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Aihe: Vetoomus nro 328/2004, Patrizio La Pietra, Italiankansalainen, ja 
9 allekirjoittanutta, asbestista työntekijöille aiheutuneista terveyshaitoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa hyvin vakavasta tapauksesta, joka koskee nestemäisen 
asbestin käyttöä Pistoiassa (Italiassa) sijaitsevan Ansaldo-Bredan tehtaan tuotantoprosessissa 
vuoteen 1985 asti. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että kun tehtaalla tehtiin vuosina 1987–
1991 asbestinpoistotöitä, tuotantoprosessia ei keskeytetty, työntekijöitä ei suojeltu 
asbestipölyltä eikä heille tiedotettu etukäteen asbestin terveyshaitoista. Lisäksi koska 
ennakkoarvioita ympäristöhaitoista ei tehty, asbesti varastoitiin asiattomasti kyseiseen tehtaan 
alueelle, minkä vuoksi tehtaalla aloitettiin saneeraustyöt myöhään, vuonna 1996. 
Saneeraustyöt jatkuvat edelleen. Edellä esitetyn seurauksena keuhkosyövän aiheuttama 
kuolleisuusaste on kohonnut jyrkästi työntekijöiden keskuudessa (1 500 työntekijästä 180 on 
menehtynyt, ja heistä 20 on menehtynyt mesotelioomaan). Näyttää siis siltä, ettei 
työntekijöille kerrottu lainkaan asbestinpoistotöiden luonteesta tai kestosta. Ilmeisesti heidän 
työnantajansa on myös syyllistynyt syrjintään maksaessaan asbestille altistuneille 
työntekijöille etuuksia. Vetoomuksen esittäjät pyytävät näin ollen Euroopan unionia 
tutkimaan, onko Italia rikkonut kyseiseen alaan sovellettavaa yhteisön lainsäädäntöä, ja 
korjaamaan tilanteen tarvittaessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. lokakuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2004

Työntekijöiden suojelemiseen liittyviä näkökohtia
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Työntekijöiden asbestialtistukseen sovelletaan tällä hetkellä neuvoston 
direktiiviä 83/477/ETY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä1. Direktiivin tavoitteena on suojella työntekijöitä terveysriskeiltä, 
myös työssä tapahtuvasta asbestialtistumisesta aiheutuvilta tai mahdollisesti aiheutuvilta 
riskeiltä. Direktiivissä vahvistetaan raja-arvoja ja muita erityisiä säännöksiä, jotka koskevat 
esimerkiksi velvollisuutta laatia työsuunnitelma ennen purkutöitä tai asbestinpoistoa, näiden 
paikkojen merkitsemistä sekä työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen annettavia tietoja.
Direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia soveltaa tai ottaa käyttöön lakeja, asetuksia 
ja hallinnollisia määräyksiä, joilla varmistetaan työntekijöiden parempi suojelu.

Työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun 
neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta 27. maaliskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/18/EY2 vahvistetaan säännökset, joilla pyritään 
suojelemaan asbestille altistuneita työntekijöitä, ja asetetaan tiukempia vaatimuksia 
ennaltaehkäisyn tehostamiseksi tällä alalla.

Jäsenvaltioiden on direktiivin 2003/18/EY 2 artiklan nojalla siirrettävä kyseinen direktiivi 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen 15. huhtikuuta 2006. Koska määräaika kyseisen 
direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä päättynyt, toistaiseksi ei 
voida vielä määritellä, onko direktiiviä 2003/18/EY rikottu.

Näin ollen ainoa direktiivi, jota voidaan soveltaa työntekijöiden suojeluun vetoomuksessa 
esiin tuodussa tapauksessa, on edelleen direktiivi 83/477/ETY.

Direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpano kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Italia on ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut saattaakseen 
direktiivin 83/477/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Tässä vetoomuksessa esiin tuodut asiat liittyvät kuitenkin siihen, kuinka Italian lainsäädäntöä, 
jolla direktiivi 83/477/ETY siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, sovelletaan 
käytännössä, ja tältä osin on ensisijaisesti Italian toimivaltaisten viranomaisten tehtävä 
varmistaa, että direktiivejä sovelletaan oikein ja että kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
hallinnollisista ja oikeudellisista muutoksenhakumenettelyistä. Italian toimivaltaiset 
viranomaiset vastaavat direktiiviin 83/477/ETY perustuvan kansallisen lainsäädännön 
valvonnasta. Jäsenvaltioiden on vastattava siitä, että viranomaiset täyttävät tehtävänsä 
moitteettomasti ja valvovat tehokkaasti kansallisen lainsäädännön moitteetonta soveltamista.

Komissiolla ei ole käytössään tietoja, joiden perusteella se voisi arvioida Italian 
toimivaltaisten viranomaisten toimia esillä olevassa tapauksessa. Jos konkreettiset seikat 
                                               
1 EYVL L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktiiviä on muutettu 25. kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston 
direktiivillä 91/382/ETY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä,
annetun direktiivin 83/477/ETY (toinen direktiivin 80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
muuttamisesta (EYVL L 206, 29.7.1991, s. 16).
2 EUVL L 97, 15.4.2003.
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kuitenkin osoittaisivat, ettei yhteisön direktiivien noudattamiseksi annettua kansallista 
lainsäädäntöä yleisesti noudateta, komissio voisi perustamissopimuksen vartijana käyttää 
perustamissopimukseen ja erityisesti sen 226 artiklaan perustuvia mahdollisuuksia.

Koska vetoomuksen esittäjän esiin tuomat seikat eivät sulje pois tällaisen tilanteen 
mahdollisuutta, komissio aikoo pyytää Italian viranomaisilta erityisiä tietoja käsiteltävänä 
olevassa vetoomuksessa esitetystä tilanteesta voidakseen ottaa kantaa vetoomuksen esittäjän 
esittämiin täsmällisiin seikkoihin.

Ympäristönäkökohtia

Vetoomuksen esittäjän esiin tuomassa asbestijätteen laittomassa säilytyksessä on 
mahdollisesti rikottu yhteisön jätelainsäädäntöä, tarkemmin sanottuna jätteistä annetun 
direktiivin 75/442/ETY1 4, 8 ja 9 artiklaa.

Italian viranomaiset ovat saaneet hiljattain kirjeen, jossa pyydetään tietoja, joiden perusteella 
komission yksiköt voivat arvioida tilannetta edellä mainitun yhteisön lainsäädännön valossa.
Komissio antaa Italian viranomaisten vastauksen tiedoksi Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle heti saatuaan sen.

Asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä annetussa 
direktiivissä 87/217/ETY2 säädetään lähinnä raaka-asbestin tuotannosta ja asbestia sisältävien 
tuotteiden työstämisestä aiheutuvan saastumisen valvonnasta. Direktiivissä on vain muutama 
yleinen säännös asbestia sisältävien jätteiden kuljetuksesta ja hävittämisestä. Vetoomuksen 
esittäjän toimittamien tietojen perusteella ei voida varmuudella arvioida, onko kyseistä 
direktiiviä rikottu.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 1. helmikuuta 2005

Tutustuttuaan väitteisiin asbestijätteen laittomasta säilytyksestä Pistoiassa komissio lähetti 
Italian viranomaisille kirjeen, jossa niitä pyydettiin toimittamaan asiasta tietoja. Italian 
viranomaiset vastasivat tähän kirjeeseen.

Italian viranomaiset ilmoittivat, että asiakirjat, jotka koskevat Ansaldo Bredan tehtaassa 
olleen, kunnostustöiden yhteydessä poistetun asbestin talteenottoa ja käsittelyä, osoittavat, 
että kaikki asbestipitoiset jätteet vietiin pois ja hävitettiin voimassa olevien määräysten 
mukaisesti.

Lisäksi viranomaiset ilmoittivat, että alueellinen ympäristövirasto ja paikallinen 
työturvallisuusvirasto olivat lisäksi ottaneet tehdasalueen maaperästä näytteen selvittääkseen, 
oliko osa poistetusta asbestista haudattu maahan. Tutkimuksen tulokset olivat negatiiviset.

Edellä esitetyn perusteella voidaan siis katsoa, ettei Pistoiassa sijaitsevalle Ansaldo Bredan 
tehdasalueelle ole haudattu laittomasti asbestijätteitä. Näin ollen komission tämänhetkisten 
tietojen perusteella ei voida todeta, että yhteisön jätelainsäädäntöä olisi rikottu.

                                               
1 EYVL L 194, 25.7.1975.
2 EYVL L 85, 28.3.1987.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 9. marraskuuta 2005

Komissio perehtyi vetoomusvaliokunnan jäsenten tutkintavaltuuskunnan kertomukseen 
suurella mielenkiinnolla, sillä asbesti on erittäin vaarallinen aine, joka voi aiheuttaa vakavia 
sairauksia, kuten keuhkojen ja keuhkopussin fibroosia, keuhkosyöpää, keuhkopussin syöpää 
ja vatsakalvon syöpää, ja sitä esiintyy monissa eri muodoissa monenlaisissa työympäristöissä.

Nykyisin asbestialtistus on suurin työympäristöissä, joissa työntekijät saattavat joutua 
kosketuksiin asbestin kanssa korjaus-, huolto-, kunnostus- ja purkutöiden yhteydessä.
Tällaisissa työympäristöissä asbestille altistuminen tapahtuu usein arvaamattomasti ja 
odottamattomasti ja vaara on tavallista suurempi, sillä työympäristössä olevat materiaalit ovat 
tavallista huonommassa kunnossa. Asbestinpoistotyöt ovat oma erikoistapauksensa, sillä 
niiden riskit tiedetään, mutta toisaalta altistus on huomattavaa. Näissä töissä 
suojatoimenpiteiden on oltava tiukempia.

Kirjeessään komission varapuheenjohtaja Margot Wallströmille vetoomusvaliokunnan 
puheenjohtaja Marcin Libicki ilmoitti, että tutkintavaltuuskunnan jäsenet ovat saaneet 
tehtäväkseen kertoa kolmelle asiassa toimivaltaiselle komission jäsenelle kertomuksen 
johtopäätöksistä.

Mitä tulee työterveyden ja työturvallisuuden alaan ja kertomuksen johtopäätöksiin vuosina 
1988–2004 esitettyjen vetoomusten käsiteltäväksi ottamisen edellytyksistä ja asiasisällöstä, on 
muistettava, että yhteisön lainsäädännön mukaan kukin jäsenvaltio vastaa direktiivien 
siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöään ja niiden täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden 
on siirrettävä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiiveissä säädetyssä 
määräajassa. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten – ja työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevissa asioissa erityisesti työsuojeluviranomaisten – on varmistettava 
tämän kansallisen lainsäädännön riittävä ja tehokas seuranta ja valvonta. Mikäli komissio saa 
konkreettista näyttöä siitä, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toiminnassa on 
puutteita, joiden vuoksi lainsäädännön soveltaminen on yleisesti puutteellista, komissio voi 
puuttua asiaan ja käynnistää rikkomismenettelyt.

Tässä yhteydessä on lisättävä, että työterveys- ja työturvallisuusalan direktiiveissä asetetaan 
alaa koskevat vähimmäissäännöt. Syyskuun 19. päivänä 1983 annetussa neuvoston 
direktiivissä 83/477/ETY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä1, vahvistetaan raja-arvoja ja muita erityisiä säännöksiä, mutta sillä 
ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia soveltaa tai ottaa käyttöön lakeja, asetuksia tai 
hallinnollisia määräyksiä, joilla varmistetaan työntekijöiden parempi suojelu.

Sikäli kuin vuosina 1998–2004 esitettyjen vetoomusten käsiteltäväksi ottamisen edellytyksiä 
ja asiasisältöä koskevan kertomuksen johtopäätöksiä on tulkittava siten, että ne liittyvät juuri 
Ansaldo Bredan tapaukseen, komissio viittaa asiakirjoihin, joista se on ilmoittanut jo aiemmin 
vetoomusvaliokunnalle, eli Italian viranomaisille lähettämäänsä kirjeeseen, jossa se pyysi 
tarkkoja tietoja vetoomuksessa esiin tuodusta tilanteesta, sekä Italian viranomaisten 
lähettämään vastaukseen. Italian viranomaiset toimittivat vetoomuksessa esiin tuodusta 
aiheesta tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja. Näistä tiedoista ilmenee selvästi, että kansalliset 

                                               
1 EYVL L 263, 24.9.1983. s. 25.
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viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa ja seurata sitä, kuinka Italiassa sovelletaan 
lainsäädäntöä, jolla direktiivi 83/477/ETY on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
toimivat tässä tapauksessa aktiivisesti, tekivät asiaankuuluvat tutkimukset ja tarkastukset, 
joiden tuloksena havaittiin tiettyjä puutteita, toteuttivat toimenpiteitä, joilla havaitut puutteet 
korjattiin, ja käynnistivät muita aloitteita työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi 
kyseisessä yrityksessä. Siispä komissio katsoo, että kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat 
direktiivin 83/477/ETY nojalla hyväksytyn Italian lainsäädännön valvomisesta ja 
seuraamisesta, ovat toimivaltaisia vetoomuksessa esiin tuodussa, työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevassa asiassa.

Lisäksi – kuten tutkintavaliokunnan kertomuksestakin ilmenee – asia kuuluu kansallisten 
tuomioistuinten tuomiovaltaan ja Pistoian tuomioistuin käsittelee parhaillaan Ansaldo Breda 
-yhtiön asbestitapausta (rikosoikeudenkäynti).

Kertomuksessa esitetään myös johtopäätöksiä, jotka liittyvät direktiivin 2003/18/EY 
johdanto-osan 17 kappaleeseen (27. maaliskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2003/18/EY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta1). 
Näiden johtopäätösten osalta vetoomusvaliokunta painottaa, että komission on ilmoitettava 
Euroopan parlamentille lakialoitteista ja/tai hallinnollisista aloitteista, joihin se aikoo ryhtyä 
toteuttaakseen tämän tavoitteen käytännössä.

On kuitenkin tarkennettava, että kyseessä on vakiomuotoinen johdanto-osan kappale, jossa 
viitataan direktiivin 2003/18/EY perusteluihin ja kerrotaan, suhteellisuusperiaate huomioon 
ottaen, miksi tämä direktiivi on hyväksytty. Tässä kappaleessa ei siis viitata lakialoitteisiin 
ja/tai hallinnollisiin aloitteisiin, joita komission on tehtävä tulevaisuudessa.

Direktiivin johdanto-osan 17 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Koska suunnitellun toiminnan 
tavoitetta, joka on työntekijöiden suojelun parantaminen asbestialtistuksen työssä 
aiheuttamilta vaaroilta, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan 
toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioiden saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.” 

Tämän kohdan jälkeen johdanto-osan 17 kappale jatkuu seuraavasti: ”Mainitussa artiklassa 
[perustamissopimuksen 5 artiklassa] vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi [työntekijöiden suojelun 
parantamiseksi työssä tapahtuvan asbestialtistuksen aiheuttamilta vaaroilta] tarpeen.”

Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava muutamia aloitteita, joita komissio on tehnyt tällä 
alalla. Komissio on antanut tiedonannon ”Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: 
Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006”2, jonka mukaan 
yhteisön työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan tavoitteena on oltava työhyvinvoinnin jatkuva 
parantaminen. Yksi tavoitteista, joihin kaikkien asiaan kuuluvien toimijoiden on yhdessä 
pyrittävä, on ammattitautien ehkäisemisen tehostaminen. Tältä osin etusijalle pitäisi asettaa 

                                               
1 EUVL L 97, 15.4.2003, s. 48.
2 KOM (2002)0118 lopullinen.
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muun muassa asbestista johtuvat sairaudet.

Yksi keinoista, jolla tämä tavoite on pyritty saavuttamaan, on 19. syyskuuta 2003 annettu 
komission suositus eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta1. Tällä suosituksella korvataan 
22. toukokuuta 1990 annettu komission suositus 90/326/ETY ammattitauteja koskevan 
eurooppalaisen luettelon hyväksymisestä2.

Verrattuna aiempaan suositukseen, jossa mainittiin jo asbestoosi, keuhkosyöpä asbestin 
komplikaationa sekä asbestipölyn aiheuttama mesoteliooma, uuden suosituksen liitteessä I 
(”Eurooppalainen ammattitautiluettelo”) mainitaan asbestin aiheuttamat keuhkosairaudet, 
joihin liittyy hengityselinten restriktio, ja asbestipölyn hengittämisestä aiheutuva keuhkosyöpä 
sekä liitteessä II (”Täydentävä luettelo sairauksista, joita epäillään ammattitaudeiksi, joista 
olisi tehtävä ilmoitus ja joiden sisällyttämistä liitteessä I olevaan eurooppalaiseen luetteloon 
voidaan harkita tulevaisuudessa”) asbestipölyn hengittämisestä aiheutuva kurkunpääsyöpä.

Suositukset eivät ole luonteeltaan velvoittavia asiakirjoja. Ammattitauteja koskevan 
eurooppalaisen luettelon hyväksymisestä 23. heinäkuuta 1962 annetusta komission 
suosituksesta voidaan kuitenkin todeta, että tuomioistuin on todennut tuomiossaan, että koska 
suosituksia ei voida pitää asiakirjoina, joilla ei olisi minkäänlaisia oikeudellisia vaikutuksia, 
jäsenvaltioiden tuomareiden on otettava ne huomioon ratkaistessaan käsiteltävänään olevia 
riitoja.3

Vetoomusvaliokunta on ehdottanut jäsenvaltioiden kansallisten, asbestin käytön kieltävien 
säädösten täydellistä tarkastusta. Tältä osin on todettava, että direktiivissä 2003/17/EY 
(5 artiklaan lisätyssä alakohdassa) säädetään, että ”toimet, joissa työntekijät altistuvat 
asbestikuiduille asbestia louhittaessa, asbestituotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä taikka 
tarkoituksellisesti lisättyä asbestia sisältäviä tuotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä, ovat 
kiellettyjä, lukuun ottamatta purkutöistä tai asbestinpoistosta peräisin olevien tuotteiden 
käsittelyä ja kaatopaikalle sijoittamista”.

Jäsenvaltioiden on pantava kansalliset säädöksensä, joilla ne siirtävät direktiivin 2003/18/EY 
osaksi kansallista lainsäädäntöään, voimaan ennen 15. huhtikuuta 2006. Tuosta päivästä 
alkaen uutta direktiiviä valvoo viestinnästä ja kansallisten täytäntöönpanotoimien 
sääntöjenmukaisuudesta vastaava komitea.

Mitä tulee kertomuksen johtopäätöksiin direktiivin 83/477/ETY hyväksymisen ja uuden 
direktiivin 2003/18/EY hyväksymisen välillä kuluneesta 20 vuoden ajanjaksosta, on 
täsmennettävä, ettei ensimmäisen ja toisen direktiivin hyväksymisten välillä kulunut aika ollut 
passiivista odotteluaikaa.

Nimittäin ennen kuin uusi direktiivi 2003/18/EY hyväksyttiin, direktiiviä 83/477/ETY 
päivitettiin ja muutettiin erityisesti direktiivillä 91/382/ETY työntekijöiden suojelemisesta 
vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun direktiivin 83/477/ETY 

                                               
1 EUVL L 238, 25.9.2003, s. 28.
2 EYVL L 160, 26.6.1990, s. 39.
3 Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-322/88, Salvatore Grimaldi vs. Fonds des maladies professionnelles, 
13.12.1989 antama tuomio, Kok. s. 4 407, 19 kohta.
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muuttamisesta1. Direktiivi 83/477/ETY oli hyvin merkittävä lähtökohta yhtenäistettäessä 
sääntöjä työntekijöiden suojelemisesta asbestialtistukselta.

Komissio oli näet velvollinen tarkastelemaan uudelleen direktiivin säännöksiä ottaen 
huomioon muun muassa tieteen ja teknologian alalla tapahtuneen edistyksen sekä direktiivin 
ja sen säännösten soveltamisesta saadun kokemuksen. Esimerkkinä tällaisesta edistyksestä 
voidaan mainita, että direktiivin 83/477/ETY hyväksymisajankohtana ei ollut vielä 
mahdollista mitata niin vähäisiä asbestimääriä kuin myöhemmin.

Direktiivin 91/382/ETY hyväksymisen myötä direktiivin 83/477/ETY useita artikloja 
(3 artiklan 3 kohtaa, 5 artiklaa, 7 artiklaa ja 8 artiklaa) muutettiin. Tällöin asetettiin muun 
muassa tiukemmat altistusta koskevat raja-arvot.

Lisäksi 25. toukokuuta 1998 muutettiin myös direktiivin 83/477/ETY 1 artiklan 1 kohtaa, 
9 artiklan 2 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohtaa 7. huhtikuuta 1998 annetulla neuvoston 
direktiivillä 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla 
esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä2.

Lisäksi direktiivin 83/477/ETY perusteella hyväksytyn kansallisen lainsäädännön valvonnasta 
on syytä huomauttaa, että vuonna 2003 Euroopan komissio ja johtavien työsuojelutarkastajien 
komitea (SLIC) järjestivät yhteistyössä Saksan työsuojeluhallinnon ja Saksan 
ammattiyhdistysten keskusjärjestön kanssa asbestia käsittelevän eurooppalaisen konferenssin.

SLIC:n työryhmä valmistelee parhaillaan asbestitarkastuskampanjaa vuodelle 2006. 
Työryhmä laatii myös hyvien käytäntöjen opasta asbestille altistavista töistä.

Asbestia sisältävien tuotteiden myynnistä ja käytöstä todettakoon, että 1980-luvun alussa 
krokidoliitti (siniasbesti) oli ensimmäinen asbestikuituryhmä, joka kiellettiin kokonaan 
Euroopan yhteisössä. Vuonna 1991 kuudesta erilaisesta asbestityypistä viisi oli kielletty 
kokonaan EY:ssä ja viimeisen asbestityypin (krysotiilin eli valkoasbestin) käyttö kiellettiin 
14 tuoteryhmässä. Heinäkuun 26. päivänä 1999 Euroopan komissio päätti 
(direktiivi 1999/77/EY) kieltää asbestin kaiken muun käytön. Direktiivin mukaisesti kielto tuli 
voimaan kaikissa jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 2005.

Kaikki jäsenvaltiot Portugalia lukuun ottamatta ovat jo ilmoittaneet komissiolle siirtäneensä 
direktiivin 1999/77/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Epidemiologisista näkökohdista todettakoon, että asbestin aiheuttaman syöpäepidemian 
seurantatiedot sekä ennusteet, jotka professori Julian Peto ja hänen kollegansa3 ovat laatineet 
nykyisten epidemiologisten tietojen perusteella, viittaavat siihen, että asbestialtistuksen 
aiheuttamasta erityisestä syövästä eli pleuran mesotelioomasta (keuhkopussin syövästä) 
johtuva, viidessä EU:n jäsenvaltiossa ja Sveitsissä4 yhteenlaskettu vuotuinen kuolleisuus 
                                               
1 EYVL L 206, 29.7.1991. s. 16.
2 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.
3 The European mesothelioma epidemic (Euroopan mesotelioomaepidemia), J. Peto et al., British Journal of 
Cancer (1999) 79(3/4), s. 666–672.
4 Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Sveitsi.
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kaksinkertaistuu seuraavien 35 vuoden aikana eli nousee 5 000 tapauksesta 9 000 tapaukseen 
vuodessa. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä sairauteen kuolee yhteensä noin 
250 000 henkeä. Mesoteliooma kehittyy keskimäärin 40 vuoden kuluessa ensimmäisestä 
altistumisesta asbestille. Tämä selittää sen, miksi asbestin aiheuttama kuolleisuus kasvaa 
edelleen vielä asbestintuotannon loputtua ja asbestia sisältävien tuotteiden käytön päätyttyä. 
Valitettavasti tähän sairauteen ei ole vielä olemassa minkäänlaista hoitoa. Siksi tautitapausten 
määrä ja tautiin kuolleiden määrä vastaavat käytännössä toisiaan.

Euroopan syöpärekisterien verkostoa (ENCR), jota yhteisö rahoittaa osana vanhaa ”Eurooppa 
syöpää vastaan” -ohjelmaa, on viime aikoina kehitetty ja laajennettu EU:n kaikkiin 
jäsenvaltioihin sekä tiettyihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin1 professori Julian Peton ja hänen 
kollegoidensa johtopäätösten vuoksi. Tutkijoiden mukaan Italian kansallisissa 
syöpärekistereissä Pohjois-Italiaa koskevat luvut ovat selvästi eurooppalaista keskiarvoa 
korkeammat, kuten vetoomuksen esittäjät ovat panneet merkille.

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006

Helmikuun 22. päivänä 2006 pitämänsä kokouksen jälkeen Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunta lähetti vetoomuksen esittäjälle kirjeen [02-COMM.PETI(2006)D/14790], 
jossa kerrottiin muun muassa, millaisia täydentäviä tietoja valiokunta odotti komissiolta.

Kirjeessään vetoomusvaliokunta kertoo komission vastanneen yleisesti Pistoiassa 14.–15. 
helmikuuta 2005 vierailleen tutkintavaltuuskunnan kertomuksessa esiin tuotuihin 
ongelmakohtiin ja ilmoittaa pyytävänsä komissiota varmistamaan viimeisen kerran, että 
Italian toimivaltaisten viranomaisten toiminta on ollut EU:n lainsäädännön 
(direktiivin 2003/18/EY) mukaista.

Lisäksi kirjeessä kehotetaan vetoomuksen esittäjää esittämään vetoomusvaliokunnalle 
mahdollisia huomioitaan asiasta, jotta komissio voi tehdä lopullisen arvion vetoomuksen 
asiasisällöstä. Komissio ei ole vielä tähän mennessä saanut tällaisia huomioita.

Ennen kaikkea on korostettava, että direktiivi 2003/18/EY, jolla muutetaan neuvoston 
direktiiviä 83/477/ETY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä, hyväksyttiin 27. maaliskuuta 2003 ja että jäsenvaltioilla oli 
15. huhtikuuta 2006 asti aikaa toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä pannakseen direktiivin 
täytäntöön. Tästä syystä Italian viranomaisten toimintaa vetoomuksessa nro 328/2004 esiin 
tuodussa tapauksessa ei voida arvioida direktiivin 2003/18/EY valossa.

Sen sijaan komissio voi puuttua asiaan, ellei Italia ilmoita komissiolle toimenpiteistä, joilla se 
on siirtänyt direktiivin 2003/18/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja elleivät nämä 
kansalliset toimenpiteet ole direktiivin mukaisia. Koska Italia ei ole vielä ilmoittanut 
komissiolle direktiivin 2003/18/EY täytäntöön panemiseksi toteutetuista kansallisista 
toimenpiteistä, komissio aikoo käynnistää EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla 
rikkomismenettelyn täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättämisestä.

                                               
1 Pleural 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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Siitä, kuinka direktiivi 2003/18/EY pannaan käytännössä täytäntöön, komission on todettava, 
ettei se voi muodostaa ennakkokäsitystä sitä, kuinka Italian toimivaltaiset viranomaiset 
soveltavat tulevaisuudessa italialaisia säädöksiä, jolla tämä direktiivi on siirretty osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Nimittäin kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten – ja 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa asioissa erityisesti työsuojeluviranomaisten – on 
varmistettava tällaisen kansallisen lainsäädännön soveltamisen riittävä ja tehokas seuranta ja 
valvonta. Jos komissio saisi konkreettista näyttöä siitä, että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten toiminnassa on puutteita, joiden vuoksi lainsäädännön soveltaminen on 
yleisesti puutteellista, se voisi tietenkin puuttua asiaan ja käynnistää rikkomismenettelyt.

Komissio teki myös täydentävän tarkastuksen, jossa se tutki Italian toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa vetoomuksessa esiin tuotujen asioiden tapahtumishetkellä voimassa 
olleen yhteisön lainsäädännön (direktiivin 83/477/ETY sellaisena kuin sitä on muutettu 
direktiivillä 91/382/ETY) valossa. Tässä tarkastuksessa ilmeni, että Italian viranomaiset, 
joiden tehtävänä on valvoa ja seurata sitä, kuinka Italiassa sovelletaan lainsäädäntöä, jolla 
direktiivi 83/477/ETY on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, toimivat tässä tapauksessa 
aktiivisesti, tekivät asiaankuuluvat tutkimukset ja tarkastukset, joiden tuloksena havaittiin 
tiettyjä puutteita, toteuttivat toimenpiteitä, joilla havaitut puutteet korjattiin, ja käynnistivät 
muita aloitteita työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi kyseisessä yrityksessä.

Siispä tämän ylimääräisen tarkastuksen perusteella ei voida katsoa, että Italian toimivaltaiset 
viranomaiset olisivat rikkoneet yhteisön lainsäädäntöä.

7. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2008 ja 25. marraskuuta 2008

Pistoiassa sijaitsevan Ansaldo Bredan tehtaan työntekijät ilmoittivat vetoomuksessa tehtaassa 
käytetyn asbestin aiheuttamasta saastumisesta. Vetoomusten esittäjien mukaan tehtaan 
työntekijät altistuivat asbestille, kun tehtaan katon eterniittipäällyste vaihdettiin 
vuosina 1987–1991. Tehtaan toimintaa ei pysäytetty näiden töiden ajaksi eikä asiasta 
tiedotettu tai varoitettu millään tavalla. Kun tehtaan työntekijät esittivät myöhemmin 
hakemuksia asbestialtistuksen vuoksi saamiensa ammattitautien tunnustamiseksi ja 
korvausten saamiseksi, joidenkin työntekijöiden hakemukset hylättiin.

Vetoomuksen esittäjät pyytävät Euroopan parlamenttia varmistamaan, että Italia noudattaa 
yhteisön säädöksiä, jotka koskevat työntekijöiden asbestialtistumiselta suojelemista, ja 
määrittämään erityiset toimenpiteet asbestille altistuvien työntekijöiden suojelemiseksi. 
Lisäksi parlamenttia pyydetään selvittämään, ovatko mahdolliset suojavälineet asianmukaisia 
ja onko niitä käytetty kyseisen kohteen saneeraustöissä, ja varmistamaan, onko kohteessa 
vahingollisia asbestijäämiä. Parlamenttia pyydetään myös tarkistamaan, ovatko mahdolliset 
turvatoimenpiteet yhteisön lainsäädännön mukaiset ja onko kohteessa toteutettu tarvittavat 
kunnostustoimet, ja varmistamaan, että asbestille altistuneiden työntekijöiden tilanteen 
parantamiseksi toteutetaan erityistoimenpiteitä.

KOMISSION HUOMIOITA VETOOMUKSEN ESITTÄJÄN ESIIN TUOMISTA 
SEIKOISTA

a) Asiaan sovellettava yhteisön lainsäädäntö sekä jäsenvaltioiden velvoitteet siirtää 
se osaksi lainsäädäntöään ja panna tämä lainsäädäntö täytäntöön
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Kuten Euroopan komissio on jo todennut tätä vetoomusta koskevissa aiemmissa 
vastauksissaan, työntekijöiden suojeluun asbestialtistuksen aiheuttamilta haitoilta sovelletaan 
yhteisössä direktiiviä 83/477/ETY1 sellaisena kuin sitä on muutettu direktiiveillä 
91/382/ETY2 ja 2003/18/EY3. Vetoomuksen esittäjien esiin tuomia asioita on tutkittava 
direktiivin 83/477/ETY säännösten valossa, sillä tämä direktiivi oli ainut asiaan tuolloin 
sovellettu säädös.

Jäsenvaltioiden on siirrettävä yhteisön direktiivit asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Lisäksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten – ja työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevissa asioissa erityisesti työsuojeluviranomaisten – on varmistettava, 
että tällaisen kansallisen, yhteisön direktiivit täytäntöönpanevan lainsäädännön soveltamista 
seurataan ja valvotaan riittävästi ja tehokkaasti, ja vahvistettava kansallisessa 
lainsäädännössään hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakumenettelyt.

b) Italian viranomaisten toimittamia tietoja

Kun vetoomus esitettiin vuonna 2004, Euroopan komissio pyysi heti Italian viranomaisia 
toimittamaan tarkkoja tietoja vetoomuksessa esiin tuoduista seikoista voidakseen arvioida, 
voitiinko kyseisten seikkojen perusteella katsoa Italian toimivaltaisten viranomaisten 
rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä ja käynnistää Italiaa vastaan rikkomismenettely. Italian 
viranomaiset vastasivat komission kirjeeseen toimittamalla sille seuraavat tiedot:

Italian viranomaiset ensinnäkin totesivat tilanteen poikkeavan jonkin verran Euroopan 
komissiolle kuvaillusta tilanteesta ja tarkensivat sitä seuraavasti. Terveydellisistä 
näkökohdista todettiin seuraavaa: ”Unità Sanitaria Locale de Pistoia (USL) on tehnyt 
yhteistyössä Firenzen Centro per lo studio e la prevenzione oncologica -keskuksen4 kanssa 
epidemiologisen tutkimuksen yrityksen työntekijöiden kuolleisuudesta. Otoksessa oli 
3 741 työntekijää, joista yhteensä 1 154 oli kuollut (eri syistä, jotka vaihtelivat sydän- ja 
verisuonitaudeista erilaisiin vammoihin) 40 vuoden aikana eli 1. tammikuuta 1960–
31. joulukuuta 2000. Tutkimuksessa ilmeni, että mesotelioomatapauksia oli selvästi 
tavanomaista enemmän. Myös keuhkosyöpiä oli hieman tavanomaista enemmän; tämä 
poikkeama oli tilastollisesti merkitsevä työntekijöiden tapauksessa mutta ei toimihenkilöiden 
kohdalla, ja se liittyi ainoastaan henkilöihin, jotka aloittivat työnsä Ansaldo Bredassa ennen 
vuotta 1970. Monien eri riskitekijöiden tiedetään aiheuttavan keuhkosyöpää, ja siksi tätä 
keuhkosyöpätapausten tavallista korkeampaa määrää on vaikeaa selittää, koska käytettävissä 
ei ole tietoja siitä, kuinka paljon yksittäiset henkilöt altistuivat asbestille ja muille 
mahdollisille karsinogeeneille, kuten tupakansavulle. Tutkimuksessa ei havaittu yhtäkään 
keuhkoasbestoositapausta.

                                               
1 Neuvoston direktiivi 83/477/ETY, annettu 19. syyskuuta 1983, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka 
liittyvät asbestialtistukseen työssä (toinen direktiivin 80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 263, 24.9.1983).
2 Neuvoston direktiivi 91/382/ETY, annettu 25. kesäkuuta 1991, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka 
liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (EYVL L 206, 29.7.1991).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY, annettu 27. maaliskuuta 2003, työntekijöiden 
suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY 
muuttamisesta (EUVL L 97, 15.4.2003, s. 48.)
4 Syöpätautien tutkimus- ja ehkäisykeskus.
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Pleuran mesotelioomaa koskevista tapauksista saatiin tietoa paitsi kyseisellä 
epidemiologisella tutkimuksella myös muista tietolähteistä, sillä Toscanassa on toiminut 
pitkään tehokas järjestelmä, jossa kaikki terveyskeskukset ja lääkäriasemat ovat mukana ja 
joka ylläpitää rekisteriä nimeltä Archivio Regionale dei Mesoteliomi1”.

Italian viranomaisten mukaan vuonna 2004 ”niistä henkilöistä, jotka olivat työskennelleet 
Ansaldo Bredan tehtaassa eri aikoja, oli kuollut mesotelioomaan 19. Kaksi heistä oli 
lopettanut työskentelyn tehtaassa ennen vuotta 1950 eli ennen kuin ruiskutettua asbestia 
ryhdyttiin käyttämään eristeenä rautatiekalustossa. Ruiskuttamista pidetään ensisijaisena 
asbestille altistaneena tekijänä, ja se tapahtui pääasiassa vanhassa rakennuksessa. Se aloitettiin 
1950-luvun puolivälissä ja lopetettiin 1970-luvun lopussa. On huomattava, että edellä 
mainitut mesotelioomatapaukset ilmenivät noin 25 vuoden ajanjakson aikana (ensimmäinen 
tapaus on vuodelta 1981) ja että tämä syöpä kehittyy keskimäärin 40 vuodessa. Sairaus ei siis 
voi johtua hiljattaisesta tai parhaillaan tapahtuvasta altistuksesta.”

Asbestipitoisen materiaalin poistotöistä Italian viranomaiset ilmoittivat seuraavaa:

”Nykyisessä laitoksessa on toteutettu vuodesta 1990 tähän päivään asti lukuisia rakenteisiin ja 
laitteisiin kohdistuneita saneeraustoimenpiteitä.

Nämä työt on tehty ennaltaehkäisevässä mielessä ja niillä on pyritty poistamaan ja 
erottelemaan asbestipitoiset materiaalit. Niitä ei siis tehty siksi, että ympäristön saastuminen 
olisi ollut holtitonta. Näissä töissä oli kyse ensisijaisesti ruiskutetun asbestin poistamisesta 
ja/tai eristämisestä tehtaan kattoon kiinnitettyjen sadevesikourujen kohdalta. Töiden aikana 
ympäristön tilaa valvottiin jatkuvasti ilmassa olevien asbestikuitujen havaitsemiseksi.

Julkaisun ”L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda” (liitteenä) 
kappaleessa ”Dodici anni di bonifiche in una azienda di construzioni ferroviarie: valutazione 
dell’inquinamento ambientale”2 kerrotaan kaikkien asbestipitoisten materiaalien poisto- ja 
eristystöiden tyypeistä ja toteutustavoista sekä töiden aikana ja niiden jälkeen tehdyn 
ympäristövalvonnan tuloksista.

Samassa tekstissä todetaan, että ”vuosilta 1990–2002 saadut tulokset osoittavat, etteivät 
ilmassa leijuvat kuidut saastuta merkittävällä tavalla ympäristöä, sillä mitatut tasot eivät 
poikenneet merkittävästi viitearvosta. Hiljattain otettujen näytteiden ja tehtyjen tutkimusten 
tulosten perusteella tämä arvio on voimassa myös nykyisin.”

Italian viranomaiset ilmoittavat seuraavaa nykyisin käytössä olevan tehdasrakennuksen katon 
eterniittipäällysteen vaihtamisesta vuosina 1987–1991: ”Nämä työt eivät olleet merkittävä 
altistusta aiheuttava tekijä.”

Tehtaan sisäilmanäytteiden analyysi osoittaa, että ilma on ollut puhdasta vuoden 1989 lopusta 
lähtien eli myös kattopäällysteen uusintatöiden aikana.

Myöskään arkistoissa ei ole minkäänlaista merkintää siitä, että työntekijöillä olisi ollut 
tuolloin purkutöistä johtuvia ongelmia. Sen sijaan USL:n henkilökunta tutki tilat 

                                               
1 Alueellinen mesotelioomarekisteri.
2 Kaksitoista vuotta saneeraustöitä rautatiekalustoa valmistavassa yhtiössä: arvio ympäristön saastumisesta.
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kesäkuussa 1998 ja ilmoitti puutteista, jotka koskivat poistetun materiaalin väliaikaista 
sijoittamista pihalle nurmialueelle.

Siksi katosta poistettujen asbesti-sementtilaattojen hautaamista koskeva hypoteesi nousi 
uudelleen esiin. Vuonna 2001 ARPAT1 tarkasti käytöstä poistetun materiaalin määrää 
koskevat asiakirjat (katon pinta-ala oli noin 67 000 neliömetriä, ja laatat painoivat yhteensä 
noin 1 900 000 kg). ARPAT vahvisti myös tehdasalueen maaperästä otettujen näytteiden 
tulokset, sillä lehdistö piti tätä mahdollisena loppusijoituspaikkana. Tutkimusten ja 
tarkastusten perusteella Pistoian kunta katsoi voivansa kieltää asbesti-sementtilaattojen 
tuhoamisen Ansaldo Bredan tehdasalueella.

L'U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia totesi, että 
muut saneeraustöiden yhteydessä poistetut materiaalit on tuhottu vuoden 1990 ja tämän 
päivänä välillä sääntöjen mukaisella tavalla lainsäädäntöä noudattaen.

Koska työntekijät olivat hyvin huolissaan, USL katsoi vuoden 2002 lopussa, että olisi hyvä 
tehdä muita aloitteita, ja ehdotti kokonaisvaltaista terveyssuunnitelmaa, johon pyydettiin 
mukaan institutionaalisia ja sosiaalisia organisaatioita (kuten Pistoian kunta, Ansaldo Breda 
-yhtiö, ammattijärjestön komitea, ammattijärjestöjä, maakunnan työvirasto, INAIL ja 
ARPAT). Näin käynnistettiin hanke, jolla oli kaksi tavoitetta.

 Ennaltaehkäisyn osalta suunnitelmassa tähdättiin siihen, että asbestia edelleen sisältävien 
sadevesikourujen poistotyöt saataisiin päätökseen viidessä vuodessa (liitteenä olevan 
julkaisun sivu 42, taulukko 3). Työt alkoivat elokuussa 2004 ja jatkuvat, kun yritys 
suljetaan kesälomien ajaksi.

 Terveydenhoidon osalta suunnitelma sisälsi ylimääräisen kampanjan, jossa Ansaldo 
Bredan työntekijöille ja yhtiön tiloissa toimivien muiden yritysten työntekijöille tehtiin 
vapaaehtoisia terveystarkastuksia. Tämä kampanja on nyt päättynyt. Kampanjaan 
osallistuminen jäi odotettua vähäisemmäksi. Vaikka yhtiössä tällä hetkellä työskentelevät 
työntekijät ovat hyvin huolissaan terveydentilastaan, lääkärintarkastuksissa heidän 
hengityselimistään ei löytynyt muutoksia. Tosin vähäisen osallistumisasteen vuoksi 
lääkärintarkastusten tulosten pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä.”

Lisäksi Italian viranomaiset toimittivat Euroopan komissiolle INAIL:n (Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) keräämiä tietoja ja ilmoittivat seuraavaa: 
”Tällä laitoksella on ainoastaan tietoja, joita sen omat tekniset yksiköt ovat keränneet 
sellaisten toimeksiantojen yhteydessä, joita ne ovat saaneet Italian työ- ja sosiaaliministeriön 
sosiaaliturvapolitiikan osastolta, asbestille altistuneiden työntekijöiden oikeudesta saada 
sosiaalietuuksia lailla nro 271/1993 muutetussa laissa nro 257/1992 olevan 13 artiklan 7 ja 
8 kohdan nojalla”.

INAIL:ltä oli saatu seuraavia tietoja:

 ”Ruiskutetun asbestin käyttö päättyi kesäkuussa 1982.

                                               
1 Firenzen alueellinen ympäristövirasto.
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 Eterniittikatto purettiin keskeyttämättä tuotantotoimintaa, mutta Euroopan komissiolle 
lähetetyssä kirjeessä kuvailluista olosuhteista ei ole saatavissa tietoja.

 Työntekijöiden voimakas altistuminen asbestille kyseisessä tehtaassa selittyy sillä, että 
kyseistä asbestia on käytetty junavaunujen rakennustöissä. Tämän tekniikan käyttö 
lopetettiin 1980-luvulla.

 Asbestin aiheuttamat ammattitaudit pysyvät pitkään oireettomina ja voivat puhjeta 
kauan altistuksen päättymisen jälkeen. Siksi INAIL myöntää näiden tautien perusteella 
säännöllisesti korvauksia, vaikka niistä olisi ilmoitettu hiljattain tai niiden odotettaisiin 
puhkeavan tulevaisuudessa.”

Lisäksi Italian viranomaiset toimittivat Euroopan komissiolle julkaisun ”L'intervento sanitario 
per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda”. Tähän ilmoitukseen on liitetty jäljennös tästä 
julkaisusta. Tässä julkaisussa ”kerrotaan toimista, joita Pistoian paikallinen 
terveydenhoitoyksikkö nro 3 ja Pistoian kunta toteuttivat 22. helmikuuta 2002 järjestämänsä 
tutkimuspäivän aikana, jotta kaupunki saisi käyttöönsä USL:n vuosia kestäneen vaikean työn 
tulokset sekä näin saadut tiedot Ansaldo Breda -yhtiön asbestiongelmasta ja jotta nämä tiedot 
tuotaisiin julki”.

Siispä Italian viranomaisten voidaan katsoa vastanneen tyydyttävällä tavalla kysymyksiin, 
joita Euroopan komission esitti niille muun muassa muista terveydellisistä näkökohdista, 
saneeraustöistä, saastuneiden laattojen hautaamista koskevista väitteistä, korvausten 
maksamisesta työntekijöille asbestin aiheuttamien ammattitautien perusteella jne.

Näistä tarkoista ja yksityiskohtaisista tiedoista, joita Italian viranomaiset toimittivat 
vetoomuksessa esiin tuodusta aiheesta, ilmenee selvästi, että kansalliset viranomaiset, joiden 
tehtävänä on valvoa ja seurata sitä, kuinka Italiassa sovelletaan lainsäädäntöä, jolla 
direktiivi 83/477/ETY on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, toimivat tässä tapauksessa 
aktiivisesti, tekivät asiaankuuluvat tutkimukset ja tarkastukset, joiden tuloksena havaittiin 
tiettyjä puutteita, toteuttivat toimenpiteitä niiden korjaamiseksi ja käynnistivät muita aloitteita 
työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi kyseisessä yrityksessä.

Näin ollen Euroopan komissio ei ole todennut Italian toimivaltaisten viranomaisten rikkoneen 
yhteisön lainsäädäntöä. Tästä syystä komissio on päättänyt, ettei se käynnistä Italiaa vastaan 
rikkomismenettelyä.

c) Euroopan parlamentin jäsenistä koostuvan tutkintavaltuuskunnan matka Pistoiaan

Euroopan komission tutkiessa vetoomusta Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan jäsenistä 
muodostuva tutkintavaltuuskunta vieraili Pistoiassa 14.–15. helmikuuta 2005. Euroopan 
parlamentti tiedotti tutkintavaltuuskunnan kertomuksen johtopäätöksistä kolmelle asiassa 
toimivaltaiselle komission jäsenelle.

Euroopan komissio perehtyi huolella kertomukseen, jossa kerrotaan aikaisemmin esitetyistä, 
asbestia koskevista vetoomuksista, tutkintavaltuuskunnan vierailusta Ansaldo-Bredan tehtaan 
tiloissa sekä asiaankuuluvien toimijoiden (muun muassa entisten työntekijöiden ja Italian 
viranomaisten) kuulemisen tuloksista.

Johtopäätöksissään kertomuksen laatijat kehottivat Euroopan komissiota ryhtymään uusiin 
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toimiin asbestin aiheuttamien riskien torjumiseksi ja toivat esiin lainsäädännössä olevan 
puutteen.

Euroopan komissio antoi Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle edellisellä kerralla 
tarkan vastauksen. Siinä komissio muun muassa toisti katsovansa, että koska kertomuksessa ei 
esitetty uusia tietoja, Euroopan komission on tehtävä Italian viranomaisten toimittamien 
tarkkojen ja yksityiskohtaisten tietojen perusteella se johtopäätös, ettei tässä asiassa ole rikottu 
yhteisön lainsäädäntöä ja että asia kuuluu Italian kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
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d) Vetoomuksen esittäjien toimittamia uusia tietoja

Vetoomuksen esittäjät toimittivat syyskuussa 2007 uusia tietoja, joiden he katsoivat Italian 
valtion olevan vastuussa ja antavan aihetta rikkomismenettelyn käynnistämiseen.

Euroopan komissio perehtyi näihin uusiin tietoihin. Komissio joutui kuitenkin toteamaan, ettei 
näissä tiedoissa ollut mitään sellaista uutta ja konkreettista, joka olisi osoittanut Italian valtion 
rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä. Nämä uudet tiedot eivät siis antaneet aihetta 
rikkomismenettelyn käynnistämiseen. 

Kirjeessään vetoomuksen esittäjät kertoivat ensinnäkin professori Julian Peton 
tutkimuksesta, jonka mukaan pleuran mesoteliooman aiheuttama kuolleisuus käytännössä 
kaksinkertaistuu EU:n viidessä jäsenvaltiossa, muun muassa Italiassa, sekä Sveitsissä 
seuraavien 35 vuoden aikana. Euroopan parlamentin jäsen Roberta Angelilli on jo esittänyt 
12. helmikuuta 2007 tästä tutkimuksesta kirjallisen kysymyksen tukeakseen vetoomuksen 
esittäjiä. Vetoomuksen esittäjien mukaan on selvää, että nämä poikkeavat tiedot ovat 
seurausta siitä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole soveltaneet direktiiviä 
asianmukaisesti, ja Italian valtio on siksi vastuussa tästä tapauksesta. He katsovat, että on siksi 
perusteltua aloittaa rikkomismenettely Italian valtiota vastaan.

Täydennykseksi vetoomuksen esittäjien toimittamille tiedoille komissio haluaa kiinnittää 
huomiota myös eurooppalaisten syöpärekisterien yhteistyöryhmän (European Network of 
Cancer Registries) toteuttamaan tutkimukseen, jonka tulokset ovat samansuuntaisia kuin 
professori Julian Peton tutkimuksessa.

Komissio esittää seuraavat huomiot kyseisistä epidemiologisista tutkimuksista ja 
vetoomuksen esittäjien kysymyksestä, joka koskee mahdollisuutta käynnistää 
rikkomismenettely Italiaa vastaan:

Vetoomuksen aiheena ovat Italiassa sijaitsevan Bredan tehtaan työntekijöiden altistuminen 
asbestille ja sen terveydelle haitalliset vaikutukset. Vetoomuksen kannalta merkityksellinen 
epidemiologinen tutkimus olisi sellainen tutkimus, jossa tutkitaan konkreettisesti kyseisen 
tehtaan työntekijöiden terveydentilaa ja kuolleisuutta. Ainoa tällainen tutkimus, joka koskee 
tehtaan työntekijöiden kuolleisuutta, on Italian toimivaltaisten viranomaisten toteuttama 
tutkimus1.

Italian viranomaisten mukaan kyseinen tutkimus sekä Toscanan alueellisen 
mesotelioomarekisterin2 keräämät tiedot osoittavat, että Bredan tehtaalla työskennelleiden 
henkilöiden keskuudessa on todettu mesoteliooman aiheuttamia kuolemantapauksia 
täsmälleen 19 vuoteen 2004 mennessä. Tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että kuolleet 
työntekijät (ensimmäinen tapaus vuodelta 1981) olisivat altistuneet aineelle ennen sitä 
päivämäärää, jolloin yhteisön ensimmäinen asbestialtistukselta suojelemista koskeva 
direktiivi hyväksyttiin ja ennen kuin se oli määrä siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä 
vuonna 1983. 

                                               
1 Tutkimuksen tuloksista on kerrottu edellä tässä tiedonannossa.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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Vetoomusten esittäjien esille tuoma professori Julian Peton epidemiologinen tutkimus ja 
eurooppalaisten syöpärekisterien yhteistyöryhmän toteuttama tutkimus eivät kumpikaan koske 
konkreettisesti Bredan tehtaan työntekijöiden väitettyä altistumista vuosina 1987–1991, vaan 
niissä analysoidaan tilannetta yleisesti eri alueilla ja tietyissä Euroopan maissa. 

Lisäksi kun otetaan huomioon, että mesoteliooman itämisaika on keskimäärin noin 
40 vuotta, ei olisi kovin todennäköistä, että näissä tutkimuksissa esitetyt mesotelioomaan 
kuolleita työntekijöitä koskevat tiedot voisivat koskea altistumisia, jotka ovat tapahtuneet 
päivämäärän 1. tammikuuta 1987 jälkeen, johon mennessä jäsenvaltioiden oli määrä siirtää 
yhteisön ensimmäinen asbestialtistumiselta suojelua koskeva direktiivi 
(direktiivi 83/477/ETY) osaksi kansallista lainsäädäntöä. On syytä mainita, että professori 
Julian Peton tutkimus on julkaistu vuonna 1999 ja siis vain noin 10 vuotta vuosina 1987–1991 
tapahtuneiden väitettyjen altistumisten jälkeen. Samoin eurooppalaisten syöpärekisterien 
yhteistyöryhmän tutkimus on julkaistu vuonna 2003.

Näin ollen yllä mainituissa tutkimuksissa esitetyt tiedot mesotelioomasta johtuneista 
kuolemantapauksista eivät anna riittäviä perusteita siihen, että Euroopan komissio voisi 
päätellä Italian valtion laiminlyöneen Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyjä 
velvollisuuksiaan. Kyseisten tietojen perusteella ei siis voida käynnistää rikkomismenettelyä 
Italiaa vastaan vetoomuksen kohteena olevasta tapauksesta. 

Komissio haluaa lisäksi muistuttaa edellä mainittuun parlamentin kysymykseen antamastaan 
vastauksesta, joka koskee professori Julian Peton toteuttamaa tutkimusta ja jossa todettiin, että 
kansallisen lainsäädännön soveltamisen valvonnasta ja seurannasta vastaavilla Italian 
viranomaisilla on ensisijaisesti oikeus päättää, otetaanko olemassa olevat tieteelliset 
tutkimukset huomioon vai ei.

Toiseksi vetoomuksen esittäjät viittasivat 10. marraskuuta 2006 saatuun komission 
täydentävään vastaukseen. Tässä vastauksessa Euroopan komissio totesi seuraavaa: ”Tässä 
tarkastuksessa ilmeni, että Italian viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa ja seurata sitä, 
kuinka Italiassa sovelletaan lainsäädäntöä, jolla direktiivi 83/477/ETY on siirretty osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, toimivat tässä tapauksessa aktiivisesti, tekivät asiaankuuluvat 
tutkimukset ja tarkastukset, joiden tuloksena havaittiin tiettyjä puutteita, toteuttivat 
toimenpiteitä, joilla havaitut puutteet korjattiin, ja käynnistivät muita aloitteita työterveyden ja 
työturvallisuuden parantamiseksi kyseisessä yrityksessä.” Käytännössä Italian valtion 
toimittamista, edellä esitetyistä tiedoista ilmenee, että USL:n henkilökunta tutki tilat 
kesäkuussa 1998 ja ilmoitti puutteista, jotka koskivat poistetun materiaalin väliaikaista 
sijoittamista pihalle.

Italian viranomaisten toimittamista tiedoista käy lisäksi ilmi, että vuoden 2001 aikana 
Firenzen alueellinen ympäristönsuojeluvirasto (ARPAT) on tutkinut asiakirjat, joissa 
ilmoitetaan, kuinka paljon materiaalia on hävitetty (noin 1 900 000 kg laattoja 67 000 m²:n 
kattoa kohden). Se on myös tarkastanut saadut tutkimustulokset rakennuksen alueesta, jonne 
jätteet on paikallislehden mukaan mahdollisesti hävitetty. 

L'U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia -keskuksen 
osastot totesivat, että muiden poistettavien materiaalien hävittäminen vuodesta 1990 tähän 
päivään on tehty asianmukaista lainsäädäntöä noudattaen.
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Asiasta saa lisätietoja julkaisusta ”L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della 
ditta Breda” (liitteenä).

On syytä huomata, että Italian viranomaisten havaitsemaa puutetta ei voida missään 
tapauksessa pitää uutena tietona, jonka perusteella voitaisiin käynnistää rikkomismenettely. 
Se, että Italian viranomaiset havaitsivat tämän puutteen ja ryhtyivät toimenpiteisiin kohteen 
kunnostamiseksi, ainoastaan vahvistaa aiemmat johtopäätökset, joiden mukaan Italian 
viranomaiset toimivat aktiivisesti vetoomuksessa esiin tuodussa tapauksessa.

Kolmanneksi vetoomuksen esittäjät kysyivät, voidaanko Italian lainsäädäntöä, jolla 
direktiivi 2003/18/EY siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaa taannehtivasti.

Euroopan komissio huomauttaa vetoomuksen esittäjille, että vetoomuksessa esitetyt tiedot 
koskevat direktiivin 2003/18/EY voimaantuloa edeltävää ajanjaksoa. Direktiivi 2003/18/EY 
hyväksyttiin 27. maaliskuuta 2003, ja jäsenvaltioiden oli toteutettava kansalliset 
täytäntöönpanotoimet ennen huhtikuun 15. päivää 2006. Näin ollen kyseisen direktiivin 
säännökset eivät ole merkityksellisiä vetoomuksessa esitettyjen tietojen arvioinnin kannalta.

Siispä kansalliset säännökset, joilla direktiivi 2003/18/EY siirrettiin osaksi Italian 
lainsäädäntöä, eivät olleet voimassa silloin, kun vetoomuksessa esiin tuodut asiat tapahtuivat. 
Koska direktiivillä ei myöskään ole taannehtivaa vaikutusta, Euroopan komissio ei voi 
käynnistää rikkomismenettelyä. Vetoomuksen esittäjät kysyivät myös, voisiko Italian 
lainsäätäjä päättää, että direktiivin täytäntöönpanemiseksi hyväksytyllä Italian lainsäädännöllä 
olisi taannehtiva vaikutus. Tämä kysymys kuuluu täysin ja yksinomaan Italian valtion 
toimivaltaan.

Euroopan komissio pyysi kuitenkin Italian viranomaisilta selvityksiä tietyistä vetoomuksen 
esittäjien ilmaisemista huolenaiheista, jotka koskevat direktiivin siirtämistä osaksi Italian 
lainsäädäntöä ja tiettyjen sen säännösten soveltamista käytännössä. Pyydetyt selvitykset 
koskivat alueiden normatiivista toimintaa, asiasta vastaavaa viranomaista ja purkutöistä ja 
asbestin poistotöistä vastaavia yrityksiä. Euroopan komissio sai Italian viranomaisilta 
tyydyttävät vastaukset kysymyksiinsä, ja näin ollen komissio voi todeta, että vetoomuksen 
esittäjien epäilykset eivät ole perusteltuja. 

Neljänneksi vetoomuksen esittäjät viittasivat sanomalehtiartikkeleihin sekä siihen, että 
asbestityön seurauksena kuolleiden ihmisten määrä kasvaa. Nämä tiedot eivät ole luonteeltaan 
sellaisia, että komissio voisi niiden perusteella käynnistää Italian valtiota vastaan 
rikkomismenettelyn.

Lisäksi Euroopan komissio ilmoittaa vetoomuksen esittäjille, ettei yhteisöllä ole toimivaltaa 
julistaa tiettyä teollisuusaluetta erityistapaukseksi, mitä vetoomuksen esittäjät pyytävät.

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan viimeisimmässä kokouksessa 11. syyskuuta 
2008 vetoomuksen esittäjät viittasivat 31. heinäkuuta 2008 esitettyyn parlamentin kirjalliseen 
kysymykseen P-4493 ja kysyivät komission kantaa uuteen tietoon väitetystä luvattomasta 
asbestikaatopaikasta laitoksen alueella. Siitä oli kerrottu Italian lehdistössä 15. kesäkuuta 
2008.
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Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että Euroopan komissio ei yleensä esitä huomioita 
lehdistössä esitetyistä väitteistä. Euroopan komissio ei siis pysty kommentoimaan väitetyn 
luvattoman asbestikaatopaikan olemassaoloa alueella, ja asiasta ei ole mitään näyttöä, ennen 
kuin Italian viranomaiset mahdollisesti vahvistavat tiedon. Lisäksi on syytä muistuttaa, että on 
ensisijaisesti Italian viranomaisten vastuulla tutkia asiaa ja toteuttaa asianmukaiset 
toimenpiteet, mikäli lainsäädäntöä on rikottu. 

Mikäli saadaan vahvistus siitä, että kyseinen kaatopaikka on väitetysti laitoksen alueella, 
Euroopan komissio tutkii huolellisesti, mitä toimenpiteitä Italian viranomaiset toteuttavat, 
jotta taataan, että kaatopaikan poistaminen ei aiheuta terveysriskiä Bredan tehtaan 
työntekijöille ja työntekijöille, jotka poistavat saastuneet materiaalit.   

Euroopan komissio pyytää vetoomuksen esittäjiä toimittamaan väitetyn kaatopaikan 
olemassaolosta kaikki mahdolliset tiedot voidakseen tutkia asian perusteellisesti. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Perussopimusten vartijana Euroopan komissio puuttuu epäröimättä asiaan, elleivät 
jäsenvaltiot ilmoita sille kansallisista toimenpiteistä, joilla ne ovat siirtäneet yhteisön 
direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään, elleivät kyseiset kansalliset toimenpiteet ole 
direktiivin säännösten mukaisia tai ellei yhteisön lainsäädäntöä sovelleta asianmukaisesti.

Jos komissio saisi vetoomuksessa esiin tuodussa tapauksessa konkreettista näyttöä siitä, että 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toiminnassa on puutteita, joiden vuoksi 
direktiivin 83/477/ETY säännösten soveltaminen on yleisesti puutteellista, se voisi puuttua 
asiaan ja käynnistää rikkomismenettelyn.

Komissiolle ei ole kuitenkaan toimitettu tällaista näyttöä vetoomuksen esittämisajankohdan 
(vuosi 2004) ja tämän päivän välisenä aikana. 

Sen sijaan Italian viranomaisten toimittamista tarkoista ja yksityiskohtaisista tiedoista 
ilmenee, että kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa ja seurata sitä, kuinka 
Italiassa sovelletaan lainsäädäntöä, jolla direktiivi 83/477/ETY on siirretty osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, toimivat vetoomuksessa esiin tuodussa tapauksessa aktiivisesti. Lisäksi Italian 
viranomaiset ovat käynnistäneet merkittävät saneeraustyöt kohteen kunnostamiseksi. 
Komissiolle ei ole myöskään ilmoitettu, että kohteessa olisi ilmennyt viime aikoina uusia 
ongelmia.

Koska komissiolle ei ole toimitettu uusia tietoja eikä varsinkaan tietoja, joiden perusteella 
Italian toimivaltaisten viranomaisten voitaisiin katsoa rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä, 
Euroopan komission on pysyttävä päätöksessään olla nostamatta Italiaa vastaan 
direktiivin 83/477/ETY rikkomisesta johtuvaa rikkomismenettelyä.

Liite: julkaisu "L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda".
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