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Tárgy: Patrizio La Pietra, olasz állampolgár által benyújtott 328/2004. számú, 9 
aláírást tartalmazó petíció egy gyárban történt azbesztfertőzésről és a 
munkások egészségében okozott károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy nagyon súlyos helyzetet leplez le, amely a pistoiai (I) Ansaldo-Breda 
művekben a gyártási folyamat részeként 1985-ig használt folyékony azbeszt használatához 
kapcsolódik; hangsúlyozza, hogy az azbesztmentesítő műveletek közben (1987-91) sem 
hagyták abba a gyártást, és a munkásokat semmiféle védelemmel nem látták el a por 
belégzése ellen, sem előzetesen nem tájékoztatták őket az egészségüket érintő kockázatokról. 
Továbbá, mivel nem készítettek előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt, az 
azbeszthulladékot nem megfelelően tárolták az üzem területén, emiatt telephelyi rehabilitációs 
munkák váltak szükségessé, amelyek még jelenleg is folynak azután, hogy megkésve, csak 
1996-ban kezdték meg azokat. Ennek eredményeként, a tüdőrák okozta halálozások száma 
élesen megugrott a dolgozók között (az 1500 fős munkáslétszámból 180 halálesetet 
regisztráltak, ebből 20-at okozott mesothelioma). Úgy tűnik, semmi sem történt azóta annak 
érdekében, hogy a dolgozókat tájékoztassák a sugármentesítési műveletek természetéről és 
időtartamáról, és hogy munkáltatójuk megkülönböztetést követett el abban a tekintetben, hogy 
nem fizetett veszélyességi pótlékot az ártalomnak kitett dolgozók számára. Mindezekre 
tekintettel a petíció benyújtói arra kérik az Uniót, hogy járjon közben annak megállapítása 
érdekében, hogy Olaszország megszegte-e a kérdéses területre alkalmazandó közösségi 
jogszabályokat, és adott esetben orvosolják azt.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. október 18. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2004. október 19.

Munkavédelmi szempontok

Az azbeszt hatásának kitett munkavállalók kérdését jelenleg a munkájuk során azbeszttel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1983. szeptember 19-i 
83/477/EGK tanácsi irányelv szabályozza1. Az irányelv célja a munkavégzés során az azbeszt 
hatásának kitett munkavállalóknál bekövetkező vagy esetleg bekövetkező egészségkárosodás 
kockázataival szembeni védelem. Az irányelv határértékeket és egyéb különleges 
rendelkezéseket állapít meg, úgymint a bontási munkálatok vagy azbesztkivonás megkezdése 
előtt munkaterv kötelező kidolgozása, e helyek jelzése és tájékoztatás nyújtása a 
munkavállalóknak és/vagy azok képviselőinek. Az irányelv nem sérti a tagállamok arra 
vonatkozó jogát, hogy a munkavállalók szigorúbb védelmét biztosító törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak vagy vezessenek be.

A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 
szóló 83/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i 2003/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv2 megerősíti a kitett munkavállalók védelmét célzó 
rendelkezéseket, amennyiben szigorúbb előírásokat tartalmaz a hatékonyabb megelőzés 
érdekében.

A 2003/18/EK irányelv 2. cikke értelmében a tagállamoknak ezt az irányelvet 2006. április 
15-e előtt kell átültetniük. Mivel az irányelv átültetésének határideje még nem járt le, jelenleg 
a 2003/18/EK irányelvben foglaltak semmiféle megsértését sem lehet megállapítani. 
A munkavállalók védelmét illetően tehát az e petícióban előadott esetben egyedül a 83/477/EGK 
irányelvet kell alkalmazni.
Az irányelv átültetése és alkalmazása minden egyes tagállam saját hatáskörébe tartozik.
Olaszország értesítette a Bizottságot azokról a nemzeti intézkedésekről, amelyekkel saját 
jogába átültette a 83/477/EGK irányelvet.
Mindazonáltal a petícióban közölt információk arra utalnak, hogy az olasz törvényhozás 
átültette a gyakorlatba a 83/477/EGK irányelvet, és e tekintetben mindenekelőtt az Olasz 
Köztársaság illetékes nemzeti hatóságainak kell biztosítaniuk az irányelvek megfelelő 
alkalmazását és meghatározniuk a közigazgatási és bírósági jogorvoslat módjait a nemzeti 
jogszabályokban. A 83/477/EGK irányelv alapján elfogadott nemzeti jogszabályok 
ellenőrzése és felügyelete az illetékes nemzeti hatóságok felelősségi körébe tartozik. A 
tagállamok feladata arról gondoskodni, hogy a hatóságok megfelelően végezzék feladataikat, 
tényleges ellenőrzéseket végezve a nemzeti jogszabályok pontos betartatása céljából.
A Bizottság nem rendelkezik olyan információkkal, amelyek alapján értékelni tudná az 

                                               
1 HL L 263., 1983.9.24., 25. o. A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 

védelméről szóló 83/477/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. június 25-i 91/382/EGK tanácsi 
irányelvvel módosított irányelv (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében) (HL 
L 206., 1991.7.29., 16.o.).

2 HL L 97., 2003.4.15.
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illetékes olasz hatóság fellépését az adott ügyben. Mindazonáltal – ha a konkrét tényelemek 
azt bizonyítják, hogy a közösségi irányelveket átültető nemzeti jogszabályokat általános 
jelleggel nem tartották be – a Bizottság a Szerződés őreként élhet azokkal a lehetőségekkel, 
amelyeket a Szerződés és különösen annak 226. cikke határoz meg.
Mivel a petíció benyújtója olyan tényelemeket említ, amelyek alapján nem zárható ki egy 
ilyen helyzet fennállása, a Bizottság az olasz hatóságoktól pontosabb tájékoztatást kíván 
kérni a petícióban felvázolt ügyről annak érdekében, hogy állást tudjon foglalni a petíció 
benyújtója által felvetett konkrét pontokkal kapcsolatban.

Környezetvédelmi szempontok

Ami az azbeszthulladék állítólagos illegális elhelyezését illeti, lehetséges, hogy a 
hulladékokra vonatkozó közösségi jogszabályokat és különösen a hulladékokról szóló 
75/442/EGK irányelv1 4., 8. és 9. cikkét megsértik.

A Bizottság szervezeti egységei a közelmúltban levélben kértek tájékoztatást az olasz 
hatóságoktól azért, hogy a fent említett közösségi jogszabályok fényében értékelni tudják a 
helyzetet. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága tájékoztatást kap az olasz hatóságok 
válaszáról, mihelyt az megérkezik a Bizottsághoz.

Az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről szóló  
87/217/EGK irányelv2 főleg a nyers azbeszt termelésénél és az azbeszttartalmú termékek 
megmunkálásánál keletkező környezetszennyezés ellenőrzésére vonatkozik. Csak néhány 
általános rendelkezést tartalmaz az azbeszttartalmú hulladék szállítására és elhelyezésére 
vonatkozóan. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem lehet 
biztonsággal megállapítani, hogy megsértették-e ezt az irányelvet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2005. február 1.

Az olasz hatóságok válaszoltak a Bizottság levelére, melyben az tájékoztatást kért az azbeszt 
Pistoiában történt állítólagos illegális elhelyezéséről.

Az olasz hatóságok közlik, hogy az Ansaldo-Breda Művek nyilvántartása szerint, mely a 
felújítási munkálatok során eltávolított azbesztlemezek összegyűjtésére és kezelésére 
vonatkozik, minden azbeszthulladékot a hatályos eljárásoknak megfelelően helyeztek el 
megsemmisítés céljából.

Továbbá közlik, hogy a Regionális Környezetvédelmi Intézet és a helyi Biztonsági Intézet is 
vett talajmintát a gyár területén, hogy ellenőrizzék, vajon elásták-e az eltávolított azbesztet 
vagy annak egy részét. A vizsgálat eredménye negatív volt.

A fentiek fényében kizárható, hogy illegális azbeszt-elhelyezés történt a pistoiai Ansaldo-
Breda Művek területén. Ezért, a Bizottság rendelkezésére álló eddigi információk alapján, a 

                                               
1 HL L 194., 1975.7.25.

2 HL L 85., 1987.3.28.
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hulladékokra vonatkozó közösségi jogszabályok megsértése nem állapítható meg.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2005. november 9.

A Bizottság a legnagyobb figyelemmel tanulmányozta a Petíciós Bizottság tagjai által végzett 
vizsgálatról szóló jelentést, mivel az azbeszt egy különösképpen veszélyes anyag, amely 
súlyos betegségeket okozhat, nevezetesen tüdő- és mellhártya-fibrózist, tüdőrákot, mell- és 
hashártyagyulladást, és amely számos munkakörülményben megtalálható különféle formában.

A jelenleg az azbesztnek leginkább kitett szakmai körök azok, amelyek érintkezésbe 
léphetnek az azbeszttel javítási, felújítási, átalakítási vagy bontási munkák keretében. Ilyen 
körülmények között az azbesztnek való kitettség gyakran nem látható előre, vagy pedig 
váratlan, és az anyagok még nagyobb veszélyt jelentenek, mivel megromlott állapotban 
vannak. Különleges helyzetet jelent az azbeszt-eltávolítási munkálat, amelyről tudjuk, hogy 
veszélyes, és hogy a kockázat foka magasabb. Ilyen körülmények között a védekezési 
intézkedéseknek is szigorúbbnak kell lenniük.

Libicki úr, a Petíciós Bizottság elnöke arról adott tájékoztatást a Wallström alelnök-
asszonynak írt levelében, hogy a vizsgálatban érintett képviselők azzal bízták meg őt, hogy 
hívja fel a három illetékes biztos figyelmét a jelentés következtetéseire.

A munkavállalók munkahelyi egészség- és biztonságvédelme szempontjából, és mivel a 
jelentés azon következtetéseiről van szó, amelyek az 1988 és 2004 között benyújtott 
petíciók elfogadhatóságával és lényegével foglalkoznak, nem szabad elfelejteni, hogy a 
közösségi jog szerint az irányelvek átvétele és végrehajtása az egyes tagállamok 
hatáskörébe tartozik. A tagállamoknak az irányelveket a meghatározott időpontig kell 
átültetniük a nemzeti jogba. Valamennyi tagállam illetékes nemzeti hatóságainak feladata, 
a munkahelyi egészség és biztonság vonatkozásában, és különös tekintettel a 
munkafelügyelőségre, hogy biztosítsa a nemzeti szabályozás megfelelő és hatékony 
ellenőrzését és felügyeletét. A Bizottságnak akkor lenne lehetősége közbeavatkozni, és 
adott esetben jogsértési eljárást kezdeményezni, ha birtokába jutnának olyan konkrét 
tények, amelyek bizonyítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok nem működnek 
megfelelően, ami ahhoz vezet, hogy általánosságban véve rosszul alkalmazzák a közösségi 
szabályozást.

Ebben a tekintetben hozzá kell tenni, hogy a munkahelyi egészség- és biztonságvédelemről 
szóló irányelvek minimális rendelkezéseket tartalmaznak a témában. A munkájuk során 
azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1983. 
szeptember 19-i 83/477/EGK tanácsi irányelv1 határértékeket és egyéb különleges 
intézkedéseket állapít meg, azonban nem sérti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a 
munkavállalók védelmére szigorúbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket 
alkalmazzanak vagy vezessenek be.

Amennyiben a jelentésnek az 1988 és 2004 között benyújtott petíciók elfogadhatóságára és 
lényegére vonatkozó következtetéseit úgy kell értelmezni, mintha külön az Ansaldo-Breda 
ügyre vonatkoznának, a Bizottság utalni szeretne a Petíciós Bizottsággal korábban közölt 
                                               
1 HL L 263., 1983.9.24., 25. o.
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tényekre, nevezetesen arra a levélre, amelyet a Bizottság az olasz hatóságoknak küldött, 
hogy külön tájékoztatást kérjen a kérdéses petícióban felvázolt ügyről, illetve az olasz 
hatóságok által erre a levélre küldött válaszra. Az olasz hatóságok által a petíció tárgyában 
szolgáltatott pontos és részletes információk alapján világosan kiderül, hogy a 83/477/EGK
irányelvet átültető nemzeti szabályozás alkalmazásának ellenőrzésével és felügyeletével 
megbízott illetékes nemzeti hatóságok aktívan közbeléptek az ügyben, megfelelő 
elemzéseket és ellenőrzéseket végeztek – amelyek néhány hiányosságot meg is állapítottak
–, intézkedéseket fogadtak el a feltárt anomáliák kijavítására, illetve egyéb más 
kezdeményezéseket tettek az érintett munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének 
növelésére. Ennek megfelelően, ami a munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelmét illeti, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció tárgyát képező ügy a 83/477/EGK 
irányelv értelmében meghozott olasz szabályozás ellenőrzésére és felügyeletére hivatott 
illetékes nemzeti hatóságok felelősségi körébe tartozik.

Másrészt, ahogyan az magából a jelentésből is kiderül, ez az ügy a nemzeti 
igazságszolgáltatási szervek hatáskörébe tartozik, és a Pistoiai Bíróság jelenleg is tárgyal 
egy lezáratlan ügyet (büntetőeljárás) az azbeszttel és a Breda társasággal kapcsolatban.

Ami a jelentésnek a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 83/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. 
március 27-i 2003/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (17) 
preambulumbekezdésével kapcsolatos következtetéseit illeti, a Petíciós Bizottság 
hangsúlyozottan kéri, hogy a Bizottság adja át az Európai Parlament részére a törvényalkotási 
és/vagy adminisztratív kezdeményezéseket, amelyeket a célkitűzés pontosítására szándékozik 
tenni.

Ki kell azonban emelni, hogy itt egy standard preambulumbekezdésről van szó, amely 
magának a 2003/18/EK irányelvnek az indokolására utal, és amely – figyelembe véve az 
arányosság elvét – igazolja az irányelv lefogadását, és hogy ez a preambulumbekezdés tehát 
nem irányoz elő a Bizottság által a jövőben megteendő, törvényalkotási és/vagy 
adminisztratív kezdeményezéseket.

A (17) preambulumbekezdés idézett része a következőt tartalmazza: „Mivel a tervezett 
intézkedések célját, nevezetesen a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos veszélyeknek kitett 
munkavállalók védelmét tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és az 
intézkedések terjedelme és hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében megfogalmazott szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket fogadhat el”.

Valójában az idézett rész után a (17) preambulumbekezdésben ez áll: „Az ugyanebben a 
cikkben [a Szerződés 5. cikkében] megfogalmazott arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az említett cél [a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos veszélyeknek 
kitett munkavállalók védelmének javítása] eléréséhez szükséges mértéket”.

Ebben a kontextusban mindazonáltal meg kell említeni, hogy a Bizottság ezen a területen már 
tett néhány kezdeményezést. A Bizottság közleménye szerint – Alkalmazkodás a munka és a 

                                               
1 HL L 97., 2003.4.15., 48. o.
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társadalom változásaihoz: új közösségi stratégia a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
területén, 2002-20061 – a közösségi munkahelyi egészség- és biztonságpolitikának a 
munkahelyi jólét folyamatos növelését kell célul kitűznie. Az egyik olyan célkitűzés, 
amelynek a megvalósításán az összes érintett szereplőnek közösen kell dolgoznia, a 
foglalkozási eredetű betegségek előfordulásának fokozott megelőzése. Ebben a tekintetben 
többek között prioritást kellene felállítani az azbeszt által okozott betegségekre vonatkozóan.

Ami e cél megvalósítását illeti, utalni kellene a foglalkozási eredetű betegségek európai 
jegyzékéről szóló, 2003. szeptember 19-i bizottsági ajánlásra2. Ez az ajánlás a foglalkozási 
eredetű betegségek európai jegyzékének elfogadásáról szóló, 1990. május 22-i 90/326/EGK 
bizottsági ajánlás3 helyébe lép.

A régi ajánláshoz képest, amely már tartalmazza a porártalom által okozott tüdőbetegséget, az 
általa okozott szövődményt hörgőrák vonatkozásában, valamint az azbesztet tartalmazó por 
belélegzése által okozott mesotheliomát, az új ajánlás az I. mellékletében („Foglalkozási 
eredetű betegségek európai jegyzéke”) tartalmazza az azbeszt által okozott mellhártya fibrózis 
bántalmakat légzési nehézségekkel, csakúgy, mint az azbeszt tartalmú por belélegzése 
következtében kialakult tüdőrákot, illetve a II. mellékletben („Kiegészítő jegyzék gyanítottan 
foglalkozási eredetű betegségekről, amelyeknek egy nyilatkozat tárgyát kell képezniük, és 
amelyeket a jövőben be kell illeszteni az I. mellékletben foglalt európai jegyzékbe”) az 
azbeszt tartalmú por belélegzése következtében kialakult gégerákot.

Az ajánlások olyan aktusok, amelyeknek nincs kötelező erejük. Mindeközben, ami a 
foglalkozási eredetű betegségek európai jegyzékének elfogadásáról szóló, 1962. július 23-i 
bizottsági javaslatot illeti, a Bíróság a következőképpen határozott, mivel a javaslatokat nem 
lehet úgy tekinteni, mint minden jogkövetkezménytől mentes jogi aktusokat, a nemzeti 
bíróságok feladata azok figyelembevétele a hozzájuk benyújtott jogviták megoldása 
tekintetében4.

Ami a Petíciós Bizottság arra vonatkozó javaslatát illeti, hogy meg kell valósítani az azbeszt 
használatát korábban betiltó különböző nemzeti szabályozások teljes körű ellenőrzését, ki kell 
emelni, hogy a 2003/18/EK irányelv (egy, az 5. cikkhez csatolt albekezdésben) betiltja azon 
tevékenységeket, amelyek azbeszt-rostokkal való érintkezésnek teszik ki a munkavállalókat 
az azbeszt kitermelése, azbesztből készült termékek gyártása vagy átalakítása, vagy 
szándékosan hozzáadott, azbesztet tartalmazó termékek gyártása és átalakítsa során, kivéve a 
bontásból vagy azbesztmentesítésből származó termékek kezelését és elhelyezését.

Ami a 2003/18/EK irányelvet illeti, a tagállamoknak 2006. április 15. előtt kell bevezetniük az 
irányelv átvételét jelentő nemzeti intézkedéseket. Ettől az időponttól kezdve az új irányelv a 
Bizottság által végzett, a közösségi irányelvet átültető nemzeti intézkedésekről adott 
tájékoztatásra és az intézkedések megfelelőségére vonatkozó vizsgálat tárgyát képezi.

                                               
1 COM/2002/0118 végleges
2 HL L 238., 2003.9.25., 28. o.
3 HL L 160., 1990.6.26., 39. o.
4 A Salvatore Grimaldi kontra Szakmai Betegségek Alap C-322/88. sz. ügyben 1989. december 13-én hozott 

ítélet, EBHT 4407. o., 19. pont.
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Ami a jelentés azzal kapcsolatos következtetéseit illeti, hogy 20 év telt el a 83/477/EGK és az 
új, 2003/18/EK irányelv elfogadása között, ki kell emelni, hogy az első és az új irányelv 
elfogadása közötti időszak nem a passzív várakozás időszaka volt.

Valójában a 83/477/EGK irányelvet, amely nagyon fontos kiindulási pontot jelent az 
azbesztnek kitett munkavállalók védelmével kapcsolatos szabályok harmonizációs 
folyamatában – az új, 2003/18/EK irányelv elfogadása előtt – naprakésszé tették és 
módosították, különösen a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 83/477/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. június 25-i 
91/381/EGK tanácsi irányelvvel1.

A Tanácsnak valójában – különösképpen a tudományos ismeretek fejlődését, illetve a 
technológiai előrehaladást figyelembe véve, valamint látva az irányelv alkalmazása során 
nyert tapasztalatot – felül kellett vizsgálnia az irányelv rendelkezéseit. A bekövetkezett 
fejlődésre példaként megemlíthetjük, hogy a 83/477/EGK irányelv elfogadása idején még 
nem volt lehetséges az azbeszt ilyen alacsony mennyiségének kimutatása, és hogy ez csak 
később vált lehetségessé.

A 91/382/EK irányelv elfogadásával a 83/477/EGK irányelv több cikke is módosult (3. cikk 
(3) bekezdés, 5. cikk, 7. cikk, 8. cikk). Nevezetesen, szigorúbb határértékeket írtak elő az 
azbesztnek való kitettség kockázata tekintetében.

Ezen felül, 1998. május 25-én a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. 
április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv2 is módosította a 83/477/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdését, 9. cikkének (2) bekezdését és 15. cikkének (1) bekezdését.

A 83/477/EGK irányelvet átültető nemzeti jogszabály alkalmazására vonatozó ellenőrzési 
tervvel kapcsolatban továbbá meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság és a 
Munkafelügyelőség Vezetői Bizottsága (CHRIT/SLIC), a német munkafelügyelőséggel és a 
német Berufsgenossenschaften szövetséggel együttműködve, 2003-ban európai konferenciát 
szervezett az azbesztről.

A SLIC „Azbeszt-vizsgálati kampány 2006” munkacsoportja jelenleg dolgozik a 2006-os 
azbeszt-vizsgálati kampány előkészítésén. A munkacsoport szintén dolgozik egy bevált 
gyakorlatokat tartalmazó kézikönyvön az azbesztnek kitett munkálatok tekintetében.

Ami az azbesztet tartalmazó termékek forgalmazását és használatát illeti, a nyolcvanas évek 
elején a krokidolit volt az első olyan azbeszt rost kategória, amit teljes mértékben betiltottak 
európai szinten. 1991-ben a hat azbeszt fajtából ötöt teljes mértékben betiltottak az Európai 
Közösségben, és a fennmaradó fajtát (krizotil, vagy fehér azbeszt) 14 termékkategóriában 
betiltották. 1999. július 26-án az Európai Bizottság elhatározta (1999/77/EK irányelv), hogy 
az azbeszt valamennyi további felhasználási módját is betiltja. Az irányelv 2005. január 1-jére 

                                               
1 HL L 206., 1991.07.29., 16. o.
2 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
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irányozza elő a tilalom valamennyi tagállamban történő hatálybalépését.

Portugália kivételével az összes tagállam értesítette a Bizottságot az 1999/77/EK irányelv 
saját törvényhozásába történt átültetéséről.

Ami az epidemiológiai szempontokat illeti, az azbeszthez kapcsolódó rákbetegség-járványok 
elemzése, és a jelenlegi, Peto professzor és munkatársai1 által elemzett epidemiológiai adatok 
előrejelzései megmutatják, hogy egy különös, azbesztnek való kitettséghez kapcsolódó 
rákbetegségből (pleural mesothelioma) fakadó együttes évi halálozási arány 5 EU-
tagállamban és Svájcban2 várhatóan majdnem megkétszereződik az elkövetkező 35 évben, 
azaz 5,000-ről 9,000-re nő évente, és összességében 2025-ig mintegy 250 000 elhalálozást 
okoz. A mesothelioma átlagban az azt követő 40 év során fejlődik ki, hogy a személy először 
van azbesztnek kitéve, ami magyarázatot ad arra, hogy még az azbeszttermelés és az azbeszt 
termékek használatának fokozatos eltűnése után is növekszik a mesotheliomához köthető 
elhalálozás. Sajnos jelenleg nem ismerjük a mesothelioma kezelését. Az előfordulás és a 
halálozási arány tehát majdnem azonos.

Az Európai Rákbetegség-nyilvántartó Hálózat, amelyet a korábbi rákellenes európai program 
keretében támogatnak a közösségi alapok, nemrég pontosította és kiegészítette Peto 
professzor és kollégái valamennyi tagállamra és néhány közép- és kelet-európai államra 
vonatkozó fent említett következtetéseit3. A szerzők szerint az olasz regionális rákregiszterek 
által Észak-Olaszországra jelentett adatok valóban kirívóak az európai nemzeti átlagokhoz 
képest, ami megfelel a petíciót benyújtó megfigyelésének.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. november 10.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 2006. február 22-i ülését követően levélben 
válaszolt [02-COMM.PETI(2006)D/14790] a petíció benyújtójának, amelyben többek között 
azt is jelezte, hogy milyen kiegészítő információt vár a Bizottságtól.

Ebben a levélben a Petíciós Bizottság – megállapítván, hogy a Bizottságtól átfogó választ 
kapott a 2005. február 14-én és 15-én Pistoiában végzett vizsgálatról készült jelentésben 
felvetett problémákra – célszerűnek tartja felkérni a Bizottságot még egy utolsó ellenőrzésre 
abban a tekintetben, hogy az illetékes olasz hatóságok fellépése valóban megfelel-e az európai 
rendelkezéseknek (2003/18 irányelv).

Ugyanebben a levélben a Petíciós Bizottság arra is kérte a petíció benyújtóját, hogy juttassa el 
hozzá esetleges észrevételeit annak érdekében, hogy a Bizottság elkészíthesse végső 
értékelését a petíció megalapozottságáról. Mind ez ideig ilyen észrevételek nem érkeztek a 
Bizottsághoz.
                                               
1 The European mesothelioma epidemic (Az európai mesothelioma járvány), J Peto et al., British J of Cancer 

(1999) 79(3/4), 666-672. o.

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

3 Pleural mesothelioma előfordulása Európában: bizonyíték a növekvő trendek némi lassulására, F. Montanaro et 
al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 83/477/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2003/18/EK irányelvet 2003. március 27-én fogadták el, a tagállamoknak 
pedig 2006. április 15-ig kellett elfogadniuk az irányelv végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket. Ebből következik, hogy a 2003/18/EK irányelv nem volt helytálló keret az 
olasz hatóságoknak a 328/2004. számú petícióban felhozott panaszokhoz kapcsolódó 
fellépései szempontjából.

Ugyanakkor a Bizottság fel fog lépni abban az esetben, ha Olaszország elmulasztja értesíteni 
a Bizottságot a 2003/18/EK irányelvet átültető olasz nemzeti intézkedésekről, valamint ha 
ezek a nemzeti intézkedések nincsenek összhangban az irányelvvel. E tekintetben – mivel 
Olaszország még nem nyújtott tájékoztatást a 2003/18/EK irányelv végrehajtását célzó 
nemzeti szintű intézkedésekről – a Bizottság tájékoztatás elmulasztása miatt jogsértési eljárást 
kíván indítani a Szerződés 226. cikke alapján.

Minthogy a 2003/18/EK irányelv gyakorlati megvalósításáról van szó, a Bizottság nem 
ítélkezhet előre az irányelvet átültető olasz jogszabályoknak az illetékes olasz hatóságok általi 
majdani alkalmazásáról. Ugyanis valamennyi tagállam illetékes nemzeti hatóságainak –
nevezetesen a munkaügyi felügyelőségeknek – a feladata, hogy a munkahelyi egészség és 
biztonság vonatkozásában biztosítsák a közösségi irányelveket átültető nemzeti jogszabályok 
helyes alkalmazásának megfelelő és hatékony ellenőrzését és felügyeletét. A Bizottságnak 
akkor lenne nyilvánvalóan lehetősége közbeavatkozni és adott esetben jogsértési eljárást 
kezdeményezni, ha birtokába jutnának olyan konkrét tények, amelyek bizonyítanák, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok nem működnek megfelelően, ami általános helytelen alkalmazást 
okozna.

Ezen túlmenően a Bizottság további vizsgálatot végzett arra vonatkozóan, hogy az illetékes 
olasz hatóságok fellépése hogyan viszonyul a 328/2004. számú petícióban felpanaszolt tények 
idején hatályos közösségi szabályozáshoz (a 91/382/EGK irányelvvel módosított 83/477/EGK 
irányelv). A vizsgálat alapján kiderült, hogy a 83/477/EGK irányelvet átültető nemzeti 
szabályozás alkalmazásának ellenőrzésével és felügyeletével megbízott illetékes olasz 
hatóságok az említett ügyben tevékenyen felléptek, megfelelő elemzéseket és ellenőrzéseket 
végeztek – amelyek során néhány hiányosságot meg is állapítottak –, intézkedéseket fogadtak 
el a feltárt anomáliák kijavítására, illetve egyéb más kezdeményezéseket tettek az érintett 
munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének növelésére.

E további ellenőrzés alapján tehát nem állapítható meg az illetékes olasz hatóságok részéről a 
közösségi jog megsértése.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. június 19. és 2008. november 25.

A petícióban az Ansaldo-Breda pistoiai gyárának munkavállalói a létesítményben használt 
azbeszt miatti egészségkárosodás nyomán tesznek panaszt. A petíció benyújtói szerint a 
létesítmény munkavállalói azbeszt hatásának voltak kitéve, nevezetesen a tető „eternit” 
fedőrétegének cseréjéhez kapcsolódó műveletek során, 1987 és 1991 között, amelyek állítólag 
a normál munkaciklus megszakítása, a munkavállalók bármiféle tájékoztatása és 
védőintézkedések nélkül zajlottak. Az azbesztnek való kitettség miatt szerzett foglalkozási 
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eredetű betegségek elismerésére, illetve a kártalanításra vonatkozó munkavállalói kérelmeket 
elutasították.

A petíció benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki, Olaszország 
betartotta-e a munkavállalók azbeszttel szembeni védelmére vonatkozó közösségi 
rendelkezéseket, valamint a veszélyeztetett dolgozókat védő különleges intézkedéseket; 
ellenőrizze, hogy a munkavállalók védelmére szolgáló védőeszközök megfelelők-e és a 
kérdéses gyár rehabilitációja során használják-e azokat; ellenőrizze, hogy a helyszínen raktak-
e le jogellenesen azbesztet és végrehajtották-e a közösségi szabályozásnak megfelelő 
biztonsági intézkedéseket; továbbá azt, hogy a helyszín rehabilitációjához szükséges mérések 
megtörténtek-e, valamint biztosítsa, hogy meghozzák az azbesztnek kitett munkavállalókra 
vonatkozó külön intézkedéseket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓ BENYÚJTÓINAK 
ÉRVELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

a) A kérdésben alkalmazandó közösségi jogszabályok és a tagállamok erre 
vonatkozó átültetési és végrehajtási kötelezettségei

Amint az Európai Bizottság a petíció kapcsán kiadott korábbi közleményeiben jelezte, a 
munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmének 
kérdését közösségi szinten a – 91/382/EGK1 és a 2003/18/EK2 irányelvvel módosított –
83/477/EGK irányelv3 szabályozza. A petíció által felhozott tényállást az adott időszakra 
egyedül releváns 83/477/EGK irányelv rendelkezéseinek fényében kell megvizsgálni.

A tagállamok kötelesek megfelelően átültetni a közösségi irányelveket. Ezen túlmenően az 
illetékességgel bíró nemzeti hatóságok – a munkavállalók egészsége és a munkavédelem 
területén konkrétan a munkafelügyeleti hatóságok – feladata biztosítani a közösségi 
irányelveket átültető nemzeti jogszabályok helyes alkalmazásának megfelelő és hatékony 
felügyeletét, és a nemzeti jogszabályokon belül kialakítani a közigazgatási és bírósági 
jogorvoslati lehetőségeket.

b) Az olasz hatóságok által adott tájékoztatás

Következésképpen az Európai Bizottság a petícióról való tájékoztatást követően pontos 
információkat kért az olasz hatóságoktól a petícióban előadott helyzettel kapcsolatban, 
melyek alapján kivizsgálhatja, a petíció benyújtói által ismertetett tények alapján 

                                               
1 A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 1983. 

szeptember 19-i 83/477/EGK tanácsi irányelv (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. 
cikkének megfelelően) (HL L 263., 1983.9.24.).

2 A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 83/477/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1991. június 25-i 91/382/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 
1991.7.29.).

3 A munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1983. 
szeptember 19-i 83/477/EGK tanácsi irányelvet módosító 2003. március 27-i 2003/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 97., 2003.4.15., 48. o.).
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megállapítható-e a közösségi jog illetékes olasz hatóságok részéről történő megsértése, illetve 
hogy szükséges-e jogsértési eljárást indítani Olaszország ellen. Az Európai Bizottságnak 
küldött levelükben az olasz hatóságok a következő információkat juttatták el az Európai 
Bizottság részére:

Az olasz hatóságok először is jelzik, hogy a helyzet kissé eltér attól, mint ahogy a jelek szerint 
az Európai Bizottságnak lefestették. Ezért néhány részlet pontosításra szorulaz egészségügyi 
vetületet tekintve: „az Unità Sanitaria Locale de Pistoia (USL) – a firenzei Centro per lo 
studio e la prevenzione oncologica-val1 együttműködve – epidemiológiai felmérést végzett a 
vállalat munkavállalói körében előforduló halálozási okokról, egy összesen 3741 
munkavállalóból álló csoporton, melyből összesen 1154-en haláloztak el (valamennyi 
halálozási okot együttvéve, a szív- és érrendszeri betegségektől a különböző traumákig), az 
1960. január 1-től 2000. december 31-ig tartó 40 éves időszakban. A felmérés – a 
mesothelioma esetek jelentősen magas arányán túlmenően – némiképpen magas tüdőrák 
előfordulási arányt mutatott ki, amely a fizikai munkát végzők között statisztikailag jelentős 
volt, az adminisztratív dolgozók között nem, és amely a Breda 1970 előtt belépett dolgozóira 
korlátozódott. Közismert, hogy a tüdőrák számos kockázati tényezőhöz kapcsolódó betegség, 
a tüdőtumorok túl magas előfordulási arányát tehát nehéz volna az azbesztnek vagy bármely 
potenciálisan rákkeltő anyagnak – például a dohányfüstnek – kitett munkavállalók 
tájékoztatásának hiányával magyarázni.
Egyetlen tüdő-azbesztózis miatti halálesetre sem derült fény.

Ami a mellhártya-mesotheliomát illeti, nem csak a kérdéses epidemiológiai felmérés alapján 
azonosíthatjuk az eseteket, hanem számos különböző információforrásokból is, hiszen 
Toszkánában régóta működik egy hatékony nyilvántartási rendszer, amely az egészségügyi 
struktúrák teljes körét magában foglalja, és amelynek köszönhetően létrejött az Archivio 
Regionale dei Mesoteliomi2”.

Az olasz hatóságok közlése szerint: 2004-ben „a mesotheliomához köthető halálesetek száma 
a Breda korábbi munkavállalói esetében különböző időszakokban összesen 19-re tehető; e 
személyek közül kettő már 1950 előtt, illetve a vasúti gördülőállomány szigetelésére használt 
porlasztott azbeszt bevezetését megelőzően kilépett a Bredától. Az azbeszt porlasztását, amely 
az azbesztnek való kitettség elsődleges forrása, nagyrészt a régi gyárlétesítményben végezték. 
A műveletet az ötvenes évek közepétől végezték, és a hetvenes évek végén hagytak fel vele. 
Meg kell jegyezni, hogy az említett mesothelioma-esetek körülbelül 25 éves időszakban 
jelentkeztek (az első eset 1981-re nyúlik vissza), és hogy a hasonló típusú tumor átlagos 
látenciaideje körülbelül 40 év. A betegség tehát nem vezethető vissza a közelmúltbeli vagy 
jelenlegi állítólagos kitettségre”.

Az azbeszt tartalmú anyagok eltávolításának kérdésében az olasz hatóságok az alábbiakat 
közlik:

„1990-től napjainkig számos rehabilitációs munkálatot végeztek a jelenlegi létesítmény 
szerkezetén, illetve berendezésein.
                                               
1  Firenzei Rákkutató és Megelőző Központ

2  Regionális mesothelioma nyilvántartás
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A munkálatokra megelőző célzattal került sor, az azbesztet tartalmazó anyagok 
eltávolításának és elválasztásának céljából, és semmi esetben sem ellenőrizetlen, környezetet 
károsító helyzetek diktálták szükségességüket. A legjelentősebb munkálatot a porított azbeszt 
eltávolítása és/vagy körülhatárolása jelentette a gyárlétesítmény tetején található esővíz-
gyűjtő ereszrendszerben. A munkálatokat minden esetben környezetvédelmi felügyelet alatt 
végezték, az azbesztrostok levegőbe kerülésének felügyelete érdekében.

„A Breda vállalat azbesztnek kitett munkavállalóira vonatkozó egészségügyi intézkedések” 
című kiadvány (lásd a mellékletet) alapján – a „Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”1 című fejezetben –
ellenőrizhető, milyen típusú munkálatokat és hogyan végeztek az azbesztet tartalmazó 
anyagok eltávolítása, illetve elhatárolása érdekében, illetve milyen eredményekkel jártak a 
munkálatok alatt és után végzett környezetvédelmi ellenőrzések.

Az idézett kiadvány arra a következtetésre jut, hogy az 1990-2002 közötti időszakban mért 
eredmények alapján a levegőben lebegő azbesztrost-szennyeződés „környezetbarátnak” 
mondható, a mért szennyeződési szintek ugyanis nem térnek el lényeges mértékben a 
referenciaértéktől. A közelmúltbeli mintavételek és elemzések eredményeit figyelembe véve 
ezt az értékelést a mai napig helytállónak tekinthetjük”.

Ami a jelenlegi gyárlétesítmény tetejében található eternit réteg eltávolítását illeti, melyet 
1987 és 1991 között végeztek el, az olasz hatóságok közlik, hogy „e munkálatok nem 
jelentettek számottevő kitettségi forrást”.

A létesítmény belsejében 1989 végétől kezdődően – vagyis a tető fedőrétegének cseréje során 
is – rendszeresen vett levegőminták elemzéséből az derül ki, hogy nem történt 
környezetszennyezés.

Az archívumokban semmilyen jele nincsen, hogy a munkavállalók a tényállás idején 
bármilyen problémát jeleztek volna a tetőn folyó munkálatokkal kapcsolatban. Ugyanakkor az 
USL szakértői 1998 júniusában helyszíni szemlét tartottak, és hiányosságokról adtak számot 
az eltávolított tetőelemek külső munkaállványokon történő időszakos tárolásával 
kapcsolatban.

A tető fedőrétegéből kiemelt azbesztbeton-lapok hulladéktárolóban történő elhelyezésének
hipotézise rendszeresen visszatérő motívum. 2001 folyamán az ARPAT2 ellenőrizte a 
hulladéklerakóba szállított anyagok mennyiségére vonatkozó dokumentumokat (körülbelül 
1.900.000 kg-nyi lap, amely 67.000 m²-nyi tetőt fedett), és ellenőrizte a gyárhoz tartozó azon 
területeken végzett talajméréseket, amelyek a helyi sajtó szerint a hulladéklerakás lehetséges 
helyszínéül szolgálhattak. Ezen ellenőrzésekre és mérésekre támaszkodva Pistoia 
önkormányzata helyénvalónak ítélte a túlzott azbesztbeton-megsemmisítés megtiltását az 
Ansaldo Breda területén.

                                               
1  Tizenkét év rehabilitációs munkálatai egy vasúti kocsikat gyártó vállalatnál: a környezetszennyezés 

mértékének értékelése

2  Firenzei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség
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Az U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
szolgálatai megállapították, hogy a rehabilitációs munkálatok tárgyát képező egyéb anyagok 
megsemmisítése 1990 és napjaink között rendszeresen a jogszabályoknak megfelelően történt.

2002 végén a munkavállalók részéről tapasztalt tartós, súlyos aggodalmak miatt az USL úgy 
vélte, hogy a helyzet további kezdeményezések bevezetését igényli, és Integrált 
egészségvédelmi tervet terjesztett elő, amelybe meghívott minden intézményes és vállalati 
fórumot (közöttük Pistoia önkormányzatát, magát a Breda vállalatot, a vállalati szakszervezeti 
bizottságot, a szakmai szervezeteket, a Regionális Munkaügyi Igazgatóságot, az INAIL-t, az 
ARPAT-ot). Az így született projekt két célkitűzésre irányult:

 az első cél az volt, hogy az elsődleges megelőzés területén öt éven belül befejezzék a 
betokosodott és körülhatárolt azbesztdarabokat még mindig tartalmazó ereszrendszer 
eltávolítását (a csatolt kiadvány 3. táblázata, 42. oldal). A munkálatok 2004 augusztusában 
kezdődtek el, melyeket a vállalat nyári leállási időszakában fogják elvégezni;

 a második célkitűzés az egészségvédelem területén egy rendkívüli egészségügyi 
ellenőrzési kampányra irányult, amely önkéntes alapon az Ansaldo Breda, illetve az azon 
belül működő egyéb vállalkozások munkavállalóira terjedt ki. A kampányban való 
részvétel alulmúlta a várakozásokat, és azt mutatta, hogy a jelenleg a vállalatnál dolgozók 
erősen aggódnak egészségük miatt, de az orvosi vizsgálatok eredményei – jóllehet az 
alacsony részvétel miatt nem általánosíthatók – nem mutattak ki légzőszervi 
elváltozásokat.”

Az olasz hatóságok továbbá átadták az Európai Bizottságnak az INAIL-tól (Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) kapott információkat is, pontosítva, hogy 
„ez az Intézet kizárólag olyan információkkal rendelkezik, amelyeket a saját technikai szervei 
gyűjtöttek össze a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium – Szociális Biztonsági Politika 
Főigazgatóságától kapott megbízatások keretében, az azbesztnek kitett munkavállalók 
szociális juttatásokra való jogosultságának elismertetése céljából, a 271/1993 sz. törvénnyel 
módosított 257/1992 sz. törvény 13. cikkének (7) és (8) bekezdése értelmében”.

Az INAIL a következő tájékoztatást nyújtotta:

 „a porított azbeszt használata 1982 júniusában ért véget;
 az eternit tető bontásának munkálatai a termelő tevékenység megszakítása nélkül 

történnek, de nem áll rendelkezésre az Európai Bizottság levelében leírt 
körülményekre utaló információ;

 az azbesztnek való tömeges kitettség a kérdéses létesítményben a vasúti kocsik építése 
során használt azbesztnek köszönhető; ezt a technikát az 1980-as évek végétől nem 
használják;

 az azbeszttel kapcsolatos foglalkozási eredetű betegségek lappangási ideje hosszú, 
ezért a kockázatnak való kitettség megszűnését követően jóval később 
jelentkezhetnek. Az INAIL ezért rendszeresen nyújt kártérítést e betegségek után, még 
akkor is, ha a közelmúltban jelentkeztek, vagy csak a jövőben fognak mutatkozni”.

Az olasz hatóságok továbbá átadták az Európai Bizottságnak a „L'intervento sanitario per gli 
ex esposti ad amianto della ditta Breda” című kiadványt. A kiadvány egy másolata 
megtalálható a közlemény mellékletében. Ez a kiadvány „a pistoiai 3. számú helyi 
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egészségügyi egység és a pistoiai önkormányzat által közösen szervezett 2002. február 22-i 
tudományos konferencia aktáit tartalmazza abból a célból, hogy nyilvánosságra hozza és a 
város rendelkezésére bocsássa az USL által az elmúlt jó néhány évben végzett fáradságos 
munka eredményeit, valamint a Breda üzemében felmerülő azbeszt-problémáról megszerzett 
ismereteket”.

Az olasz hatóságok tehát kielégítő módon megválaszolták az Európai Bizottság által feltett 
kérdéseket egyebek között az egészségügyi aspektusok, a rehabilitációs munkálatok, a 
fertőzött betonlapok állítólagos tárolása, a munkavállalóknak az azbesztből eredő szakmai 
betegségek után nyújtott kárpótlás stb. vonatkozásában.

Az olasz hatóságok által a vizsgált petícióval kapcsolatban nyújtott pontos és részletes 
tájékoztatásból nyilvánvalóan kiderül, hogy a 83/477/EGK irányelvet átültető nemzeti 
jogszabályok alkalmazásának ellenőrzésével és felügyeletével megbízott illetékes nemzeti 
hatóságok aktívan közbeléptek az ügyben, megfelelő elemzéseket és ellenőrzéseket 
végeztek – amelyek néhány hiányosságot meg is állapítottak –, intézkedéseket fogadtak el 
a feltárt anomáliák kijavítására, illetve egyéb kezdeményezéseket tettek az érintett 
munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének növelésére.

Az Európai Bizottság tehát nem állapította meg az illetékes olasz hatóságok részéről a 
közösségi jog megsértését, és úgy határozott, hogy nem indít Olaszország ellen jogsértési 
eljárást.

c) Az EP tagjaiból álló küldöttség által Pistoiában lefolytatott vizsgálat

Az Európai Bizottságnak a petíció kivizsgálására irányuló munkájával párhuzamosan az EP 
Petíciós Bizottságának tagjai 2005. február 14-én és 15-én feltáró vizsgálatot végeztek 
Pistoiában. Az EP felhívta a három érintett biztos figyelmét az erről készült jelentés 
végkövetkeztetéseire.

Az Európai Bizottság gondosan elemezte a jelentés szövegét, amely összefoglalja az azbeszttel 
kapcsolatos korábbi petíciók történetét, beszámol az Ansaldo-Breda üzemeiben tett helyszíni 
látogatásról, valamint az érintett szereplők meghallgatásáról (volt munkavállalók, olasz 
hatóságok stb.).

A jelentés szerzői a végkövetkeztetésekben felhívják az Európai Bizottságot, hogy fogadjon el 
újabb intézkedéseket az azbeszttel kapcsolatos kockázatok ellen, és az Európai Bizottság 
jogalkotási hiányosságait kifogásolják.

Az Európai Bizottság a korábbi közleményében részletes választ adott az EP Petíciós 
Bizottságának. Ebben egyebek között megismételte korábbi álláspontját, nevezetesen hogy a 
jelentés nem tartalmaz új információelemeket; hogy az olasz hatóságok által a petícióval 
kapcsolatban nyújtott pontos és részletes tájékoztatás fényében az Európai Bizottság szerint nem 
állapítható meg a közösségi jog semmiféle sérelme; illetve hogy az eset az olasz nemzeti 
hatóságok illetékességi körébe tartozik.

d) A petíció benyújtói által ismertetett új információk
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2007 szeptemberében a petíció benyújtói újabb információkat juttattak el, amely szerintük az 
olasz állam felelősségét bizonyítja, és indokolná egy közösségi szintű jogsértési eljárás 
megindítását.

Az Európai Bizottság elemezte az új információkat. Kénytelen volt azonban megállapítani, hogy 
ezek nem tartalmaznak új és kellőképpen konkrét elemeket, amelyek alapján kimutatható volna, 
hogy az olasz állam megsértette a közösségi jogszabályokat. Az új információk tehát nem 
alkalmasak arra, hogy jogsértési eljárás megindítását alátámasszák.

A petíció benyújtói konkrétan elsődlegesen J. Peto professzor tanulmányára hivatkoznak, 
amely szerint a pleural mesotheliomiából eredő halálozási arány a következő harmincöt évben 
az EU öt tagországában, illetve Svájcban gyakorlatilag meg fog duplázódni. Az idézett 
tanulmánnyal kapcsolatban korábban, 2007. február 12-én Angellili asszony írásbeli választ 
igénylő kérdést intézett a Parlamenthez a petíció benyújtóinak támogatása céljából. A petíció 
benyújtói szerint „nyilvánvaló, hogy ezek a rendhagyó adatok arra mutatnak, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok helytelenül alkalmazták az irányelvet, azaz fennáll az olasz állam 
felelőssége is…”, ez pedig indokolná jogsértési eljárás indítását az olasz állam ellen.

A petíció benyújtóinak további tájékozódását elősegítendő a Bizottság felhívja a figyelmet 
egy másik – Peto professzor tanulmányával megegyező irányú – tanulmányra, amelyet a 
European Network of Cancer Registries szerzői írtak.

Az említett epidemiológiai tanulmányok és a petíció benyújtóinak az olasz állam ellen 
indítandó jogsértési eljárásra vonatkozó kérdése kapcsán a Bizottság az alábbi észrevételeket 
szeretné tenni:

A petíció az azbesztnek való kitettségre és a munkavállalók feltételezett megbetegedésére 
vonatkozik az olaszországi Breda vállalatnál. A petíció szempontjából releváns tanulmánynak 
tehát konkrétan e vállalat munkavállalóinak egészségügyi állapotát és halálozási adatait 
kellene tárgyalnia. Márpedig az egyetlen ilyen tanulmány, amely a vállalat dolgozóinak 
halálozási adatait vizsgálja, az illetékes olasz hatóságok jóvoltából készült1.

Az olasz hatóságok szerint e tanulmánynak és a toscanai regionális mesothelioma-
nyilvántartás2 által összegyűjtött adatoknak köszönhetően megállapítható, hogy 2004-ig 
pontosan 19 mesothelioma okozta elhalálozás történt a Bredánál dolgozók körében. A 
tanulmányból kiderül az is, hogy az elhalálozott dolgozók (az első esetre 1981-ben került sor) 
az azbeszt elleni védelemre vonatkozó 1983-as közösségi irányelv elfogadása és előírt átvételi 
határideje előtt betegedtek meg.

Ami J. Peto professzor vizsgálatát – amelyre a petíció benyújtói hivatkoznak –, valamint az 
European Network of Cancer Registries szerzői által készített epidemiológiai tanulmányt 
illeti, ezek egyike sem vonatkozik konkrétan a Breda dolgozói által 1987 és 1991 között 
elszenvedett feltételezett kitettségre, hanem regionális szinten, illetve egyes európai országok 
szempontjából elemzik a helyzetet.

                                               
1 A tanulmány eredményeit lásd e közleményben fentebb.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi
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Ezenkívül – mivel a mesothelioma latenciája átlagosan mintegy 40 év – kevéssé valószínű, 
hogy az e tanulmányokban említett mesotheliomia okozta munkavállalói halálesetekre 
vonatkozó adatok összefüggésbe hozhatók az 1987. január 1. utáni kitettséggel, mikor is az 
azbeszt elleni védelemre vonatkozó első irányelvet (83/477/EGK irányelv) a tagállamoknak át 
kellett ültetniük. A pontosság kedvéért hozzá kell tenni, hogy Peto professzor tanulmánya 
1999-ben látott napvilágot, vagyis mindössze tíz évvel az 1987 és 1991 közötti feltételezett 
kitettség után. Ugyanakkor a European Network of Cancer Registries-re hivatkozó tanulmány 
2003-ból származik.

Következésképpen az említett tanulmányokban tárgyalt mesothelioma okozta halálesetekre 
vonatkozó adatok alapján az Európai Bizottság nem következtethet arra, hogy az olasz állam 
elmulasztotta volna a közösségi jog által előírt kötelezettségei teljesítését. Ezek az adatok 
tehát a petíció tárgyát tekintve nem szolgálhatnak alapul jogsértési eljárás megindításához 
Olaszország ellen.

Végezetül az Európai Bizottság szeretne emlékeztetni a Peto professzor tanulmánya kapcsán 
az Európai Parlament által feltett említett kérdésre adott válaszára, azaz arra, hogy elsősorban 
a nemzeti jogszabályok alkalmazásának ellenőrzésével és felügyeletével megbízott olasz 
hatóságok feladata eldönteni, hogy célszerű-e figyelembe venni avagy nem a meglévő 
tudományos tanulmányokat.

A petíció benyújtói másodsorban az Európai Bizottság 2006. november 10-i kiegészítő 
közleményére hivatkoznak. Ebben a közleményben az Európai Bizottság jelzi, hogy „a 
83/477/EGK irányelvet átültető nemzeti szabályozás alkalmazásának ellenőrzésével és 
felügyeletével megbízott illetékes nemzeti hatóságok aktívan közbeléptek az ügyben, 
megfelelő elemzéseket és ellenőrzéseket végeztek – amelyek néhány hiányosságot meg is 
állapítottak –, intézkedéseket fogadtak el a feltárt anomáliák kijavítására, illetve egyéb 
kezdeményezéseket tettek az érintett munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének 
növelésére”. Az olasz állam által adott – fentebb idézett – tájékoztatásból konkrétan az derül 
ki, hogy az USL szakértői 1998 júniusában helyszíni szemlét tartottak, és jelezték a meglévő 
hiányosságokat a bontott anyagok külső munkaállványokon történő ideiglenes tárolásával 
kapcsolatban.

Az olasz hatóságok által eljuttatott információkból az is kiderül, hogy 2001 folyamán a 
firenzei Regionális Környezetvédelmi Ügynökség (ARPAT) ellenőrizte a hulladéklerakóba 
szállított anyagok mennyiségére vonatkozó dokumentumokat (körülbelül 1.900.000 kg-nyi 
lap, amely 67.000 m²-nyi tetőt fedett), és ellenőrizte a gyárhoz tartozó azon területeken 
végzett talajméréseket, amelyek a helyi sajtó szerint a hulladéklerakás lehetséges helyszínéül 
szolgálhattak.

Az U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
szolgálatai megállapították, hogy a rehabilitációs munkálatok tárgyát képező egyéb anyagok 
megsemmisítése 1990 és napjaink között rendszeresen a jogszabályoknak megfelelően történt.

További információk találhatók a „L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della 
ditta Breda” című kiadványban (lásd mellékletben).
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Megjegyzendő, hogy az olasz hatóságok által felfedett fenti hiányosság semmiképpen nem 
jelent olyan új elemet, amely alátámasztaná jogsértési eljárás megindítását. A hiányosság 
feltárása, illetve az olasz hatóságok által a helyszín rehabilitációja érdekében elfogadott 
intézkedések összessége csak megerősíti a korábbi következtetést, amely szerint az olasz 
hatóságok aktív szerepet vállaltak a petíció tárgyát képező esetben.

A petíció benyújtói harmadsorban felvetik a 2003/18/EK irányelvet átültető olasz 
jogszabályok esetleges visszamenőleges hatályának kérdését.

Az Európai Bizottság fel kívánja hívni a petíció benyújtóinak figyelmét arra, hogy a 
petícióban említett információelemek a 2003/18/EK irányelv hatálybalépését megelőző 
időszakra vonatkoznak. A 2003/18/EK irányelvet 2003. március 27-én fogadták el, a 
tagállamoknak legkésőbb 2006. április 15-ig kellett elfogadniuk az átültető nemzeti 
rendelkezéseket. Következésképpen az irányelv rendelkezései nem mérvadók a petíció tárgyát 
képező tények értékelése szempontjából.

A 2003/18/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezések tehát nem voltak alkalmazhatók a 
petícióban említett tényállás idején. Az Európai Bizottság éppen ezért nem indíthatja meg az 
említett irányelv alapján a jogsértési eljárást, mivel az irányelv nem bír visszamenőleges 
hatállyal. A petíció benyújtói által feltett kérdés, amely szerint az olasz jogalkotó elismerheti-
e adott esetben az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések visszamenőleges hatályát, teljes 
mértékben és kizárólag az olasz állam hatáskörébe tartozik.

Ennek ellenére az Európai Bizottság további felvilágosítást kért az olasz hatóságoktól 
bizonyos – a petíció benyújtói által említett – kételyek kapcsán, melyek az irányelv 
olaszországi átültetésére és egyes rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazására vonatkoztak. A 
kért felvilágosítás tehát a régiók szabályalkotó szerepére, a felelős hatóságra és a bontási és 
azbesztmentesítési munkálatokkal megbízott vállalatok engedélyeire vonatkozott. Az 
olasz hatóságok kielégítő választ adtak az Európai Bizottság kérdéseire, amely tehát arra 
következtethet, hogy a petíció benyújtóinak kételyei nem megalapozottak.

A petíció benyújtói negyedsorban újságcikkekre, valamint az azbeszttel való munkavégzést 
követően elhalálozott személyek növekvő számára hivatkoznak. Ezek az információk nem 
olyan természetűek, amelyek esetlegesen megalapozhatnák az olasz állam ellen jogsértési 
eljárás megindítását.

Az Európai Bizottság fel szeretné hívni továbbá a petíció benyújtóinak figyelmét arra, hogy 
az egyes ipari létesítmények sajátosságainak elismerése, amit a petíció benyújtói szeretnének, 
nem tartozik a közösségi hatáskörbe.

Végül a petíció benyújtói – az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2008. szeptember 
11-i legutóbbi ülésével egyidejűleg, a 2008. július 31-i P-4493 számú parlamenti kérdésre 
hivatkozva – a parlamenti bizottság véleményét kérték egy, a létesítmény területén található 
nem engedélyezett azbesztlerakó feltételezett meglétére vonatkozó újabb információval 
kapcsolatban. Ez az információ az olasz sajtóban került napvilágra 2008. június 15-én.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Bizottságnak nem szokása sajtóban 
megjelenő feltételezésekre reagálni. Az Európai Bizottság tehát nem fűzhet kommentárt a 
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létesítmény területén esetlegesen található nem engedélyezett azbesztlerakó kérdéséhez, mivel 
annak megléte tisztán hipotetikus mindaddig, amíg azt az olasz hatóságok adott esetben meg 
nem erősítik. Arra is emlékeztetni szükséges, hogy elsősorban az olasz hatóságok feladata e 
kérdésben vizsgálódni és a jogszabályok megsértése esetén megtenni a megfelelő 
intézkedéseket.
Az pedig teljességgel bizonyosra vehető, hogy amennyiben igazolódik, hogy ez a lerakó 
továbbra is megtalálható a létesítmény területén, az Európai Bizottság szoros figyelemmel 
fogja követni, hogy az olasz hatóságok milyen egyedi intézkedésekkel kívánják biztosítani, 
hogy a lerakó eltávolítása ne járjon kockázattal sem a Breda dolgozói, sem a fertőzött anyag 
elszállítását végző munkások egészségére nézve.

Az Európai Bizottság mindenesetre felkéri a petíció benyújtóit, hogy juttassák el hozzá a 
feltételezett lerakóra vonatkozó valamennyi információjukat, amelyeket gonddal meg fog 
vizsgálni.

KÖVETKEZTETÉSEK

A szerződések őreként az Európai Bizottság habozás nélkül közbelép, ha a tagállamok 
elmulasztják tájékoztatni az Európai Bizottságot a közösségi irányelveket átültető nemzeti 
rendelkezésekről, ha a nemzeti intézkedések nem felelnek meg az irányelv rendelkezéseinek, 
továbbá ha a közösségi jogszabályokat nem megfelelő alkalmazzák.

A petíció tárgyát képező esetben az Európai Bizottságnak akkor lenne lehetősége 
közbeavatkozni, és adott esetben jogsértési eljárást kezdeményezni, ha birtokába jutnának 
olyan konkrét tények, amelyek bizonyítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok nem 
működnek megfelelően, ami ahhoz vezetne, hogy általánosan rosszul alkalmazzák a
83/477/EGK irányelv rendelkezéseit.

Kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a petíció 2004-ben történt benyújtásától egészen 
mostanáig nem jutottak ilyen tények az Európai Bizottság tudomására.

Ezzel szemben az olasz hatóságok által a petíció tárgyában szolgáltatott pontos és részletes 
információk alapján kiderül, hogy a 83/477/EGK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok 
alkalmazásának ellenőrzésével és felügyeletével megbízott illetékes nemzeti hatóságok 
aktívan közbeléptek a petíció tárgyát képező ügyben. Az olasz hatóságok továbbá jelentős 
helyreállítási munkálatokat kezdeményeztek a helyszín rehabilitációja érdekében. Az Európai 
Bizottságot nem tájékoztatták arról, hogy a helyszínen a közelmúltban igazolt módon 
problémák merültek volna fel.

Mivel nem kerültek a birtokába új tényelemek, sem pedig olyan információk, amelyek alapján 
megállapítható volna, hogy az illetékes olasz hatóságok nem tettek eleget a közösségi jogból 
fakadó kötelezettségeiknek, az Európai Bizottság kénytelen tartani magát korábbi döntéséhez, 
és nem indít jogsértési eljárást Olaszország ellen a 83/477/EGK irányelv alapján.

Melléklet: „A Breda vállalat azbesztnek kitett munkavállalóira vonatkozó egészségügyi 
intézkedések” című kiadvány.
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