
CM\756125LV.doc PE349.053v05-00

LV                            Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

25.11.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 328/2004, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Patrizio La 
Pietra un kam pievienoti 9 paraksti, par azbesta piesārņojumu rūpnīcā un darba 
ņēmējiem radīto veselības apdraudējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par ļoti nopietnu situāciju, kas saistīta ar to, ka līdz 
1985. gadam Ansaldo–Breda rūpnīcā Pistoijā (IT) ražošanas procesā tika izmantots šķidrais 
azbests; viņš uzsver, ka azbesta aizvākšanas darbu laikā (no 1987. līdz 1991. gadam) netika 
apstādināts ražošanas process, darba ņēmēji netika aizsargāti pret azbesta putekļiem un netika 
sniegta iepriekšēja informācija par veselības apdraudējumu. Turklāt, tā kā pirms tam nebija 
veikts ietekmes uz vidi novērtējums, attiecīgajā ēkā azbesta atkritumi tika uzglabāti 
nepiemērotā veidā, un tāpēc bija jāveic vietas attīrīšana. Šo vietu novēloti sāka attīrīt 
1996. gadā, un tā tiek attīrīta joprojām. Šādā situācijā strauji pieauga darba ņēmēju mirstība 
no plaušu vēža (no 1 500 darba ņēmējiem 180 ir miruši, turklāt 20 darba ņēmēji ir kļuvuši par 
mezoteliomas upuriem). Šķiet, ka pa šo laiku nekas nav darīts, lai darba ņēmējus informētu 
par attīrīšanas darbu kārtību un ilgumu, un darba devējs ir diskriminējis daļu darba ņēmēju 
saistībā ar pabalstu izmaksāšanu tiem darba ņēmējiem, kas pakļauti piesārņojumam. To visu 
ņemot vērā, lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Savienību iejaukties, lai pārbaudītu, vai 
Itālija ir pārkāpusi attiecīgajā nozarē piemērojamos Kopienas tiesību aktus, un vajadzības 
gadījumā atrisināt šo situāciju, ja Itālija patiešām ir tos pārkāpusi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2004. gada 18. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 19. oktobrī.
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Aspekti, kas saistīti ar darba ņēmēju aizsardzību

Patlaban darba ņēmēju pakļaušanu azbesta iedarbībai regulē Padomes 1983. gada 
19. septembra Direktīva 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā1. Šīs direktīvas mērķis ir darba ņēmēju aizsardzība 
pret veselības apdraudējumiem, ietverot tādu risku novēršanu, kuri rodas vai var rasties 
saistībā ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darbā. Ar šo direktīvu nosaka robežvērtības un citas 
īpašas prasības, piemēram, pienākumu izstrādāt darba plānu pirms nojaukšanas vai azbesta 
aizvākšanas darbiem, ierīkot signalizāciju šajās vietās un sagatavot informāciju darbiniekiem 
un/vai viņu pārstāvjiem. Šī direktīva neierobežo dalībvalstu tiesības piemērot vai īstenot 
normatīvus vai administratīvus aktus, kas darba ņēmējiem nodrošina labāku aizsardzību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. marta Direktīva 2003/18/EK, ar kuru groza 
Padomes Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
azbesta iedarbību darba vietā2, pastiprina noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt iedarbībai 
pakļautos darba ņēmējus, jo tajā ir ietvertas stingrākas prasības, lai nodrošinātu lielāku 
aizsardzību šajā nozarē.

Saskaņā ar Direktīvas 2003/18/EK 2. pantu dalībvalstīm šī direktīva ir jātransponē līdz 
2006. gada 15. aprīlim. Tā kā šīs direktīvas transponēšanas termiņš vēl nav beidzies, tad 
patlaban nav iespējams pārbaudīt, vai Direktīva 2003/18/EK ir pārkāpta. 
Tādējādi attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību Direktīva 83/477/EEK ir vienīgā, kas 
piemērojama saistībā ar lūgumrakstā izklāstīto situāciju.
Šīs direktīvas transponēšana un ieviešana ir katras dalībvalsts kompetencē.
Attiecībā uz transponēšanu Itālija ir paziņojusi Komisijai par saviem valsts pasākumiem, ar 
kuriem tā transponē Direktīvu 83/477/EEK.
Tomēr šajā lūgumrakstā minētā informācija attiecas uz to Itālijas tiesību aktu praktisku 
īstenošanu, ar kuriem tiek transponēta Direktīva 83/477/EEK, un šajā saistībā visupirms 
Itālijas Republikas valsts kompetentajām iestādēm ir jānodrošina direktīvu pareiza
piemērošana un valsts tiesību aktos jāparedz administratīvās un tiesu pārskatīšanas 
procedūras. Atbilstīgi Direktīvai 83/477/EEK pieņemto tiesību aktu kontrole un uzraudzība ir 
valsts kompetento iestāžu atbildība. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka šīs iestādes pareizi veic 
savus uzdevumus, īstenojot efektīvas pārbaudes, lai nodrošinātu valsts tiesību aktu pareizu 
piemērošanu.
Komisijai nav tādas informācijas, kas tai ļautu novērtēt Itālijas kompetentās iestādes 
iejaukšanos konkrētajā gadījumā. Tomēr, ja konkrēta informācija vispārējā veidā norādītu uz 
to, ka valsts tiesību akti, kas transponē Kopienas direktīvas, netiek piemēroti, tad Komisija kā 
Līguma uzraudzītāja varētu izmantot Līgumā paredzētās iespējas, jo īpaši tās, kas noteiktas 
226. pantā.
Ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs min tādu informāciju, kas neizslēdz šādas situācijas 
iespējamību, Komisija plāno pieprasīt Itālijas iestādēm konkrētu informāciju par lūgumrakstā 
                                               
1 OV L 263, 24.9.1983., 25. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes 1991. gada 25. jūnija 

Direktīvu 91/382/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas 
saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 80/1107/EEK 
8. panta nozīmē) (OV L 206, 29.7.1991., 16. lpp.).

2 OV L 97, 15.4.2003.
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izklāstīto situāciju, lai būtu iespējams pieņemt nostāju par lūgumraksta iesniedzēja 
izvirzītajiem konkrētajiem jautājumiem.

Vides aspekti

Attiecībā uz azbesta atkritumu nelegālo apglabāšanu, kas tiek apšaubīta, iespējams, ir pārkāpti 
Kopienas tiesību akti atkritumu jomā, jo īpaši Direktīvas 75/442/EEK1 par atkritumiem 4., 8. 
un 9. pants.

Nesen Itālijas iestādes saņēma vēstuli, kurā ir pieprasīta informācija, kas ļautu Komisijas 
dienestiem novērtēt šo situāciju saistībā ar iepriekš minēto Kopienas tiesību aktu. Tiklīdz 
Komisija saņems Itālijas iestāžu atbildi, tā nekavējoties par to informēs Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju.

Direktīva 87/217/EEK2 par vides piesārņojuma ar azbestu novēršanu un samazināšanu 
galvenokārt attiecas uz tāda piesārņojuma kontroli, ko rada jēlazbesta ražošana un azbestu 
saturošu ražojumu apstrāde. Tajā ir ietverti tikai daži vispārēji noteikumi par azbestu saturošu 
atkritumu pārvadāšanu un iznīcināšanu. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja nosūtīto 
informāciju, nav iespējams droši noteikt, vai šī direktīva ir pārkāpta.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 1. februārī.

Itālijas iestādes atbildēja uz Komisijas vēstuli, kurā ir pieprasīta informācija par iespējamo 
azbesta atkritumu nelegālo apglabāšanu Pistoijā.

Itālijas iestādes informēja, ka saskaņā ar dokumentiem, kuri attiecas uz tā azbesta savākšanu 
un apstrādi, kas atrodams Ansaldo–Breda rūpnīcas iekārtās un kas izvākts atjaunošanas darbu 
laikā, visi azbestu saturošie atkritumi ir aizvesti, lai tos iznīcinātu atbilstīgi spēkā esošajām 
procedūrām.

Turklāt iestādes paziņoja, ka reģionālā vides aģentūra un vietējā drošības aģentūra arī paņēma 
augsnes paraugus no rūpnīcai pieguļošās teritorijas, lai pārbaudītu, vai viss izvāktais azbests ir 
apglabāts. Šīs pārbaudes rezultāts bija negatīvs.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, var izslēgt iespēju, ka Pistoijas Ansaldo–Breda rūpnīcas 
pieguļošajā teritorijā atrodas nelegāli apglabāti azbesta atkritumi. Tādēļ, pamatojoties uz 
informāciju, ko līdz šai dienai ir saņēmusi Komisija, nevar konstatēt nevienu pārkāpumu 
attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem atkritumu jomā.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 9. novembrī.

Komisija ar vislielāko interesi izskatīja Lūgumrakstu komitejas locekļu faktu vākšanas grupas 

                                               
1 OV L 194, 25.7.1975.

2 OV L 85, 28.3.1987.
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ziņojumu, jo azbests ir īpaši bīstama aktīvā viela, kas var izraisīt nopietnu saslimšanu, jo 
īpaši, plaušu un plaušu plēves fibrozi, plaušu, pleiras un vēderplēves vēzi, un kas dažādos 
veidos un daudzos apstākļos ir sastopama darba vietā. 

Patlaban azbesta apdraudējumam visvairāk ir pakļauti tie nozares pārstāvji, kas var nonākt 
kontaktā ar azbestu, veicot labošanas, apkopes, pārveides un nojaukšanas darbus. Šādos 
apstākļos bieži vien azbesta iedarbība ir neparedzama vai negaidīta, turklāt šo materiālu 
bīstamības līmenis ir daudz lielāks, jo tie uzglabāšanas dēļ ir sliktā stāvoklī. Īpaša situācija ir 
saistīta arī ar azbesta izvākšanas darbiem, kur pastāv risks un augsts iedarbības līmenis. Šādos 
apstākļos aizsardzības pasākumiem jābūt efektīvākiem.

Savā vēstulē Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājs M. Libicki informēja priekšsēdētāja 
vietnieci M. Wallström par to, ka faktu vākšanas grupas locekļiem ir noteikts pienākums 
ziņojuma secinājumiem pievērst trīs kompetento komisāru uzmanību.

Runājot par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību darbā un ziņojuma secinājumiem 
par to lūgumrakstu pieņemamību un būtību, kuri iesniegti no 1988. līdz 2004. gadam, ir 
jāatgādina, ka atbilstīgi Kopienas tiesībām direktīvu transponēšana un ieviešana ir katras 
dalībvalsts kompetencē. Dalībvalstīm jātransponē direktīvas valsts tiesību aktos 
transponēšanai paredzētajā termiņā. Katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm un — saistībā 
ar veselību un drošību darbā — jo īpaši darba inspekcijām ir jānodrošina šo valsts tiesību aktu 
pienācīga un efektīva kontrole un uzraudzība. Vajadzības gadījumā Komisija varētu iejaukties 
un uzsākt pienākumu neizpildes procedūru, ja tā saņemtu konkrētu informāciju, kas pierāda 
trūkumus valsts kompetento iestāžu rīcībā un nozīmē, ka vispārējā tiesību aktu piemērošana 
nav bijusi pareiza. 

Šajā saistībā jāpiebilst, ka direktīvas, kas attiecas uz veselību un drošību darbā, paredz 
obligātas prasības šajā jomā. Padomes 1983. gada 19. septembra Direktīva 83/477/EEK par 
darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā1

nosaka robežvērtības un citas īpašas prasības, tomēr tā neierobežo dalībvalstu tiesības 
piemērot vai īstenot normatīvus vai administratīvus aktus, kas darba ņēmējiem nodrošina 
labāku aizsardzību.

Ja ziņojuma secinājumi par to lūgumrakstu pieņemamību un būtību, kuri iesniegti no 1988. 
līdz 2004. gadam, pēc būtības ir jāattiecina uz konkrēto situāciju Ansaldo–Breda rūpnīcā, 
Komisija vēlētos atsaukties uz informāciju, ko tai iepriekš ir nosūtījusi Lūgumrakstu komiteja, 
jo īpaši uz vēstuli, kurā pieprasīts sniegt konkrētu informāciju par lūgumrakstā izklāstīto 
situāciju un kuru Komisija nosūtīja Itālijas iestādēm, kā arī Itālijas iestāžu atbildi uz šo 
vēstuli. No precīzās un detalizētās informācijas, ko Itālijas iestādes nosūtīja saistībā ar šo 
lūgumrakstu, ir skaidrs, ka tās valsts iestādes, kas ir kompetentas kontrolēt un uzraudzīt, kā 
tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem valsts transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir aktīvi 
iesaistījušās šajā lietā, veicot vajadzīgo analīzi un kontroli (tas ļauj noteikt atsevišķas 
nepilnības) un pieņemot pasākumus, kuru mērķis ir novērst konstatētos trūkumus, kā arī citas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot attiecīgo darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību.
Tāpēc attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību Komisija uzskata, ka par 
šajā lūgumrakstā minēto situāciju ir atbildīgas valsts iestādes, kuru kompetencē ir to Itālijas 

                                               
1 OV L 263, 24.9.1983., 25. lpp.
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tiesību aktu kontrole un uzraudzība, kuri pieņemti atbilstīgi Direktīvai 83/477/EEK. 

Turklāt, kā izriet no paša ziņojuma, šī situācija ir saistīta ar valsts tiesu iestāžu kompetences 
jomu, un patlaban Pistoijas tiesā tiek izskatīta lieta (krimināllieta) par azbesta izmantošanu 
Breda uzņēmumā. 

Attiecībā uz ziņojuma secinājumiem par 17. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. marta Direktīvā 2003/18/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 83/477/EEK 
par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar azbesta iedarbību darba vietā1, 
Lūgumrakstu komiteja uzsver, ka Komisijai ir jānosūta Eiropas Parlamentam tās 
likumdošanas un/vai administratīvās iniciatīvas, ko tā ir paredzējusi pieņemt, lai īstenotu šo 
mērķi.

Tomēr ir jāprecizē, ka šajā gadījumā runa ir par standarta apsvērumu, kas attiecas uz 
Direktīvas 2003/18/EK pamatojumu un atbilstīgi proporcionalitātes principam pamato šīs 
direktīvas pieņemšanu, un tādējādi šis apsvērums neparedz likumdošanas un/vai 
administratīvās iniciatīvas, kas Komisijai būtu jāpieņem turpmāk. 

Attiecīgais 17. apsvēruma fragments nosaka: „Tā kā dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt 
piedāvātās darbības mērķi, proti, uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
azbesta iedarbību darba vietā, un tādēļ minētās darbības mēroga un ietekmes dēļ labāk to 
iespējams sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā paredzēto subsidiaritātes principu.” 

Tālāk šīs direktīvas 17. apsvērums nosaka: „Saskaņā ar minētajā pantā [Līguma 5. pantā] 
noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz minētā mērķa sasniegšanai 
vajadzīgo [uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar azbesta iedarbību darba 
vietā].”

Tomēr šajā saistībā ir jāmin dažas iniciatīvas, ko Komisija jau ir pieņēmusi šajā jomā. 
Komisijas paziņojumā „Pielāgošanās izmaiņām darba vietā un sabiedrībā — jauna Kopienas 
stratēģija veselības aizsardzībai un drošībai darba vietā laika posmam no 2002. gada līdz 
2006. gadam”2 ir noteikts, ka Kopienas politikā, kas attiecas uz veselības aizsardzību un 
drošību darba vietā, jānosaka vienots mērķis, proti, nepārtraukti uzlabot labklājību darbā. 
Viens mērķis, kas jāīsteno kopā ar visiem iesaistītajiem dalībniekiem, paredz pastiprināt 
profilaksi attiecībā uz arodslimībām. Šajā saistībā cita starpā prioritāte jāpiešķir slimībām, ko 
izraisa azbesta iedarbība.

Attiecībā uz šī mērķa īstenošanu ir jāatsaucas uz Komisijas 2003. gada 19. septembra 
Ieteikumu par Eiropas Savienības arodslimību sarakstu3. Šis ieteikums aizstāj Komisijas 
1990. gada 22. maija Ieteikumu 90/326/EK par Eiropas Savienības arodslimību saraksta 
pieņemšanu4. 

                                               
1 OV L 97, 15.4.2003., 48. lpp.
2 COM(2002)0118 galīgā redakcija.
3 OV L 238, 25.9.2003., 28. lpp.
4 OV L 160, 26.6.1990., 39. lpp.
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo ieteikumu, kurā jau bija ietverta azbestoze, bronhu vēža radītās 
azbestozes komplikācijas un mezotelioma no azbesta putekļu ieelpošanas, jaunajā ieteikumā, 
tā I pielikumā („Eiropas Savienības arodslimību saraksts”), ir ietvertas pleiras fibrozās 
izmaiņas, ko radījis azbests un kas rada elpošanas traucējumus, kā arī plaušu vēzis no azbesta 
putekļu ieelpošanas, bet II pielikumā („Papildu saraksts ar slimībām, kuru iemesls varētu būt 
profesionālā darbība, par kurām ir jāziņo un kuras turpmāk varētu iekļaut Eiropas Savienības 
saraksta I pielikumā”) — balsenes vēzis no azbesta putekļu ieelpošanas.

Šie ieteikumi ir akti, kuriem nav saistošu seku. Tomēr attiecībā uz Komisijas 1962. gada 
23. jūlija Ieteikumu par Eiropas Savienības arodslimību saraksta pieņemšanu Tiesa atzina —
tā kā šos ieteikumus nevar uzskatīt par tādiem, kas nerada juridiskas sekas, tad dalībvalsts 
tiesām tie ir jāņem vērā, lai atrisinātu tajās izskatāmos strīdus1.

Attiecībā uz Lūgumrakstu komitejas ierosinājumu par pilnīgas kontroles piemērošanu 
dažādiem valsts noteikumiem, ar kuriem ir aizliegta azbesta izmantošana, ir jānorāda, ka 
Direktīva 2003/18/EK (5. pantam pievienota daļa) noteica, ka darbības, kuru dēļ darba ņēmēji 
tiek pakļauti azbesta šķiedru iedarbībai azbesta ieguves laikā vai azbesta produktu ražošanas 
un pārstrādes laikā, vai tādu produktu ražošanas un pārstrādes laikā, kuru sastāvā ir tīši 
pievienots azbests, ir aizliegtas, izņemot tādu produktu apstrādi un nodošanu atkritumos, kas 
radušies nojaukšanas un azbesta aizvākšanas darbos.

Attiecībā uz Direktīvu 2003/18/EK dalībvalstīm ir jānodrošina, ka valsts transponēšanas 
pasākumi stājas spēkā līdz 2006. gada 15. aprīlim. Pēc šī datuma saistībā ar šo direktīvu 
Komisija kontrolēs paziņojumu un valsts transponēšanas pasākumu atbilstību.

Attiecībā uz ziņojuma secinājumiem par 20 gadu periodu, kas ilgst no Direktīvas 83/477/EKK 
pieņemšanas līdz jaunās Direktīvas 2003/18/EK pieņemšanai, ir jāprecizē, ka šis periods starp 
pirmās un pēdējās direktīvas pieņemšanu nav tikai pasīvs gaidīšanas periods.

Direktīva 83/477/EEK, kas ir ļoti svarīgs atskaites punkts to normu saskaņošanas procesā, 
kuras attiecas uz azbesta iedarbībai pakļauto darba ņēmēju aizsardzību, tika atjaunināta un 
grozīta jau pirms jaunās Direktīvas 2003/18/EK pieņemšanas; jo īpaši to grozīja Padomes 
1991. gada 25. jūnija Direktīva 91/382/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK par darba 
ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā2.

Faktiski Padomei bija pienākums pārskatīt šīs direktīvas noteikumus, jo īpaši ņemot vērā 
zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī šīs direktīvas piemērošanā gūto pieredzi. Kā piemēru 
attiecībā uz panākto attīstību varētu minēt to, ka Direktīvas 83/477/EKK pieņemšanas laikā 
vēl nebija iespējams noteikt arī mazāku azbesta daudzumu, bet vēlāk tas kļuva iespējams.

Līdz ar Direktīvas 91/382/EKK pieņemšanu tika grozīti vairāki Direktīvas 83/477/EKK panti 
(3. panta 3. punkts, 5. pants, 7. pants un 8. pants). Jo īpaši tika ieviestas stingrākas 
robežvērtības attiecībā uz iedarbību.

                                               
1 1989. gada 13. decembra spriedums lietā C-322/88 Salvatore Grimaldi/Arodslimību fonds, Recueil, 4407. lpp., 

19. punkts.

2 OV L 206, 29.7.1991., 16. lpp.
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Turklāt 1998. gada 25. maijā Direktīvas 83/477/EEK 1. panta 1. punktu, 9. panta 2. punktu un 
15. panta 1. punktu grozīja ar Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīvu 98/24/EK par darba 
ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu 
darbā1.

Savukārt, runājot par piemērošanas kontroli attiecībā uz valsts tiesību aktiem, ar kuriem 
transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir jāatzīmē, ka 2003. gadā Eiropas Komisija un Vecāko 
darba inspektoru komiteja (CHRIT/SLIC) sadarbībā ar Vācijas Darba inspekciju un Vācijas 
Berufsgenossenschaften noorganizēja Eiropas konferenci par azbestu.

Patlaban CHRIT/SLIC darba grupa „Azbesta uzraudzības kampaņa 2006” gatavo 2006. gada 
kampaņu azbesta izmantošanas uzraudzībai. Turklāt tā gatavo labas prakses pamatnostādnes 
par darbiem, kas saistīti ar pakļaušanu azbesta iedarbībai. 

Runājot par azbestu saturošu produktu tirdzniecību un izmantošanu, 1980. gadu sākumā 
krokidolīts bija noteikts par pirmās kategorijas azbesta šķiedru, kas pilnībā jāaizliedz Eiropas 
līmenī. Vēlāk, 1991. gadā, Eiropas Kopienā no sešiem dažādiem azbesta veidiem pieci tika 
pilnībā aizliegti, bet pēdējais no tiem (hrizotils jeb baltais azbests) tika aizliegts 14 produktu 
grupās. Eiropas Komisija 1999. gada 26. jūlijā nolēma aizliegt visus pārejos azbesta 
izmantošanas veidus (Direktīva 1999/77/EK). Šī direktīva paredzēja, ka visās dalībvalstīs šim 
aizliegumam jāstājas spēkā no 2005. gada 1. janvāra.

Visas dalībvalstis, izņemot Portugāli, jau ir paziņojušas Komisijai par Direktīvas 1999/77/EK 
transponēšanu savos tiesību aktos.

Runājot par epidemioloģiskiem aspektiem, ar azbestu saistīto vēžu veidu epidēmijas 
uzraudzība un prognozes par pašreiz pieejamajiem epidemioloģiskajiem datiem, kurus 
analizējis profesors J. Peto ar saviem kolēģiem2, pierādīja, ka piecās Eiropas Savienības 
dalībvalstīs un Šveicē3 kopumā ikgadējai mirstībai no īpaša vēža paveida, kas saistīts ar 
azbesta iedarbību, tā sauktās pleiras mezoteliomas, nākamo 35 gadu laikā faktiski vajadzētu 
dubultoties, upuru skaitam pieaugot no 5 000 līdz 9 000 cilvēkiem gadā, kas nozīmētu, ka līdz 
2025. gadam kopumā tie būtu apmēram 250 000 nāves gadījumi. Mezotelioma attīstās vidēji 
40 gadu laikā pēc pirmās azbesta iedarbības, un tas izskaidro, ka pat pēc tam, kad tiktu 
pārtraukta azbesta ražošana un azbestu saturošu produktu izmantošana, šī mirstība no 
mezoteliomas joprojām pieaugtu. Diemžēl līdz šim nav izdevies atklāt, kā būtu iespējams 
izārstēt šo slimību. Tādēļ šīs slimības sastopamības un mirstības līmenis ir praktiski vienāds.

Pamatojoties uz profesora J. Peto un viņa kolēģu secinājumiem, nesen tika pilnveidots un 
papildināts Eiropas Vēža reģistru tīkls, kam tiek piešķirts Kopienas finansējums saistībā ar 
iepriekšējo programmu „Eiropa pret vēzi”, ietverot tajā uz visas dalībvalstīm un lielākās 

                                               
1 OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

2 Mezoteliomas epidēmija Eiropā, J. Peto un citi, British J of Cancer (1999), 79(3/4), 666.–672. lpp.

3 UK, F, D, I, NL, CH
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Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis1. Kā norāda autori, Itālijas reģionālajos vēža 
reģistros norādītie dati par Itālijas ziemeļu daļu patiešām ir krietni lielāki salīdzinājumā ar 
vidējiem ES dalībvalstu rādītājiem, kā to novērojuši arī lūgumraksta iesniedzēji.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

Pēc savas 2006. gada 22. februāra sanāksmes Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 
nosūtīja vēstuli lūgumraksta iesniedzējam [02-COMM.PETI(2006)D/14790], cita starpā 
informējot par tās papildu informācijas nozīmi, kas tiek gaidīta no Komisijas. 

Konstatējot arī to, ka Komisija ir vispārēji atbildējusi uz problēmām, kuras savā ziņojumā 
uzsvēra faktu vākšanas grupa, kas apmeklēja Pistoiju 2005. gada 14. un 15. februārī, šajā 
vēstulē Lūgumrakstu komiteja norāda, ka ir jāpieprasa Komisijai veikt vēl pēdējo pārbaudi 
attiecībā uz Itālijas kompetento iestāžu rīcības atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem 
(Direktīvai 2003/18/EK). 

Lūgumraksta iesniedzējam tika arī pieprasīts informēt Lūgumrakstu komiteju par saviem 
iespējamajiem apsvērumiem, lai Komisija varētu veikt galīgo novērtējumu par lūgumraksta 
būtību. Pagaidām šādi apsvērumi Komisijai nav iesniegti.

Vispirms ir jāuzsver, ka Direktīva 2003/18/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 83/477/EEK 
par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar azbesta iedarbību darba vietā, tika 
pieņemta 2003. gada 27. martā, un dalībvalstīm tika noteikts, ka līdz 2006. gada 15. aprīlim 
tām ir jāpieņem šīs direktīvas izpildei vajadzīgie pasākumi. No tā izriet, ka 
Direktīva 2003/18/EK nebija atbilstīga, lai kontrolētu Itālijas iestāžu rīcību, kas saistīta ar 
lūgumrakstā Nr. 328/2004 minētajiem faktiem. 

Tomēr Komisija noteikti iejauksies, ja Itālija nepaziņos Komisijai par Itālijas valsts 
pasākumiem, ar kuriem tā transponē Direktīvu 2003/18/EK, vai ja šie valsts pasākumi nebūs 
atbilstīgi šai direktīvai. Šajā saistībā, tā kā Itālija joprojām nav paziņojusi par saviem valsts 
pasākumiem, kas vajadzīgi Direktīvas 2003/18/EK izpildei, Komisija plāno uzsākt pienākumu 
neizpildes procedūru par to, ka nav sniegts paziņojums 226. panta nozīmē.

Runājot par Direktīvas 2003/18/EK praktisko īstenošanu, Komisija nevar iepriekš spriest par 
to, kā Itālijas kompetentās iestādes turpmāk piemēros savus valsts tiesību aktus, ar kuriem 
transponē šo direktīvu. Patiesībā katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm un — saistībā ar 
veselību un drošību darbā — jo īpaši darba inspekcijām ir jānodrošina pienācīga un efektīva 
kontrole un uzraudzība, kā arī pareiza piemērošana attiecībā uz valsts tiesību aktiem, ar 
kuriem tiek transponētas Kopienas direktīvas. Vajadzības gadījumā Komisija, protams, varētu 
iejaukties un uzsākt pienākumu neizpildes procedūru, ja tā saņemtu konkrētu informāciju, kas 
pierāda trūkumus valsts kompetento iestāžu rīcībā un nozīmē, ka vispārējā tiesību aktu 
piemērošana nav bijusi pareiza.

Turklāt Komisija veica papildu pārbaudi par Itālijas kompetento iestāžu rīcību saistībā ar 

                                               
1 Pleiras mezoteliomas sekas Eiropā — pazīmes, kas liecina par pieauguma tendences zināmu samazināšanos, 

F. Montanaro un citi, Vēža iemesli un kontrole, 13:2003.
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Kopienas noteikumiem, kas bija spēkā tajā laikā, uz ko attiecas lūgumraksts Nr. 328/2004 
(Direktīva 83/477/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/382/EEK). No šīs pārbaudes izriet, ka 
Itālijas iestādes, kas ir atbildīgas par kontroli un uzraudzību attiecībā uz to valsts tiesību aktu 
piemērošanu, ar kuriem transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir aktīvi iesaistījušās šajā lietā, 
veicot vajadzīgo analīzi un kontroli (tas ļauj noteikt atsevišķas nepilnības) un pieņemot 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst konstatētos trūkumus, kā arī citas iniciatīvas, kuru mērķis 
ir uzlabot attiecīgo darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību darbā. 

Tādējādi šī papildu pārbaude neļauj secināt, ka Itālijas kompetentās iestādes nav izpildījušas 
Kopienas tiesību aktos noteiktos pienākumus.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 19. jūnijā un 2008. gada 
25. novembrī.

Šajā lūgumrakstā Pistoijas Ansaldo–Breda rūpnīcas darbinieki informēja par piesārņojumu, 
kas radies pēc azbesta izmantošanas šīs rūpnīcas ēkā. Kā norādījuši lūgumraksta iesniedzēji, 
darbinieki, kas strādāja šajā ēkā, tika pakļauti azbesta iedarbībai jo īpaši eternīta jumta 
seguma nomaiņas laikā, no 1987. līdz 1991. gadam, kad šie darbi tika veikti bez parastā darba 
cikla pārtraukuma, turklāt netika nodrošināta nekāda informācija un darbinieku aizsardzība. 
Daži darbinieki noraidīja savas prasības attiecībā uz to arodslimību atzīšanu un 
kompensēšanu, kas atklātas pēc azbesta iedarbības.
Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentam pārbaudīt: - vai Itālija ir ievērojusi 
Kopienas noteikumus par darba ņēmēju aizsardzību pret azbesta iedarbību un īpašo pasākumu 
attiecībā uz to darba ņēmēju, kas pakļauti azbesta iedarbībai, ievērošanu, - pārbaudīt, vai 
iespējamie aizsardzības instrumenti ir atbilstīgi un izmantoti attiecīgās vietas rehabilitācijas 
laikā, - pārbaudīt, vai šajā vietā atrodas neatļauts azbesta apglabāšanas poligons, un 
iespējamos drošības pasākumus saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, - pārbaudīt, vai ir veikta 
uzskaite par to, kas bija vajadzīgs šīs vietas atjaunošanai, - nodrošināt, lai tiktu veikti īpaši 
pasākumi attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kas pakļauti azbesta iedarbībai.

EIROPAS KOMISIJAS APSVĒRUMI PAR LŪGUMRAKSTA IESNIEDZĒJU 
ARGUMENTIEM

a) Šajā gadījumā piemērojamie Kopienas tiesību akti un dalībvalstu pienākumi 
transponēt un ieviest šos tiesību aktus

Kā jau Eiropas Komisija to norādīja savos iepriekšējos paziņojumos par šo lūgumrakstu, 
darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā, 
Kopienas līmenī reglamentē Direktīva 83/477/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 91/382/EEK2 un 

                                               
1 Padomes 1983. gada 19. septembra Direktīva 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (otrā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 80/1107/EEK 
8. pantu) (OV L 263, 24.9.1983.).

2 Padomes 1991. gada 25. jūnija Direktīva 91/382/EEK, ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 206, 29.7.1991.).
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Direktīvu 2003/18/EK1. Lūgumraksta iesniedzēju minētie fakti ir jāizskata saistībā ar 
noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 83/477/EEK, kura vienīgā toreiz bija piemērojama.

Dalībvalstīm ir pienākums pareizi transponēt Kopienas direktīvas. Turklāt kompetentajām 
valsts iestādēm un — saistībā ar veselību un drošību darbā — jo īpaši darba inspekcijām ir 
jānodrošina pienācīga un efektīva kontrole un uzraudzība, kā arī pareiza piemērošana attiecībā 
uz valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponētas Kopienas direktīvas, un savos valsts 
tiesību aktos jāparedz administratīvās un tiesu pārskatīšanas procedūras.

b) Itālijas iestāžu sniegtā informācija

Tādēļ pēc tam, kad 2004. gadā tika iesniegts lūgumraksts, Eiropas Komisija pieprasīja Itālijas 
iestādēm precīzu informāciju par lūgumrakstā izklāstīto situāciju, lai būtu iespējams novērtēt, 
vai, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju norādītajiem jautājumiem, var secināt, ka Itālijas 
kompetentās iestādes nav izpildījušas Kopienas tiesību aktos noteiktos pienākumus un pret 
Itāliju jāuzsāk pienākumu neizpildes procedūra. Atbildot uz Eiropas Komisijas vēstuli, Itālijas 
iestādes nosūtīja Eiropas Komisijai turpmāk izklāstīto informāciju.

Vispirms Itālijas iestādes norāda, ka šī situācija mazliet atšķiras no tās, kas, šķiet, aprakstīta 
Eiropas Komisijai. Tādēļ tika iesniegti daži precizējumi jo īpaši attiecībā uz sanitārajiem 
aspektiem — epidemioloģisks pētījums par uzņēmuma darbinieku mirstību, ko veica 
Pistoijas „Unità Sanitaria Locale” (USL) sadarbībā ar „Centro per lo studio e la prevenzione 
oncologica de Florence”2, iekļaujot 3741 darbinieku lielu izlases grupu, no kuras kopumā 
miruši 1154 cilvēki (visi nāves iemesli, no sirds un asinsvadu slimībām līdz pat traumām), un 
aptverot 40 gadus ilgu periodu (no 1960. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. decembrim).
Pētījums apliecināja, ka papildus mezoteliomas gadījumu ievērojamajam pieaugumam arī 
plaušu vēža gadījumu skaits ir mazliet palielinājies, kas statistikas ziņā ir svarīgs aspekts 
attiecībā uz strādniekiem, nevis darba ņēmējiem, turklāt tas attiecas tikai uz tām personām, 
kas Breda uzņēmumā darba attiecības uzsākušas pirms 1970. gada. Ir skaidrs, ka plaušu vēzis 
ir saistīts ar vairākiem riska faktoriem, un tādēļ šo plaušu audzēju gadījumu pieaugumu ir 
grūti izskaidrot, pamatojot to ar nepietiekamu informāciju par atsevišķiem gadījumiem 
saistībā ar azbesta un citu iespējami kancerogēnu vielu, piemēram, tabakas dūmu, iedarbību.
Nav konstatēts neviens nāves gadījums, ko būtu izraisījusi plaušu azbestoze.

Pleiras mezoteliomas gadījumi nav konstatēti tikai šajā epidemioloģiskajā pētījumā, bet arī 
daudzos citos informācijas avotos, jo Toskānā jau sen ir izveidota efektīva reģistrācijas 
sistēma, kas ietver visas sanitārās struktūras un ar ko saistībā ir izveidots „Archivio Regionale 
dei Mesoteliomi”3.”

Saskaņā ar Itālijas iestāžu sniegto informāciju, līdz 2004. gadam „no tiem, kas strādājuši 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. marta Direktīva 2003/18/EK, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar azbesta iedarbību darba vietā (OV 
L 97, 15.4.2003., 48. lpp.).

2  Vēža izpētes un profilakses centrs.

3  Reģionālais mezoteliomas reģistrs.
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Breda rūpnīcā, no mezoteliomas dažādos laika posmos ir mirušas 19 personas; divas no šīm 
personām pārtrauca savu darbu Breda rūpnīcā vēl pirms 1950. gada jeb laika, kad azbestu 
sāka izmantot, lai izolētu dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošo sastāvu, izsmidzinot 
pulverveida azbestu. Šis darba process, kas jāuzskata par galveno iemeslu azbesta iedarbībai, 
galvenokārt notika vecajā rūpnīcas ēkā. To uzsāka 1950. gadu vidū, bet pārtrauca 1970. gadu 
beigās. Jāatzīmē, ka minētie mezoteliomas gadījumi tika atklāti apmēram 25 gadu ilgā periodā 
(pirmo gadījumu atklāja 1981. gadā), un šī audzēja vidējais latentais periods ilgst apmēram 
40 gadus. Tādējādi šo slimību nav varējusi ierosināt nesenā vai tagadējā varbūtējā pakļautība 
iedarbībai.”

Runājot par azbestu saturošu materiālu attīrīšanas darbiem, Itālijas iestādes norādīja 
turpmāk izklāstīto informāciju.

„No 1990. gada līdz pat šim brīdim tagadējā ēkā ir veiktas vairākas sistēmu un iekārtu 
attīrīšanas operācijas.

Šie darbi tika veikti profilakses nolūkā un bija paredzēti, lai izvāktu un atsevišķi nodalītu 
azbestu saturošus materiālus, un šos darbus nekādā ziņā nenoteica nekontrolēts vides 
piesārņojums. Galvenais darbs bija saistīts ar tā pulverveida azbesta izvākšanu un/vai 
sanāciju, kas uzkrājies uz lietus ūdens notekcaurulēm, kuras piestiprinātas pie ēkas jumta. 
Paralēli šiem darbiem vienmēr tika veikta vides uzraudzība, lai konstatētu azbesta šķiedru 
esamību gaisā.

Publikācijā „Sanitārie pasākumi tiem Breda rūpnīcas darbiniekiem, kas bijuši pakļauti azbesta 
iedarbībai” (pielikumā), nodaļā „Dodici anni di bonifiche in una azienda di construzioni 
ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”1, ir iespējams pārbaudīt visu to darbu 
izpildes veidu un kārtību, kuri attiecās uz azbestu saturošu materiālu izvākšanu un/vai 
sanāciju, kā arī darbu laikā un pēc darbiem veiktās vides uzraudzības rezultātus.

Šajā dokumentā arī secināts, ka par 1990.–2002. gadu iesniegtie rezultāti atklāj, cik liels ir tā 
piesārņojuma līmenis, ko rada gaisā esošās šķiedras un kas kvalificējams kā vides 
piesārņojums, ar nosacījumu, ka izmērītais līmenis ievērojami nepārkāpj standartvērtību.
Ņemot vērā savākto paraugu un nesenās analīzes rezultātus, šis novērtējums attiecas uz laiku 
līdz pat šodienai.”

Attiecībā uz tagadējās ēkas eternīta jumta seguma nomaiņu, kas notika no 1987. līdz 
1991. gadam, Itālijas iestādes norādīja, ka „šie darbi nebija nozīmīgs iedarbības avots”.

No ēkas iekštelpās savākto gaisa paraugu analīzes izriet, ka kopš 1989. gada beigām — un 
tādējādi arī jumta seguma nomaiņas laikā — netika konstatēts vides piesārņojums.

Arhīvos nav atrodams neviens darbinieku tā laika paziņojums par problēmām, kas saistītas ar 
nojaukšanas darbiem. Tieši pretēji — 1998. gada jūnijā USL darbinieki veica vietu pārbaudi 
un paziņoja par nepilnībām saistībā ar izvākto materiālu īslaicīgu uzglabāšanu laukumā, kas 
atrodas ārpusē.

                                               
1  Attīrīšana, kas 12 gadus tika veikta dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas uzņēmumā 

— vides piesārņojuma novērtējums.
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Periodiski tiek izteikts pieņēmums par jumta seguma azbestcementa plākšņu nodošanu 
atkritumos. ARPAT1 2001. gadā veica to dokumentu kontroli, kas attiecas uz atkritumos 
nodoto materiālu apjomu (apmēram 1 900 000 kg plākšņu uz 67 000 m² lielu jumta platību), 
un pārbaudīja pētījumu rezultātus par ēkai pieguļošo zemes gabalu, kas vietējā presē bija 
nodēvēta par atkritumu apglabāšanas iespējamo vietu. Pamatojoties uz šo kontroli un 
pārbaudēm, Pistoijas pašvaldība pieņēma lēmumu aizliegt neatļautu azbestcementa 
iznīcināšanu Ansaldo–Breda uzņēmumā.

„U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia” dienesti 
konstatē, ka laika posmā no 1991. gada līdz pat šai dienai citu attīrāmo materiālu iznīcināšana 
notikusi regulāri un atbilstīgi tiesību aktiem.

Tā kā 2002. gada beigās darbinieki izteica nopietnas bažas, USL uzskatīja, ka ir jāizstrādā 
citas iniciatīvas, un ierosināja Integrētu plānu veselības jomā, kurā tika aicinātas piedalīties 
institucionālās un sociālās organizācijas (arī Pistoijas pašvaldība, Breda uzņēmums, 
uzņēmumu arodbiedrību apvienība, profesionālās organizācijas, Provinces darba direkcija, 
INAIL un ARPAT). Projektu ieviesa, paredzot divus mērķus:

 pirmais — attiecībā uz svarīgāko profilaksi — paredz piecu gadu laikā noņemt 
notekcaurules, kurās joprojām ir iekapsulējies un norobežots azbests (pievienotās 
publikācijas 3. tabula, 42. lpp.). Darbi sākās 2004. gada augustā un notika laikā, kad 
uzņēmums tika slēgts uz vasaras brīvdienām;

 otrais — attiecībā uz sanitāro aspektu — paredzēja ārkārtēju kampaņu (patlaban tā jau ir 
pabeigta), ar kuru saistībā pēc brīvprātības principa tika veiktas Ansaldo–Breda uzņēmuma 
un citu to uzņēmumu darbinieku veselības pārbaudes, kuri strādāja šī uzņēmuma telpās. 
Piedalīšanās šajā kampaņā bija mazāka, nekā gaidīts, un tā pierādīja, ka darbinieki ir ļoti 
nobažījušies par savu veselības stāvokli, tomēr medicīnisko pārbaužu rezultāti, lai arī tie 
nav vispārināmi zemā piedalīšanās līmeņa dēļ, neliecināja par elpošanas orgānu izmaiņām.

Turklāt Itālijas iestādes nosūtīja Eiropas Komisijai INAIL („Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”) iegūto informāciju, precizējot, ka „šī institūta 
rīcībā ir tikai tā informācija, ko ieguvušas tā tehniskās struktūras saistībā ar uzdevumiem, 
kurus tām uzticējis Darba un sociālās politikas ministrijas Sociālā nodrošinājuma politikas 
ģenerāldirektorāts, un kam atbilstīgi tiek atzītas to darbinieku tiesības saņemt sociālos 
pabalstus, kuras pakļautas azbesta iedarbībai, saskaņā ar 13. panta 7. un 8. punktu Likumā 
Nr. 257/1992, kas grozīts ar Likumu Nr. 271/1993.”

INAIL sniedza šādu informāciju:

 „pulverveida azbesta izmantošana ir pārtraukta 1982. gada jūnijā;
 eternīta jumta nojaukšanas darbi tiek veikti, nepārtraucot ražošanu, tomēr par Eiropas 

Komisijas vēstulē aprakstītajiem apstākļiem nav pieejama nekāda informācija;
 attiecīgajā ēkā azbesta iedarbība ir liela, jo šo azbestu izmanto dzelzceļa vagonu 

ražošanā; šī ražošanas metode tika pārtraukta 1980. gados;

                                               
1  Florences Reģionālā vides aizsardzības aģentūra.
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 azbesta iedarbības ierosinātajām arodslimībām ir ilgs latentais periods un tādēļ tās var 
izpausties ilgu laiku pēc tam, kad iedarbības risks jau ir novērsts. Tādēļ par šīm 
slimībām INAIL regulāri piešķir kompensācijas, pat ja tās ir konstatētas nesen vai ja 
tās parādītos vēlāk.”

Turklāt Itālijas iestādes nosūtīja Eiropas Komisijai publikāciju „L'intervento sanitario per gli 
ex esposti ad amianto della ditta Breda”. Šīs publikācijas kopija ir pievienota šī paziņojuma 
pielikumā. Šajā publikācijā „ir minēta tās dienas dokumentācija, kad Pistoijas 3. vietējā 
sanitārā nodaļa un Pistoijas pašvaldība noorganizēja pētījumu, proti, 2002. gada 22. februārī, 
lai publicētu un pilsētas rīcībā nodotu tā sarežģītā darba rezultātus, ko vairākus gadus veica 
USL, kā arī tādējādi iegūto informāciju par azbesta problēmu Breda uzņēmumā.

Tādējādi Itālijas iestādes atbildēja apmierinoši uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem, kas cita 
starpā attiecās uz sanitārajiem aspektiem, attīrīšanas darbiem un piesārņoto plākšņu iespējamo 
atkritumu poligonu, kompensācijām, kas izmaksājamas darba ņēmējiem par azbesta 
izraisītajām arodslimībām utt.

No precīzās un detalizētās informācijas, ko Itālijas iestādes nosūtīja saistībā ar šo 
lūgumrakstu, ir pilnīgi skaidrs, ka valsts iestādes, kas ir atbildīgas par kontroli un uzraudzību 
attiecībā uz to valsts tiesību aktu piemērošanu, ar kuriem transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir 
aktīvi iesaistījušās šajā lietā, veicot vajadzīgo analīzi un kontroli (tas ļauj noteikt atsevišķas 
nepilnības) un pieņemot pasākumus, kuru mērķis ir novērst konstatētos trūkumus, kā arī citas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot attiecīgo darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību 
darbā. 

Tādejādi Eiropas Komisija nekonstatēja, ka Itālijas kompetentās iestādes nav izpildījušas 
Kopienas tiesību aktos noteiktos pienākumus, un nolēma pret Itāliju neuzsākt pienākumu 
neizpildes procedūru.

c) EP deputātu faktu vākšanas grupas vizīte Pistoijā

Paralēli Eiropas Komisijas darbam, kas saistīts ar lūgumraksta izskatīšanu, 2005. gada 14. un 
15. februārī EP Lūgumraksta komitejas locekļi devās uz Pistoiju faktu vākšanas nolūkos. Eiropas 
Parlaments šī ziņojuma secinājumiem pievērsa trīs attiecīgo komisāru uzmanību.

Eiropas Komisija rūpīgi izanalizēja ziņojumu, kurā izklāstīta iepriekšējo ar azbestu saistīto 
lūgumrakstu vēsture, ir pieminēta Ansaldo–Breda rūpnīcas vietu apmeklējums, kā arī iesaistīto 
pušu (bijušo darbinieku, Itālijas iestāžu u.c.) noklausīšanās.

Savos secinājumos ziņojuma autori aicina Eiropas Komisiju veikt jaunus pasākumus, lai 
novērstu ar azbestu saistīto risku, kā arī norāda uz Eiropas Komisijas bezdarbību tiesību aktu 
jomā.

Savā iepriekšējā paziņojumā Eiropas Komisija sniedza detalizētu atbildi EP Lūgumrakstu 
komitejai. Cita starpā tā atkārtoti norādīja uz savu nostāju, proti, — tā kā ziņojumā nav jaunas 
informācijas, bet Itālijas iestādes ir sniegušas precīzu un detalizētu informāciju saistībā ar šo 
lūgumrakstu, Eiropas Komisijai bija jāsecina, ka nevar konstatēt Kopienas tiesību aktos 
noteikto pienākumu neievērošanu un ka šis gadījums attiecas uz Itālijas valsts iestāžu 
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atbildības jomu.

d) Jauna informācija no lūgumraksta iesniedzējiem

Lūgumraksta iesniedzēji 2007. gada septembrī nosūtīja jaunu informāciju, kas, viņuprāt, nosaka 
Itālijas valsts atbildību un kalpo par pamatojumu pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanai 
Kopienas līmenī.

Eiropas Komisija izanalizēja šo jauno informāciju. Tomēr tai nācās konstatēt, ka šī informācija 
nesatur jaunus un pietiekami konkrētus faktus, kas ļautu pierādīt, ka Itālijas valsts ir pārkāpusi 
Kopienas tiesību aktus. Tādējādi šo jauno informāciju nevar izmantot, lai pamatotu pienākumu 
neizpildes procedūras uzsākšanu.

Lūgumraksta iesniedzēji pirmkārt ir minējuši profesora Julian Peto pētījumu, saskaņā ar 
kuru nākamo 35 gadu laikā piecās Eiropas Savienības dalībvalstīs (arī Itālijā) un Šveicē 
ikgadējā mirstība no pleiras mezoteliomas faktiski dubultotos. Par minēto pētījumu 
2007. gada 12. februārī Roberta Angelilli ar lūgumraksta iesniedzēju atbalstu jau iesniedza EP 
rakstisko jautājumu. Pēc lūgumraksta iesniedzēju domām, ir „acīmredzami, ka šādi nenormāli 
rādītāji ir sekas tam, ka kompetentās valsts iestādes neatbilstīgi piemēro direktīvu un ka līdz 
ar to Itālijas valstij ir jāuzņemas atbildība”, un tas kalpo par pamatojumu pārkāpuma
procedūras uzsākšanai pret Itālijas valsti.

Papildinot lūgumraksta iesniedzēju minēto informāciju, Komisija vēlas vērst uzmanību uz vēl 
vienu pētījumu par to pašu tēmu kā profesora Julian Peto pētījums, proti, uz „European 
Network of Cancer Registries” autoru veiktu pētījumu.

Attiecībā uz šiem epidemioloģiskajiem pētījumiem un lūgumraksta iesniedzēju jautājumu par 
iespēju uzsākt pārkāpuma procedūru pret Itālijas valsti Komisija vēlas izteikt turpmāk minētos 
novērojumus:

Minētais lūgumraksts attiecas uz pakļaušanu azbesta iedarbībai un iespējamu darba ņēmēju 
saindēšanos darba vietā Breda rūpnīcā Itālijā. Epidemioloģisks pētījums, kas atbilstu šim 
lūgumrakstam, būtu tāds pētījums, kurā būtu runa tieši par šīs rūpnīcas darba ņēmēju 
veselības stāvokli un mirstību. Tomēr vienīgo šāda veida pētījumu par uzņēmuma darba 
ņēmēju mirstību ir veikušas kompetentās Itālijas varas iestādes1.

Pēc Itālijas varas iestāžu domām, šis pētījums, kā arī Toskānas reģionālā mezoteliomas
reģistra2 apkopotie dati ir ļāvuši noteikt precīzi 19 mezoteliomas izraisītas nāves gadījumus 
līdz 2004. gadam tādu personu vidū, kas strādājušas Breda rūpnīcā. No minētā pētījuma arī 
izriet, ka mirušie darba ņēmēji (pirmais gadījums attiecas uz 1981. gadu) ir saindējušies pirms 
Kopienas pirmās direktīvas par aizsardzību pret azbesta iedarbību pieņemšanas 1983. gadā un 
šajā direktīvā paredzētā transponēšanas datuma.

Runājot par lūgumraksta iesniedzēju minēto profesora Julian Peto epidemioloģisko pētījumu 

                                               
1 Šī pētījuma rezultāti ir minēti iepriekš šajā ziņojumā.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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un „European Network of Cancer Registries” autoru pētījumu, ne viens, ne otrs konkrēti 
neattiecas uz Breda rūpnīcas darba ņēmēju iespējamo pakļaušanu azbesta iedarbībai 
laikposmā no 1987. līdz 1991. gadam, bet gan analizē situāciju reģionu un dažu Eiropas valstu 
līmenī.

Turklāt, ņemot vērā, ka mezoteliomas vidējais latentais periods ir aptuveni 40 gadi, ir 
neliela iespējamība, ka šajos pētījumos minētie dati par darba ņēmēju nāves gadījumiem, ko 
izraisījusi mezotelioma, var tikt attiecināti uz pakļaušanu azbesta iedarbībai, kas notikusi pēc 
1987. gada 1. janvāra — datuma, kad dalībvalstīm bija paredzēts transponēt pirmo Kopienas 
direktīvu par aizsardzību pret azbesta iedarbību (Direktīva 83/477/EEK). Ir jāprecizē, ka 
profesora Julian Peto pētījums tika publicēts 1999. gadā, tātad tikai aptuveni 10 gadus pēc 
minētās pakļaušanas azbesta iedarbībai laikposmā no 1987. līdz 1991. gadam. Līdzīgi arī ar 
„European Network of Cancer Registries” pamatoto pētījumu, kas publicēts 2003. gadā.

Tādējādi dati par mezoteliomas izraisītas nāves gadījumiem, kas minēti šajos pētījumos, 
neļautu Eiropas Komisijai secināt, ka Itālijas valsts nav izpildījusi Kopienas tiesību aktos 
noteiktos pienākumus. Šie dati tātad nevar kalpot par pamatojumu pārkāpuma procedūras 
uzsākšanai pret Itāliju lūgumrakstā minētajā gadījumā.

Visbeidzot Eiropas Komisija vēlas arī atgādināt savu atbildi uz iepriekš minēto EP jautājumu 
par profesora Julian Peto pētījumu, proti, to, ka, pirmkārt, Itālijas valsts iestādēm, kas ir 
atbildīgas par valsts tiesību aktu piemērošanas kontroli un uzraudzību, ir jānolemj, ņemt vai 
neņemt vērā veiktos zinātniskos pētījumus.

Otrkārt, lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz Komisijas 2006. gada 10. novembra papildu 
paziņojumu. Šajā paziņojumā Eiropas Komisija norāda, ka „no šīs pārbaudes izriet, ka Itālijas 
iestādes, kas ir atbildīgas par kontroli un uzraudzību attiecībā uz to valsts tiesību aktu 
piemērošanu, ar kuriem transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir aktīvi iesaistījušās šajā lietā, 
veicot vajadzīgo analīzi un kontroli (tas ļauj noteikt atsevišķas nepilnības) un pieņemot 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst konstatētos trūkumus, kā arī citas iniciatīvas, kuru mērķis 
ir uzlabot attiecīgo darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību darbā.” Faktiski no 
Itālijas valsts sniegtās informācijas (tā ir izklāstīta iepriekš) izriet, ka 1998. gada jūnijā USL
darbinieki veica vietu pārbaudi un paziņoja par nepilnībām saistībā ar izvākto materiālu 
īslaicīgu uzglabāšanu laukumā, kas atrodas ārpusē.

Tāpat no Itālijas varas iestāžu sniegtās informācijas izriet, ka 2001. gadā Florences reģionālā 
vides aizsardzības aģentūra (ARPAT) veica to dokumentu kontroli, kas attiecas uz atkritumos 
nodoto materiālu apjomu (apmēram 1 900 000 kg plākšņu uz 67 000 m² lielu jumta platību), 
un pārbaudīja pētījumu rezultātus par ēkai pieguļošo zemes gabalu, kas vietējā presē bija 
nodēvēts par atkritumu apglabāšanas iespējamo vietu.

„U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia” dienesti 
konstatē, ka laikposmā no 1991. gada līdz pat šai dienai citu attīrāmo materiālu iznīcināšana 
notikusi regulāri un atbilstīgi tiesību aktiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas, ir jāizmanto publikācija „Sanitārie pasākumi Breda rūpnīcas 
darbiniekiem, kuri tikuši pakļauti azbesta iedarbībai” (pielikumā).
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Jāatzīmē, ka šīs nepilnības, ko konstatējušas Itālijas iestādes, nekādā gadījumā nav jauns 
aspekts, kas varētu kalpot par pamatojumu pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanai. 
Ņemot vērā šīs konstatētās nepilnības, kā arī visus Itālijas iestāžu veiktos pasākumus saistībā 
ar attiecīgās vietas rehabilitāciju, var vienīgi apstiprināt iepriekšējos secinājumus par to, ka 
Itālijas iestādes ir aktīvi iesaistījušās šajā lietā, uz ko attiecas lūgumraksts.

Treškārt, lūgumraksta iesniedzēji uzdod jautājumu par to Itālijas tiesību aktu iespējamo 
piemērošanu ar atpakaļejošu datumu, ar kuriem transponē Direktīvu 2003/18/EK.

Eiropas Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēju uzmanību uz to, ka lūgumrakstā minētā 
informācija attiecas uz periodu pirms Direktīvas 2003/18/EK stāšanās spēkā. 
Direktīva 2003/18/EK tika pieņemta 2003. gada 27. martā, un dalībvalstīm bija jāpieņem 
valsts transponēšanas pasākumi līdz 2006. gada 15. aprīlim. Tādējādi šīs direktīvas 
noteikumus nevar izmantot, lai vērtētu lūgumrakstā minētos faktus.

Tādējādi valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2003/18/EK, nebija piemērojami 
tajā laikā, uz ko attiecas lūgumraksts. Tādēļ Eiropas Komisija nevar uzsākt pienākumu 
neizpildes procedūru, pamatojoties uz šo direktīvu, kurai nav atpakaļejoša spēka. 
Lūgumraksta iesniedzēju jautājumi par to, vai Itālijas likumdevējs varētu atzīt atpakaļejošo 
spēku attiecībā uz Itālijas tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, ir pilnībā un 
vienīgi Itālijas valsts kompetencē.

Tomēr Eiropas Komisija lūdza Itālijas varas iestādēm sniegt paskaidrojumus attiecībā uz 
dažām lūgumraksta iesniedzēju izteiktām šaubām, kas skar šīs direktīvas transponēšanu 
Itālijas tiesību aktos un dažu tās noteikumu praktisku piemērošanu. Prasītie paskaidrojumi 
tātad attiecās uz reģionu standartizācijas darbību, atbildīgo iestādi un uzņēmumiem, kam ir 
atļauja veikt nojaukšanas un azbesta aizvākšanas darbus. Itālijas varas iestādes sniedza 
apmierinošas atbildes uz Eiropas Komisijas jautājumiem, un Komisija līdz ar to var secināt, 
ka lūgumraksta iesniedzēju šaubas nav pamatotas.

Ceturtkārt, lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz laikrakstu publikācijām, kā arī uz pieaugošo 
to personu skaitu, kas varētu būt mirušas pēc darba ar azbestu. Šāda informācija nav 
izmantojama kā pamatojums, lai pret Itāliju uzsāktu pienākumu neizpildes procedūru.

Eiropas Komisija vēlas vērst lūgumraksta iesniedzēju uzmanību arī uz to, ka ražotnes 
specifiskuma atzīšana, kā to ierosinājuši lūgumraksta iesniedzēji, neietilpst Kopienas 
kompetencē.

Visbeidzot, Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas pēdējā sanāksmē, kas notika 
2008. gada 11. septembrī, lūgumraksta iesniedzēji, atsaucoties uz Parlamenta 2008. gada 
31. jūlija jautājumu Nr. P-4493, lūdza Komisijas atzinumu par jaunu informāciju attiecībā uz 
iespējamu neatļauta azbesta apglabāšanas poligona atrašanos pašā ēkā. Šādu informāciju 
Itālijas prese esot sniegusi 2008. gada 15. jūnijā.

Šajā ziņā jāatgādina, ka Eiropas Komisijas praksē neietilpst vērtējuma sniegšana par presē 
minētām ziņām. Tāpēc Eiropas Komisija nevar komentēt iespējamo neatļauta azbesta 
apglabāšanas poligona atrašanos ēkā; šāda iespēja ir tikai hipotētiska līdz brīdim, kad to, 
iespējams, apstiprinās Itālijas varas iestādes. Tāpat jāatgādina, ka izmeklēšana par šo 
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jautājumu un attiecīgo pasākumu veikšana gadījumā, ja pārkāpti tiesību akti, pirmkārt attiecas 
uz Itālijas varas iestādēm.
Tomēr ir skaidrs, ka gadījumā, ja apstiprinātos aizdomas par ēkā aizvien esošo poligonu, 
Eiropas Komisija rūpīgi uzraudzītu Itālijas varas iestāžu veiktos īpašos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka poligona aizvākšana nerada apdraudējumu ne Breda rūpnīcas darba ņēmēju, 
ne to darba ņēmēju, kuru uzdevums būtu aizvākt saindēto materiālu, veselībai.

Jebkurā gadījumā Eiropas Komisija aicina lūgumraksta iesniedzējus sniegt tai jebkādu 
informāciju par šāda iespējama poligona pastāvēšanu, ko tā rūpīgi analizētu.

SECINĀJUMI

Eiropas Komisija kā Līguma uzraudzītāja nekavējas iejaukties, ja dalībvalstis nav ievērojušas 
prasību paziņot Eiropas Komisijai par valsts pasākumiem, ar kuriem tās transponē Kopienas 
direktīvas, kā arī tad, ja konstatēta šo valsts pasākumu neatbilstība direktīvu noteikumiem vai 
ja Kopienas tiesību akti ir nepareizi piemēroti.

Gadījumā, uz ko attiecas šis lūgumraksts, Eiropas Komisija varētu iejaukties un vajadzības 
gadījumā uzsākt pārkāpuma procedūru, ja tā saņemtu konkrētu informāciju, kas pierāda 
trūkumus valsts kompetento iestāžu rīcībā un nozīmē, ka vispārējā Direktīvas 83/477/EEK 
noteikumu piemērošana nav bijusi pareiza.

Tomēr ir jāsecina, ka no 2004. gada, kad tika iesniegts lūgumraksts, līdz pat šim brīdim 
Eiropas Komisija nav saņēmusi šādu informāciju. 

Savukārt no Itālijas iestāžu sniegtās precīzās un detalizētās informācijas izriet, ka valsts 
iestādes, kas ir atbildīgas par kontroli un uzraudzību attiecībā uz to valsts tiesību aktu 
piemērošanu, ar kuriem transponē Direktīvu 83/477/EEK, ir aktīvi iesaistījušās šajā lietā, uz 
ko attiecas minētais lūgumraksts. Itālijas varas iestādes ir veikušas arī ievērojamus attīrīšanas 
darbus, lai atjaunotu šo teritoriju. Nevienai jaunākai problēmai šajā teritorijā Eiropas 
Komisijas uzmanība vairs nav pievērsta.

Tā kā Eiropas Komisija nav saņēmusi jaunu informāciju vai vismaz tādu informāciju, kas ļautu 
secināt, ka Itālijas kompetentās iestādes nav izpildījušas Kopienas tiesību aktos noteiktos 
pienākumus, tai jāsaglabā savs lēmums pret Itāliju neuzsākt pienākumu neizpildes procedūru, 
pamatojoties uz Direktīvu 83/477/EEK.

Pielikumā: publikācija „Sanitārie pasākumi tiem Breda rūpnīcas darbiniekiem, kas bijuši 
pakļauti azbesta iedarbībai”.
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