επανέλαβε τη θέση της, ότι δηλαδή ελλείψει
νέων στοιχείων στην έκθεση και υπό το φως των ακριβών και εκτενών πληροφοριών που
παρείχαν οι ιταλικές αρχές σχετικά με την παρούσα αναφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί παράβαση της κοινοτικής
νομοθεσίας και ότι η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών της Ιταλίας.

δ) Νέες πληροφορίες από τους αναφέροντες
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Τον Σεπτέμβριο του 2007, οι αναφέροντες κοινοποίησαν νέες πληροφορίες οι οποίες, κατά την 
άποψή τους, επέρριπταν την ευθύνη στο ιταλικό κράτος και δικαιολογούσαν την έναρξη 
διαδικασίας επί παραβάσει σε κοινοτικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις νέες αυτές πληροφορίες. Κατέληξε ωστόσο να διαπιστώσει 
ότι οι πληροφορίες αυτές δεν προσέφεραν νέα και αρκούντως ακριβή στοιχεία που να μπορούν 
να καταδείξουν παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από το ιταλικό κράτος. Επομένως, οι νέες 
αυτές πληροφορίες δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την έναρξη διαδικασίας επί 
παραβάσει.

Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες επισημαίνουν καταρχάς τη μελέτη του καθηγητή J. Peto,
σύμφωνα με την οποία το ετήσιο ποσοστό της θνησιμότητας σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, 
μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, αλλά και στην Ελβετία, από μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα 
αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί σε τριάντα πέντε χρόνια. Η ανωτέρω μελέτη είχε επίσης
αποτελέσει ήδη αντικείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης που είχε υποβληθεί με τη στήριξη
των αναφερόντων από την κ. Angelilli στις 12 Φεβρουαρίου 2007. Σύμφωνα με τους 
αναφέροντες, είναι «προφανές ότι τα συγκεκριμένα μη φυσιολογικά στοιχεία είναι 
αποτέλεσμα της ανεπαρκούς εφαρμογής της οδηγίας από την πλευρά των αρμόδιων εθνικών 
αρχών και ότι επομένως το ιταλικό κράτος υπέχει ευθύνη…», γεγονός το οποίο θα 
δικαιολογούσε την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά του ιταλικού κράτους.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναφερόντων, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επιστήσει 
την προσοχή στην ύπαρξη μιας άλλης μελέτης που κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τη μελέτη του 
καθηγητή Peto, δηλαδή εκείνη που διενεργήθηκε από τους δημιουργούς του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Μητρώων Καρκίνου.

Η Επιτροπή θα ήθελε να προβεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδημιολογικές 
μελέτες καθώς και με το ερώτημα των αναφερόντων που αφορά τη σκοπιμότητα της κίνησης 
διαδικασίας επί παραβάσει κατά του ιταλικού κράτους:

Η εν λόγω αναφορά αφορά την εικαζόμενη έκθεση σε αμίαντο και την εικαζόμενη μόλυνση 
των εργαζομένων στην επιχείρηση Breda στην Ιταλία. Μια σωστή επιδημιολογική μελέτη για 
τη συγκεκριμένη αναφορά θα ήταν επομένως μια μελέτη που θα εξετάζει επακριβώς την 
κατάσταση της υγείας και τη θνησιμότητα των υπαλλήλων αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, η 
μοναδική μελέτη αυτού του είδους η οποία εξέταζε τη θνησιμότητα των υπαλλήλων της 
επιχείρησης διενεργήθηκε από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές.1

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, τόσο η συγκεκριμένη μελέτη όσο και τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από το περιφερειακό μητρώο μεσοθηλιωμάτων της Τοσκάνης2 επέτρεψαν 
τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού των 19 θανάτων από μεσοθηλίωμα μέχρι το 2004
μεταξύ των εργαζομένων της Breda. Από τη συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει επίσης ότι οι 
αποθανόντες εργαζόμενοι (το πρώτο κρούσμα χρονολογείται το 1981) είχαν μολυνθεί πριν 
από την έγκριση και την ημερομηνία μεταφοράς που προβλεπόταν στην πρώτη κοινοτική 
οδηγία σχετικά με την προστασία από τον αμίαντο του 1983.

                                               
1 Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης παρατίθενται ανωτέρω στην παρούσα ανακοίνωση.
2  L’Archivio Regionale dei Mesotelioni
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Σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική μελέτη του καθηγητή J. Peto που επικαλούνται οι 
αναφέροντες καθώς και εκείνη που διενεργήθηκε από τους δημιουργούς του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Μητρώων Καρκίνου, καμία από τις δύο δεν εξετάζει συγκεκριμένα την εικαζόμενη 
έκθεση των εργαζομένων της Breda μεταξύ του 1987 και του 1991 αλλά και οι δύο αναλύουν 
την κατάσταση σε επίπεδο περιφερειών και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μέση λανθάνουσα περίοδος των μεσοθηλιωμάτων είναι περίπου 
τα 40 έτη θα ήταν μάλλον απίθανο τα στοιχεία που αφορούν τους θανάτους των εργαζομένων 
από μεσοθηλίωμα και που παρατίθενται στις συγκεκριμένες μελέτες να έχουν προκύψει από 
εκθέσεις που έχουν σημειωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1987, οπότε προβλεπόταν η μεταφορά 
από τα κράτη μέλη της πρώτης κοινοτικής οδηγίας σχετικά με την προστασία από τον 
αμίαντο (οδηγία 83/47/ΕΟΚ). Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μελέτη του καθηγητή Peto
δημοσιεύτηκε το 1999, δηλαδή 10 χρόνια μετά την εικαζόμενη έκθεση της περιόδου 1987-
1991. Ομοίως, η μελέτη που βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων Καρκίνου
χρονολογείται το 2003.

Κατά συνέπεια, τα στοιχεία σχετικά με τους θανάτους από μεσοθηλίωμα που παρατίθενται 
στις ανωτέρω μελέτες δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει παράβαση 
του ιταλικού κράτους σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται από την 
κοινοτική νομοθεσία. Τα εν λόγω στοιχεία δεν μπορούν επομένως να χρησιμεύσουν ως βάση 
για την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για την περίπτωση που αποτελεί 
το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει την απάντησή της στην
κοινοβουλευτική ερώτηση που αναφέρθηκε ανωτέρω και που αφορά τη μελέτη του καθηγητή 
Peto, ότι δηλαδή εναπόκειται καταρχάς στις ιταλικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας να αποφασίσουν 
σχετικά με τη σκοπιμότητα της συνεκτίμησης ή μη των υφιστάμενων επιστημονικών
μελετών.

Δεύτερον, οι αναφέροντες παραπέμπουν στη συμπληρωματική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2006. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναφέρει ότι «από αυτήν την επαλήθευση προκύπτει ότι οι ιταλικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τη 
μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ παρενέβησαν ενεργά στη συγκεκριμένη υπόθεση 
πραγματοποιώντας τις ενδεδειγμένες αναλύσεις και ελέγχους –επιτρέποντας τον εντοπισμό 
ορισμένων ελλείψεων– και υιοθετώντας μέτρα για τη διόρθωση των ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας των εμπλεκόμενων εργαζομένων». Συγκεκριμένα, από τις πληροφορίες που 
παρείχε το ιταλικό κράτος, οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι το προσωπικό της
USL, τον Ιούνιο του 1998, προέβη σε επιθεώρηση των χώρων και εντόπισε ελλείψεις στο
επίπεδο της προσωρινής απόθεσης των αφαιρούμενων υλικών στο προαύλιο, στο εξωτερικό
του εργοστασίου. 

Επίσης, από τις πληροφορίες που διεβίβασαν οι ιταλικές αρχές προκύπτει ότι κατά τη 
διάρκεια του 2001, ο περιφερειακός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος στη 
Φλωρεντία (ARPAT) έλεγξε τα έγγραφα σχετικά με τις ποσότητες των υλικών που 
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απορρίφθηκαν (περίπου 1.900.000 kg πλάκες για 67.000 m2 οροφής) και επαλήθευσε τα
αποτελέσματα των μετρήσεων εδάφους της έκτασης που ανήκει στο εργοστάσιο και η οποία, 
σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του τοπικού Τύπου, αποτελεί πιθανόν και τον χώρο διάθεσης 
των απορριμμάτων.

Οι υπηρεσίες της U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di
Pistoia συμπεραίνουν ότι η καταστροφή άλλων υλικών που υποβλήθηκαν σε καθαρισμό, από
το 1990 μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκε κανονικά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα ήταν χρήσιμη η παραπομπή στη δημοσίευση «Η
υγειονομική παρέμβαση για το προσωπικό της εταιρείας Breda που εκτέθηκε σε αμίαντο»
(στο παράρτημα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έλλειψη που εντόπισαν οι ιταλικές αρχές δεν συνιστά σε
καμία περίπτωση νέο στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την έναρξη
διαδικασίας επί παραβάσει. Τόσο ο εντοπισμός της συγκεκριμένη έλλειψης, όσο και το
σύνολο των μέτρων που ελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές για την αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων, δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τα προηγούμενα συμπεράσματα, ότι
δηλαδή οι ιταλικές αρχές παρενέβησαν ενεργά στην υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο
της παρούσας αναφοράς.

Τρίτον, οι αναφέροντες εγείρουν το ζήτημα της ενδεχόμενης αναδρομικότητας της ιταλικής 
νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/18/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των αναφερόντων στο γεγονός
ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην αναφορά ανάγονται σε μια περίοδο που προηγείται
της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/18/ΕΚ. Η οδηγία 2003/18/ΕΚ εγκρίθηκε στις 27 
Μαρτίου 2003 και τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να εγκρίνουν τα εθνικά μέτρα
μεταφοράς μέχρι τις 15 Απριλίου 2006. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της συγκεκριμένης 
οδηγίας δεν ισχύουν για την εκτίμηση των γεγονότων που εξετάζει η αναφορά.

Επομένως, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/18/ΕΚ δεν ήταν σε ισχύ
όταν έλαβαν χώρα τα γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά. Έτσι, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με βάση αυτήν την οδηγία η οποία
δεν έχει αναδρομική ισχύ. Οι ερωτήσεις των αναφερόντων σχετικά με την πιθανή 
αναγνώριση από τον ιταλό νομοθέτη της αναδρομικής ισχύος της ιταλικής νομοθεσίας για τη 
μεταφορά της οδηγίας εμπίπτει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του 
ιταλικού κράτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ωστόσο διευκρινίσεις από τις ιταλικές αρχές σχετικά με
κάποιες αμφιβολίες που διατυπώθηκαν από τους αναφέροντες για τη μεταφορά της εν λόγω 
οδηγίας στην ιταλική νομοθεσία και την πρακτική εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις 
διατάξεις. Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν αφορούσαν επομένως τη νομοθετική 
δραστηριότητα των περιφερειών, την αρμόδια αρχή και τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια για 
εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης και απαμιάντωσης. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν 
ικανοποιητικά στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μπορεί τώρα να 
συμπεράνει ότι οι αμφιβολίες των αναφερόντων δεν είναι βάσιμες.
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Τέταρτον, οι αναφέροντες παραπέμπουν σε άρθρα εφημερίδων και αναφέρονται στον
αυξανόμενο αριθμό ατόμων που έχουν πεθάνει πιθανώς ύστερα από την εργασία με αμίαντο. 
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν είναι τέτοιας φύσεως ώστε να μπορούν να στηρίξουν 
ενδεχόμενη έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά του ιταλικού κράτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή των αναφερόντων στο
γεγονός ότι η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, όπως
προτείνεται από τους αναφέροντες, δεν εμπίπτει στην κοινοτική αρμοδιότητα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2008, οι αναφέροντες, 
παραπέμποντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση P-4493 της 31ης Ιουλίου 2008, ζήτησαν την 
άποψη της Επιτροπής για μια νέα πληροφορία που αφορούσε την εικαζόμενη ύπαρξη ενός 
παράνομου χώρου εναπόθεσης αμιάντου στο εσωτερικό του ίδιου του εργοστασίου. Η 
συγκεκριμένη πληροφορία φέρεται να δημοσιεύτηκε στον ιταλικό Τύπο στις 15 Ιουνίου 2008.

Εν προκειμένω, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι να μην αποφαίνεται για ισχυρισμούς που δημοσιεύονται στον Τύπο. Επομένως, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει σχόλια για την εικαζόμενη ύπαρξη ενός 
παράνομου χώρου εναπόθεσης αμιάντου στο εσωτερικό του εργοστασίου, η οποία παραμένει 
καθαρά υποθετική μέχρι την ενδεχόμενη επιβεβαίωσή της από τις ιταλικές αρχές. Πρέπει 
επίσης να υπενθυμίσουμε ότι εναπόκειται καταρχάς στις ιταλικές αρχές να διεξαγάγουν τις 
σχετικές έρευνες και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης της 
νομοθεσίας.
Ωστόσο, είναι πλέον βέβαιο ότι αν ο συγκεκριμένος χώρος εναπόθεσης επιβεβαιωθεί ότι 
υπήρχε ανέκαθεν στο εσωτερικό του εργοστασίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
παρακολουθούσε επισταμένως τα ειδικά μέτρα που λαμβάνουν οι ιταλικές αρχές για να 
διασφαλιστεί ότι η αφαίρεση του αμιάντου δεν ενέχει κινδύνους ούτε για την υγεία των 
εργαζομένων της Breda αλλά ούτε και για την υγεία των εργαζομένων που είναι 
επιφορτισμένοι με την απομάκρυνση του μολυσμένου υλικού.

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να καλέσει τους αναφέροντες να της 
διαβιβάσουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν λόγω εικαζόμενου χώρου 
εναπόθεσης, τις οποίες θα εξετάσει ενδελεχώς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας τον ρόλο του θεματοφύλακα των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διστάζει να
παρέμβει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη παραλείπουν να γνωστοποιήσουν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών, καθώς
και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αυτών των εθνικών μέτρων με τις διατάξεις των
οδηγιών ή ακόμα σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Στην υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα μπορούσε να παρέμβει και να κινήσει ενδεχομένως διαδικασία επί παραβάσει εάν
περιέρχονταν στη διάθεσή της συγκεκριμένα στοιχεία που αποδείκνυαν δυσλειτουργία εκ 
μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών η οποία θα επέφερε μια γενικότερη κατάσταση κακής
εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ.
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Δεν μένει παρά να διαπιστώσουμε ότι από την υποβολή της αναφοράς το 2004 μέχρι και
σήμερα, δεν παρασχέθηκαν τέτοιου είδους στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αντίθετα, από τα ακριβή και λεπτομερή στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις ιταλικές αρχές
προκύπτει ότι οι εθνικές αρχές, που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ, παρενέβησαν ενεργά στην
υπόθεση που αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς. Επίσης, οι ιταλικές αρχές ανέλαβαν 
σημαντικές εργασίες καθαρισμού με στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Εξάλλου 
δεν έχει επισημανθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανένα πρόβλημα στις εγκαταστάσεις που 
να έχει επιβεβαιωθεί πρόσφατα.

Μη διαθέτοντας κανένα νέο στοιχείο ή πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη διαπίστωση
παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας από την πλευρά των αρμόδιων ιταλικών αρχών, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διατηρήσει την απόφασή της να μην κινήσει διαδικασία επί
παραβάσει κατά της Ιταλίας με βάση την οδηγία 83/477/ΕΟΚ.

Παράρτημα: η δημοσίευση «Η υγειονομική παρέμβαση για το προσωπικό της εταιρείας
Breda που εκτέθηκε σε αμίαντο»
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