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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0328/2004, mressqa mis-Sur Patrizio La Pietrade, ta’ 
nazzjonalità Taljana, b’9 firem, dwar każ ta’ kontaminazzjoni mill-
asbestos ġewwa fabbrika u ħsara għal saħħet il-ħaddiema

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrapporta kwistjoni serja ħafna relatata mal-użu tal-likwidu tal-asbestos fiċ-
ċiklu ta’ produzzjoni, ġewwa fabbrika ta’ Ansaldo-Breda f’Pistoia (IT) sal-1985; huwa 
jenfasizza li matul ix-xogħol tat-tneħħija tal-asbestos (mill-1987 sal-1991), ma kien hemm l-
ebda interruzzjoni fiċ-ċiklu ta’ produzzjoni, jew protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-
assorbiment tat-trab, jew informazzjoni preċedenti dwar ir-riskji għal saħħithom. Barra dan, l-
iskart tal-asbestos kien maħżun b’mod abbużiv ġewwa l-istabbiliment fil-kwistjoni minħabba 
evalwazzjoni dwar l-impatt ambjentali preċedenti, u dan kien qajjem il-ħtieġa li s-sit ikun 
ippurifikat. Minħabba li dan il-proċess tnieda tard fl-1996, dan għadu għaddej. F’din is-
sitwazzjoni, ir-rata ta’ mortalità bil-kanċer telgħet ħafna fost il-ħaddiema (180 mewt minn 
1,500 u 20 vittma kellhom il-mesoteljoma. Fl-aħħar nett, jidher li sadanittant, ma sar xejn biex 
il-ħaddiema jiġu informati dwar il-modi u d-dewmien tax-xogħol ta’ purifikazzjoni u li min 
iħaddem iddiskrimina fl-għoti ta’ benefiċċju lill-ħaddiema esposti għall-kontaminazzjoni. 
Għal dawn ir-raġunijiet, il-petizzjonanti qegħdin jitolbu lill-Unjoni tintervjeni biex tivverifika 
jekk l-Italja hijiex qiegħda tikser il-leġiżlazzjoni li tirregola dan il-qasam, u jekk meħtieġ, 
tirrimedja dan jekk kien hemm ksur min-naħa tal-Italja fil-leġiżlazzjoni Komunitarja li 
tirregola dan il-qasam.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ottubru 2004. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2004.

Aspetti dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema

L-esponiment tal-ħaddiema għall-asbestos bħalissa huwa rregolat mid-Direttiva 83/477/KEE 
tad-19 ta’ Settembru 1983 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-
esponiment għall-asbestos fuq ix-xogħol1. Id-Direttiva għandha l-għan li tipproteġi lill-
ħaddiema mir-riskji kontra saħħithom, li jinkludu l-prevenzjoni ta’ esponiment, li jirriżultaw 
jew li jistgħu jirriżultaw minn esponiment għall-asbestos fuq ix-xogħol. Tistabbilixxi limiti u 
dispożizzjonijiet oħra, bħalma huma l-obbligu li jitfassal pjan ta’ azzjoni qabel ma jinbeda xi 
xogħol ta’ twaqqigħ jew xogħol ta’ tneħħija tal-asbestos, li jkunu mmarkati b’mod ċar, u 
informazzjoni lill-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom. Id-Direttiva ma tippreġudikax id-
dritt tal-Istati Membri biex japplikaw jew jintroduċu liġijiet, regolamenti u dispożizzjonjiet li 
jiżguraw protezzjoni tal-ħaddiema.

Id-Direttiva 2003/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2003, li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/477/KEE dwar il-protezzjoni ta’ ħaddiema minn riskji 
relatati mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol2, issaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema esposti, peress li fiha dati ta’ skadenza aktar stretti biex f’dan il-
qasam ikun hemm prevenzjoni msaħħa.

L-Istati Membri, skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/18/KE, sal-15 ta’ April 2006 jridu 
jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Minħabba li l-iskadenza biex tiġi trasposta din id-
Direttiva għadha ma waslitx għalhekk bħalissa ma jista’ jkun ivverifikat l-ebda ksur tad-
Direttiva. 
Id-Direttiva 83/477/KEE għalhekk tibqa’ l-unika Direttiva li tapplika fil-każ espost fil-
petizzjoni.
It-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-Direttiva jaqgħu fi ħdan il-kompetenza ta’ kull Stat 
Membru.
Dwar it-traspożizzjoni, l-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar il-miżuri nazzjonali li 
jittrasponu d-Direttiva 83/477/KEE.
Madankollu, l-elementi ta’ informazzjoni msemmija f’din il-petizzjoni jirreferu għall-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Taljana li tittrasponi d-Direttiva 83/477/KEE, u huwa 
f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tar-Repubblika Taljana biex jiżguraw l-
applikazzjoni xierqa tal-linji gwida, u biex fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jiġu mbassra r-rotot 
għar-rikors amministrattiv u ġudizzjarju. Il-kontroll u s-sorveljanza tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali adottati fid-dawl tad-Direttiva 83/477/KEE huma r-responsabiltà tal-awtoritajiet 
nazzjonali. Huwa f’idejn l-Istati Membri li jiżguraw li dawn l-awtoritajiet jeżerċitaw 
dmirijiethom biex iwettqu verifiki effettivi biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
qiegħda tiġi applikata kif xieraq.
                                               
1 ĠU L 263, tal-24.9.1983, p. 25. Id-Direttiva emendata mid-Direttiva 91/382/KEE tal-Kunsill tal-25 ta’ 

Ġunju 1991 li temenda d-Direttiva 83/477/KEE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-
espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 8 tad-
Direttiva 80/1107/KEE) (ĠU L 206, tad-29.7.1991, p. 16).

2 ĠU L 97, tal-15.4.2003
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Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda informazzjoni li permezz tagħha tista’ tevalwa l-intervent 
tal-awtorità Taljana fil-każ. Madankollu, kieku l-evidenza kienet turi b’mod ġenerali li, hemm 
sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi, 
il-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattat, tkun tista’ tuża l-possibiltajiet ipprovduti lilha 
mit-Trattat, partikolament dawk taħt l-Artikolu 226.
Peress li l-petizzjoni tirreferi għall-elementi li ma jistgħux jeskludu l-eżistenza possibbli ta’ 
tali sitwazzjoni, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li titlob lill-awtoritajiet Taljani għal 
informazzjoni speċifika dwar is-sitwazzjoni deskritta fil-petizzjoni, sabiex tieħu pożizzjoni 
dwar il-punti speċifiċi li tqajmu mill-petizzjonant.

Aspetti ambjentali

Dwar id-dfin illegali tal-iskart tal-asbestos fil-kwistjoni, jista’ jkun li hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, partikolarment l-Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva 
75/442/KEE1 dwar l-iskart. 

Dan l-aħħar l-awtoritiajiet Taljani rċevew ittra li titlobhom informazzjoni, u din għandha 
tippermetti lill-Kummissjoni biex tanalizza s-sitwazzjoni fid-dawl tal-leġiżlazzjoni msemmija 
hawn fuq. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jinżamm infurmat dwar 
ir-risposta tal-awtoritajiet Taljani, malli tasal għand il-Kummissjoni. 

Id-Direttiva 87/217/KEE2 dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis fl-ambjent mill-asbestos 
tikkonċerna l-aktar il-kontroll tat-tniġġis ikkawżat mill-produzzjoni tal-asbestos mhux 
maħdum u l-użu ta’ prodotti li jkun fihom l-asbestos. Kulma tafferma huwa għadd limitat ta’ 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar it-trasport u t-tneħħija ta’ skart li jkun fih l-asbestos. Fuq il-
bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, mhuwiex possibbli li jiġi determinat
b’ċertezza jekk hemmx ksur ta’ din id-Direttiva.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Frar 2005.

L-awtoritajiet Taljani wieġbu għall-ittra tal-Kummissjoni li fiha talbet informazzjoni dwar l-
allegazzjoni ta’ dfin illegali tal-iskart tal-asbestos ġewwa Pistoia.

L-awtoritajiet Taljani rrappurtaw li, skont id-dokumenti dwar il-ġbir u l-ipproċessar tal-
asbestos, li hemm fil-faċilitajiet tal-impjant f’Ansaldo Breda, li tneħħa matul ir-rinnovazzjoni, 
l-iskart kollu li kien fih l-asbestos tneħħa biex jintrema skont il-proċeduri fis-seħħ.

Barra dan, l-awtoritajiet qalu li l-aġenzija reġjonali għall-ambjent u s-sikurezza lokali kienu 
ħadu wkoll kampjun tal-ħamrija fil-perimetru tal-impjant biex jivverifikaw jekk parti mill-
asbestos li tneħħa, kienx moħbi. Ir-riżultat ta’ dan it-test, irriżulta fin-negattiv.

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, jista’ jiġi eskluż li fil-perimetri tal-impjant ta’ Ansaldo 
Breda ġewwa Pistoia, hemm landfill bl-iskart tal-asbestos. Għalhekk, fuq il-bażi tal-

                                               
1 ĠU L 194, tal-25.7.1975

2 ĠU L 85, tal-25.7.1975
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informazzjoni li l-Kummissjoni kellha dakinhar, ma seta’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-iskart.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Novembru 2005.

Huwa b’interess kbir li l-Kummissjoni qieset ir-rapport tal-missjoni ta’ inkjesta tal-Membri 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, minħabba li l-asbestos huwa aġent partikolarment perikoluż li 
jista’ jikkawża mard serju, li jinkludi l-fibrożi fil-pulmun u l-plewra, kanċer fil-pulmun, il-
plewra u l-peritonew, u jinsab f’diversi forom f’ħafna ċirkostanzi fuq il-post tax-xogħol. 

L-ambjent professjonali, li bħalissa huwa dak l-aktar espost għall-asbestos, jista’ jiġi l-aktar 
f’kuntatt mal-asbestos matul ix-xogħlijiet ta’ tiswija, manutenzjoni, tiġdid u twaqqigħ.
F’dawn il-kundizzjonijiet, l-esponiment għall-asbestos ta’ spiss ma jkunx previst jew jinsab 
f’materjali mhux mistennija u li jippreżentaw livell ogħla ta’ periklu għax huma fi stat ta’ 
konservazzjoni aktar degradat. Qiegħda tiġi rappreżentata sitwazzjoni partikolari mix-xogħol 
ta’ tneħħija tal-asbestos fejn nafu li hemm riskju u li l-livelli ta’ esponiment huma għoljin. 
F’dawn il-kundizzjonijiet, il-miżuri ta’ protezzjoni jridu jkunu aktar stretti.

Iċ-Chairman tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, is-Sur Libicki, fl-ittra tiegħu lill-Viċi President 
Wallström, irrapporta li l-Membri konċernati mill-missjoni ta’ inkjesta talbuh biex jiġbed l-
attenzjoni tat-tliet Kummissarji kompetenti dwar il-konklużjonijiet tar-rapport. 

Dwar is-suġġett tal-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol 
u għal konklużjonijiet ta’ rapporti dwar il-kwistjoni ta’ ammissibiltà u ta’ merti tal-
petizzjonijiet imressqa bejn l-1988 u l-2004 għandu jitfakkar li, fil-liġi Komunitarja, it-
traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-linji gwida jaqgħu fi ħdan il-kompetenza ta’ kull Stat 
Membru. Id-Direttivi jridu jkunu trasposti fil-liġi nazzjonali mill-Istati Membri fiż-żmien 
stipulat ta’ traspożizzjoni. Huwa obbligatorju għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ kull Stat 
Membru, u tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, li jinkludu l-ispezzjoni tax-xogħol, 
jiżguraw moniterjar u sorveljar li jkunu xierqa u effettivi ta’ din il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
Kummissjoni se tkun tista’ tintervjeni u tibda, jekk ikun neċessarju, proċedura ta’ ksur jekk 
tirċievi evidenza li turi xi nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkun se 
jikkawża applikazzjoni ħażina. 

Dwar dan, għandu jingħad ukoll li d-Direttivi tas-saħħa u s-sikurezza jipprovdu ħtiġijiet 
minimi f’dan il-qasam. Id-Direttiva 83/477/KEE tal-Kunsill tad-19 ta’ Settembru 1983 dwar 
il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol1
jistipula limiti u dispożizzjonijiet oħra, iżda ma jippreġudikax id-dritt tal-Istati Membri li 
japplikaw jew jintroduċu liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jiżguraw 
protezzjoni akbar għall-ħaddiema.

Jekk il-punt tal-konklużjonijiet tar-rapport dwar il-kwistjoni ta’ ammissibiltà u l-merti tal-
petizzjonijiet li tressqu bejn l-1988 u l-2004, jiġi interpretat li huwa relatat mal-każ partikolari 
ta’ Ansaldo-Breda, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-fatti li saru quddiem il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet partikolarment dwar l-ittra ta’ inkjesta dwar is-sitwazzjoni deskritta fil-
petizzjoni fil-kwistjoni, mibgħuta mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet Taljani u r-reazzjoni tal-
                                               
1 ĠU nru° L 263, tal-24.09.1983. p. 25.
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awtoritajiet Taljani għal dik l-ittra. Fid-dawl ta’ informazzjoni preċiża u dettaljata li l-
awtoritajiet Taljani pprovdew dwar din il-petizzjoni, huwa ċar li l-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli biex jikkontrollaw u jimmoniterjaw l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 83/477/KEE, intervenew b’mod attiv f’dan il-każ, billi 
wettqu l-analiżi u l-kontrolli rilevanti – li ppermettew li jiġu osservati ċerti nuqqasijiet - u 
adottaw miżuri mmirati lejn l-anomaliji li nstabu kif ukoll inizjattivi oħra biex titjieb il-
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema konċernati. Għalhekk, rigward il-protezzjoni 
tas-saħħa u sikurezza tal-ħaddiema, il-Kummissjoni tqis li l-każ li hu s-suġġett ta’ din il-
petizzjoni jaqa’ fi ħdan ir-responsabiltà tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
moniteraġġ u s-sorveljanza tal-leġiżlazzjoni Taljana li tkun ġiet adottata fid-dawl tad-Direttiva 
83/477/KEE. 

Barra dan, kif isostni r-rapport innifsu, dan il-każ jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati 
nazzjonali u bħalissa hemm każ pendenti (smigħ) quddiem il-qorti ta’ Pistoia dwar l-asbestos 
fi Breda. 

Dwar il-punt tal-konklużjonijiet dwar il-Premessa 17 tad-Direttiva 2003/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2003 li temenda d-Direttiva 83/477/KEE dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol1, 
il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jinsisti li l-Kummissjoni tibgħat lill-Parlment Ewropew l-
inizjattivi leġiżlattivi u/jew amministrattivi li bi ħsiebha tieħu biex tikseb dan l-għan.

Għandu jkun iċċarat li din hija premessa standard, li fiha nnifisha tirreferi għall-
ġustifikazzjoni tad-Direttiva 2003/18/KE, u li waqt li tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità 
tiġġustifika l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, u li din il-premessa ma tikkostitwixxix l-inizjattivi 
leġiżlattivi u/jew d-dispożizzjonijiet amministrattivi li l-Kummissjoni għandha tieħu fil-futur. 

Is-silta tal-Premessa 17 tiddikjara dan li ġej: “L-objettiv tal-azzjoni proposta, jiġifieri t-titjib 
fil-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni tal-asbestos fuq ix-xogħol, ma 
jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala u l-
effetti tal-azzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif preskritt fl-Artikolu 5 tat-Trattat.” 

Fil-fatt, wara s-silta kkwotata, il-Premessa 17 tad-Direttiva tkompli tgħid dan li ġej : “Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità kif preskritt f’dak l-Artikolu [l-Artikolu 5 tat-Trattat], din id-
Direttiva ma tmurx ’l hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv [titjib fil-
protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol].”

Madankollu, f’dan il-kuntest ikun jaqbel li jissemmew xi inizjattivi li diġà ttieħdu f’dan il-
qasam, mill-Kummissjoni. Skont il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Nadattaw għat-tibdil 
fix-xogħol u s-soċjetà: strateġija Komunitarja ġdida dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol 2002-20062, il-politika Komunitarja tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
għandu jkollha l-għan li jkun hemm titjib kontinwu tal-istat tal-benesseri fuq ix-xogħol. 
Wieħed mill-għanijiet li għandu jkun segwit b’mod konġunt mill-partijiet ewlenin kollha 

                                               
1 ĠU nru° L 97, tal-15.04.2003, p. 48.
2 COM/2002/0118 finali.
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huwa li għandu jsir aktar enfasi fuq il-prevenzjoni tal-mard marbut max-xogħol. F’dan il-każ, 
għandu jkun hemm aktar prijorità fost oħrajn fuq il-mard ikkawżat mill-asbestos.

Dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-objettiv, għandu jkun hemm referenza għar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Settembru 2003 dwar il-lista Ewropea tal-
mard relatat max-xogħol1. Din ir-Rakkomandazzjoni tissostitwixxi r-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 90/326/KEE tat-22 ta’ Mejju 1990 dwar l-adozzjoni ta’ lista Ewropea ta’ mard 
relatat max-xogħol2. 

Imqabbel mar-Rakkomandazzjoni preċedenti, li diġà inkludiet l-asbestożi, il-kumplikazzjoni 
tal-asbestos fil-kanċer tal-pulmun u l-mesoteljoma wara li jinġibed it-trab tal-asbestos man-
nifs, ir-Rakkomandazzjoni l-ġdida inkluża fl-Anness I (“Lista Ewropea ta’ mard relatat max-
xogħol”) mard fibrotiku tal-plewra, f’restrizzjoni respiratorja kkawżata mill-kanċer tal-
pulmun wara li t-trab tal-asbestos jinġibed ’il ġewwa man-nifs, fl-Anness II (“Lista 
supplimentari ta’ mard relatat max-xogħol, suspettat li għandu jiġi inkluż fl-Anness I tal-lista 
jista’ jiġi meqjus fil-futur”), il-kanċer fil-larinġi wara li t-trab tal-asbestos jinġibed man-nifs.

Ir-Rakkomandazzjonijiet huma atti li ma jipproduċux effetti li jorbtu. Madankollu, dwar ir-
Rakkomandazzjoni tat-23 ta’ Lulju 1962 dwar l-adozzjoni ta’ lista Ewropea ta’ mard relatat 
max-xogħol, il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha qalet li peress li r-rakkomandazzjonijiet 
ma jistgħux jitqiesu bħala atti mingħajr l-ebda effett legali, il-qrati nazzjonali huma obbligati 
li jqisuhom sabiex jiddeċiedu tilwim li jitressaq quddiemhom.3

Dwar is-suġġeriment tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-kisba ta’ kontroll sħiħ ta’ 
regolamenti nazzjonali differenti li pprojbixxew l-użu tal-asbestos, għandu jkun innutat li d-
Direttiva 2003/18/KE (paragrafu li żdied mal-Artikolu 5) introduċa projbizzjoni fuq 
attivitajiet li jesponu lill-ħaddiema għall-fibri tal-asbestos matul l-estrazzjoni ta’ asbestos jew 
il-manifattura u l-ipproċessar ta’ prodotti tal-asbestos jew il-manifattura u l-ipproċessar ta’ 
prodotti li jkun fihom asbestos miżjud apposta u bl-eċċezzjoni tat-trattament u d-disponiment 
ta’ prodotti li jirriżultaw mid-demolizzjoni u t-tneħħija tal-asbestos.

Skont id-Direttiva 2003/18/KE, l-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-miżuri 
nazzjonali tat-traspożizzjoni, sal-15 ta’ April 2006. Minn dik id-data, id-Direttiva l-ġdida se 
tkun suġġetta għal kontroll mill-Kummissjoni dwar il-Komunikazzjoni u l-konformità tal-
miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni.

Dwar il-punt tal-konklużjonijiet tar-rapport dwar il-perjodu ta’ 20 sena li għadda bejn l-
adozzjoni tad-Direttiva 83/477/KEE u l-adozzjoni tad-Direttiva l-ġdida 2003/18/KE, għandu 
jiġi ċċarat li ż-żmien bejn l-adozzjoni tal-ewwel Direttiva u l-aħħar waħda ma kienx perjodu 
ta’ stennija passiva.

Fil-fatt, id-Direttiva 83/477/KEE li tirrappreżenta punt ta’ tluq importanti ħafna fil-proċess ta’ 

                                               
1 ĠU nru° L 238, tal-25.09.2003, p. 28.
2 ĠU nru° L 160, tas-26.06.1990, p. 39.
3 Sentenza tat-13 ta’ Diċembru 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, 

Rec. p. 4407, punt 19.
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armonizzazzjoni ta’ standards biex jipproteġu lill-ħaddiema esposti għall-asbestos, ġiet 
aġġornata u emendata – qabel l-adozzjoni tad-Direttiva l-ġdida 2003/18/KE – partikolarment 
mid-Direttiva 91/382/KEE tal-25 ta’ Ġunju 1991 li temenda d-Direttiva 83/477/KEE dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol1. 

Fil-fatt, il-Kunsill kellu obbligu li jirrevedi, speċjalment fid-dawl tal-iżviluppi fl-għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u tal-esperjenza fl-implimentazzjoni tad-Direttiva, id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Bħala eżempju tal-progress, jista’ jissemma li fiż-żmien tal-
adozzjoni tad-Direttiva 83/477/KEE, kien għadu mhux possibbli li jitkejlu kwantitajiet baxxi 
ta’ asbestos, li sar possibbli aktar tard. 

Bl-adozzjoni tad-Direttiva 91/382/KEE, ġew immodifikati diversi Artikoli tad-Direttiva 
83/477/KEE (l-Artikolu 3.3, l-Artikolu 5, l-Artikolu 7, l-Artikolu 8). B’mod partikolari, il-
limiti tal-esponiment għandhom rekwiżiti aktar stretti.

Barra dan, fil-25 ta’ Mejju 1998, l-Artikoli 1.1, 9.2 u 15.1 tad-Direttiva 83/477/KEE kienu 
emendati wkoll mid-Direttiva 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-
xogħol2.

Barra dan, f’termini ta’ moniterjar tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi 
d-Direttiva 83/477/KEE, għandu jiġu nnutat li l-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Għoli ta’ 
Spezzjoni (CHRIT/SLIC), f’kollaborazzjoni mal-Ispettorat tax-Xogħol Ġermaniż u l-
Federazzjoni tal-Berufsgenossenschaften Ġermaniża, fl-2003 organizzaw konferenza 
Ewropea dwar l-asbestos.

Il-grupp ta’ ħidma “Kampanja 2006 dwar l-ispezzjoni tal-asbestos” ta’ SLIC bħalissa qiegħed 
iħejji l-kampanja tal-ispezzjoni tal-asbestos fl-2006. Il-grupp ta’ ħidma qiegħed iħejji gwida 
ta’ prattika tajba għall-esponiment tal-asbestos fuq ix-xogħol. 

Dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta’ prodotti li fihom l-asbestos, kmieni fis-snin 80, il-
crocidolite kienet l-ewwel kategorija ta’ fibri ta’ asbestos li ġiet ipprojbita fil-livell Ewropew. 
Fl-1991, mis-sitt tipi differenti ta’ asbestos, ħamsa kienu totalment ipprojbiti fil-Komunitajiet 
Ewropej u l-aħħar tip ta’ asbestos (chrysotile jew asbestos abjad) kien totalment ipprojbit 
f’14-il kategorija ta’ prodotti. Fis-26 ta’ Lulju 1999, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet (id-
Direttiva 1999/77/KE) li tipprojbixxi l-użi l-oħra kollha tal-asbestos. Id-Direttiva tipprovdi 
biex il-projbizzjoni tidħol fis-seħħ fl-Istati Membri kollha b’effett mill-1 ta’ Jannar 2005.

L-Istati Membri kollha, bl-eċċezzjoni tal-Portugall, diġà nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/77/KE fil-leġiżlazzjoni tagħhom.

Fil-qasam tas-sorveljanza epidemjoloġika għall-epidemija tal-kanċer relatat mal-asbestos u 
projezzjonijiet ta’ dejta epidemjoloġika li teżisti mill-Professur Peto u l-kollegi3 tiegħu juru li 
                                               
1 ĠU nru° L 206, tad-29.07.1991, p. 16.
2 ĠU nru° L 131, tal-05.05.1998, p. 11.

3 The European mesothelioma epidemic (L-epidemija Ewropea tal-mesoteljoma), J Peto et al., British J of
Cancer (1999) 79(3/4), pġ 666-672.
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l-mortalità annwali totali f’ħames Stati Membri tal-UE u l-Iżvizzera1 wara l-każ ta’ kanċer 
partikolari relatat mal-esponiment tal-asbestos, magħruf ukoll bħala mesoteljoma plewrali, fil-
35 sena li ġejjin mistennija tirdoppja u minn 5,000 titla’ għal 9,000 fis-sena, li sal-2025, 
ifisser mewt totali ta’ madwar 250,000. Il-mesoteljoma tiżviluppa fuq medja ta’ 40 sena wara 
l-ewwel esponiment għall-asbestos, li tispjega għalfejn wara li tieqaf il-produzzjoni tal-
asbestos u l-użu ta’ materjali li fihom l-asbestos, il-mortalità mill-mesoteljoma speċifika 
tiżdied. Sfortunatment, illum, mhuwa magħruf l-ebda trattament kontra din il-marda. 
Għalhekk, bħala konsegwenza, ir-rata ta’ inċidenza u tal-mortalità huma prattikament identiċi.

In-Netwerk Ewropew għar-Reġistri tal-Kanċer, li jirċievi fondi mill-Commonwealth taħt il-
pogramm antik l-Ewropa Kontra l-Kanċer, dan l-aħħar ġie rfinut u espanda, wara l-
konklużjonijiet tal-Professur Peto u l-kollegi tiegħu fl-Istati Membri kollha f’xi pajjiżi fl-
Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.2. Skont il-kittieba, iċ-ċifri li ngħataw għall-Italja ta’ Fuq, fir-
reġistri reġjonali Taljani tal-kanċer, se jkunu fil-fatt, ogħla mir-rapport mill-medji nazzjonali 
Ewropej, bħalma osservaw il-petizzjonanti.

6. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2006.

Wara l-laqgħa tiegħu tat-22 ta’ Frar 2006, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew bagħat ittra lill-petizzjonant [02-COMM.PETI (2006) D/14790] fejn jiddikjara, fost 
oħrajn, is-sens tal-laqgħa ta’ informazzjoni supplimentari mistennija mill-Kummissjoni. 

F’din l-ittra, waqt li kien innutat li l-Kummissjoni kienet ġeneralment irrispondiet għal 
kwistjonijiet relatati mal-kwistjonijiet imqajma fir-rapport tal-missjoni ta’ inkjesta ġewwa 
Pistoia fl-14 u l-15 ta’ Frar 2005, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iqis li huwa xieraq li jitlob 
lill-Kummissjoni biex tagħmel verifika finali dwar jekk ix-xogħol mill-awtoritajiet Taljani 
huwiex konformi mar-regoli tal-UE (id-Direttiva 2003/18). 

Il-petizzjonant intalab ukoll biex jibgħat kwalunkwe kummenti lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet biex jippermettu lill-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni finali dwar il-merti tal-
petizzjoni. Sal-lum, tali kummenti għadhom ma waslux għand il-Kummissjoni.

L-ewwel għandu jiġi enfasizzat li d-Direttiva 2003/18/KE li temenda d-Direttiva 83/477/KEE 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema kontra r-riskji relatati mal-esponiment tal-asbestos fuq ix-
xogħol kienet adottata fis-27 ta’ Marzu 2003 u li l-Istati Membri kellhom sal-15 ta’ April 
2006 biex jadottaw il-miżuri neċessarji biex jimplimentaw id-Direttiva. Bħala riżultat, id-
Direttiva 2003/18/KE ma kinitx rilevanti biex tosserva x-xogħol mill-awtoritajiet Taljani 
marbuta mal-fatti allegati fil-petizzjoni 328/2004. 

Madankollu, il-Kummissjoni se tintervjeni f’każ li l-Italja tonqos milli tinnotifika lill-
Kummissjoni dwar il-miżuri nazzjonali Taljani li jittrasponu d-Direttiva 2003/18/KE u f’każ 
ta’ nuqqas ta’ konformità ta’ dawn il-miżuri mad-Direttiva. F’dan ir-rigward, peress li l-Italja 
għadha ma kkomunikatx il-miżuri nazzjonali tagħha li jimplimentaw id-Direttiva 
                                               
1 UK, F, D, I, NL, CH

2 L-inċidenza tal-mesoteljoma plewrali fl-Ewropa: Indikazzjonijiet ta’ ċertu tnaqqis fit-tendenzi f’xi xejriet 
għoljin, F. Montanaro et al., Il-Kawżi u l-Kontroll tal-Kanċer 13: 2003.
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2003/18/KE, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tibda proċedura ta’ ksur għal nuqqas ta’ 
komunikazzjoni skont l-Artikolu 226 tat-Trattat.

Dwar l-implimentazzjoni prattika tad-Direttiva 2003/18/KE, il-Kummissjoni ma tistax 
tippreġudika l-applikazzjoni futura mill-awtoritajiet Taljani kompetenti tal-leġiżlazzjoni 
Taljana li tittrasponi d-Direttiva. Fil-fatt, huwa obbligatorju li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ kull 
Stat Membru, u tas-saħħa u tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, li jinkludu l-ispezzjoni tax-
xogħol, jiżguraw moniterjar u sorveljar, li jkunu xierqa u effettivi fl-applikazzjoni ġusta tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi Komunitarji. Il-Kummissjoni se jkollha 
ovvjament il-possibiltà li tintervjeni u tibda, jekk ikun meħtieġ, proċeduri ta’ ksur jekk tirċievi 
evidenza li turi xi nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkun se jikkawża 
applikazzjoni ħażina. 

Barra dan, il-Kummissjoni wettqet verifika supplimentari tal-azzjoni li ħadu l-awtoritajiet 
Taljani kompetenti rigward ir-regolamenti Komunitarji fis-seħħ dakinhar fil-petizzjoni 
328/2004 (id-Direttiva 83/477/KEE kif emendata mid-Direttiva 91/382). Minn din il-verifika 
jidher li l-awtoritajiet Taljani għall-kontroll u moniterjar tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 83/477/KEE, intervenew b’mod attiv f’dan il-
każ, billi wettqu l-analiżi u l-kontrolli rilevanti – li ppermettew li jiġu osservati ċerti 
nuqqasijiet - u jadottaw miżuri mmirati lejn l-anomaliji li jinstabu kif ukoll inizjattivi oħra 
biex titjieb il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ħaddiema konċernati. 

Din il-verifika supplimentari għalhekk ma wasslitx biex jiġi konkluż li l-awtoritajiet Taljani 
kompetenti qegħdin jiksru l-liġi Komunitarja.

7. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2008 u fil-25 ta’ 
Novembru 2008

Fil-petizzjoni Nru° 328/2004 lill-Parlament Ewropew (minn hawn ’il quddiem “petizzjoni”), 
ħaddiema fl-istabbiliment ta’ Ansaldo-Breda Pistoia rrappurtaw każ ta’ tniġġis li seħħ bħala 
riżultat tal-użu tal-asbestos fl-istabbiliment tagħhom. Skont il-petizzjonanti, ħaddiema ta’ din 
l-istituzzjoni kienu esposti għall-asbestos, partikolarment matul il-ħidma biex tinbidel il-kisja 
tal-“Eternit” li kien hemm fuq is-saqaf, bejn l-1987 u l-1991, li seħħet mingħajr ma kien 
hemm l-ebda interruzzjoni fiċ-ċiklu ta’ produzzjoni normali tax-xogħol u mingħajr 
informazzjoni jew protezzjoni tal-ħaddiema. L-applikazzjonijiet ta’ xi ħaddiema għal 
rikonoxximent u kumpens għal mard li qabadhom wara l-esponiment għall-asbestos ġew 
miċħuda. 

Il-petizzjonanti jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jivverifika jekk l-Italja hijiex konformi 
mad-dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-asbestos; 
jivverifikaw jekk l-istrumenti ta’ protezzjoni u dawk li jintużaw għar-rijabilitazzjoni tas-sit fil-
kwistjoni humiex xierqa; jivverifikaw l-eżistenza ta’ rimi mhux xieraq tal-asbestos fis-sit; 
jivverifikaw jekk sarux ir-reġistri meħtieġa għar-riabilitazzjoni tas-sit biex jiżguraw li 
jittieħdu miżuri speċjali għall-ħaddiema li kienu esposti għall-asbestos.

IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI EWROPEA DWAR L-ARGUMENTI TAL-
PETIZZJONANTI
a) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja rigward dan is-suġġett li tapplika f’dan il-każ u l-
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obbligi tal-Istati Membri biex jittrasponu u jimplimentaw din il-leġiżlazzjoni

Kif diġà kien indikat mill-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni fil-Komunikazzjonijiet 
preċedenti dwar din il-petizzjoni, il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-
esponiment għall-asbestos, matul ix-xogħol hija rregolata mid-Direttiva 83/477/KEE1 kif 
emendata mid-Direttivi 91/382/KEE2 u 2003/18/KE3. Il-fatti allegati mill-petizzjonanti jridu 
jiġu eżaminati mir-rapport tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 83/477/KEE, l-unika waħda li 
kienet tapplika dak iż-żmien.

L-Istati Membri huma obbligati li jittrasponu b’mod ġust id-Direttivi Komunitarji. Barra dan, 
huwa f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, u fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-
post tax-xogħol, partikolarment l-ispezzjoni tax-xogħol, biex jiżguraw kontroll u sorveljanza 
xierqa u effettiva tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi Komunitarji u 
jipprevedu l-bażi għall-appell amministrattiv u ġurisdizzjonali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

b) Informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Taljani

Għalhekk, mal-preżentazzjoni tal-petizzjoni fl-2004, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-
awtoritajiet Taljani għal informazzjoni dwar is-sitwazzjoni deskritta fil-petizzjoni sabiex 
tevalwa jekk il-punti mqajma mill-petizzjonant jikkonkludux jekk l-awtoritajiet Taljani kisrux 
il-liġi tal-UE u biex jibdew il-proċeduri ta’ ksur kontra l-Italja. Bħala risposta għall-ittra tal-
Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet Taljani bagħtu l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni 
Ewropea:

L-awtoritajiet Taljani għall-ewwel irrappurtaw li s-sitwazzjoni hija kemxejn differenti minn 
kif ġie deskritt lill-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk qegħdin jingħataw dawn id-dettalji: 
dwar l-aspetti tas-saħħa, “L’Unità Sanitaria Locale ta’ Pistoia (USL) f’kollaborazzjoni maċ-
Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica ta’ Firenze4, wettaq studju epidemjoloġiku 
dwar il-mortalità tal-ħaddiema tal-impriża fuq grupp ta’ 3,741 ħaddiem, li minnhom mietu 
1,154 (Il-kawżi tal-imwiet kollha kien ivarja minn mard kardjovaskulari sa korrimenti) fuq 
perjodu ta’ 40 sena, bejn 1.01.1960 u 31.12.2000. Minbarra eċċess ta’ każijiet ta’ 
mesoteljoma, l-istudju enfasizza wkoll għadd eċċessiv ta’ kanċer fil-pulmun, sinifikanti 
statistikament għall-ħaddiema u mhux għall-impjegati, u limitat għal persuni li daħlu jaħdmu 
ma’ Breda qabel l-1970. Huwa magħruf li l-kanċer fil-pulmun huwa assoċjat ma’ ħafna fatturi 

                                               
1 Id-Direttiva 83/477/KEE tad-19 ta’ Settembru 1983 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-

espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 8 tad-
Direttiva 80/1107/KEE) (ĠU L 263, 24.9.1983).

2 Id-Direttiva 91/382/KEE tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 1991 li temenda d-Direttiva 83/477/KEE dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema kontra r-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (ĠU L 206, 
29.7.1991).

3 Id-Direttiva 2003/18/KEE tal-Kunsill tal-275 ta’ Marzu 2003 li temenda d-Direttiva 83/477/KEE dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema kontra r-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (ĠU L 97, tal-
15.4.2003, p. 48).

4  Ċentru għall-istudju u l-prevenzjoni tal-kanċer.
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ta’ riskji, u huwa diffiċli li tispjega dan l-għadd eċċessiv ta’ tumuri fil-pulmun minħabba 
nuqqas ta’ informazzjoni dwar esponimenti individwali għall-asbestos, u sustanzi 
potenzjalment karċinoġeniċi oħra bħad-duħħan tat-tabakk.
Ma kien innutat l-ebda mewt mill-asbestożi pulmonari.

Dwar il-mesoteljoma plewrali, l-identifikazzjoni tal-każijiet ma saritx biss permezz tal-istudju 
epidemjoloġiku fil-kwistjoni, iżda wkoll permezz ta’ sorsi varji ta’ informazzjoni peress li fit-
Toscana ilha teżisti sistema effettiva ta’ reġistrazzjoni li tinvolvi l-oqsma kollha tas-saħħa u li 
wasslet biex jinżamm l-Archivio Regionale dei Mesoteliomi1.”

Skont l-awtoritajiet Taljani, fl-2004, “kien hemm 19-il mewt minħabba l-mesoteljoma fost il-
persuni li ħadmu fi Breda għal perjodi diversi ta’ żmien, tnejn minnhom waqfu jaħdmu fi 
Breda qabel l-1950 jew qabel l-introduzzjoni tal-asbestos imfarrak għall-insulazzjoni ta’ stokk 
li jiksi l-linji ferrovjarji. Din il-ħidma, li trid titqies bħala s-sors prinċipali tal-esponiment 
għall-asbestos, seħħet l-aktar fl-istabbiliment l-antik. Bdiet f’nofs is-snin ħamsin u kienet 
abbandunata fl-aħħar tas-snin sebgħin. Ta’ min jinnota li l-każijiet tal-mesoteljoma msemmija 
ħarġu fuq perjodu ta’ madwar 25 sena (l-ewwel każ imur lura għall-1981) u li ż-żmien ta’ 
dewmien huwa ta’ madwar 40 sena. Il-marda għalhekk ma setgħetx toħroġ illum mill-
esponimenti allegati riċenti jew attwali.”

Dwar ix-xogħol tal-purifikazzjoni tal-materjali li kien fihom l-asbestos, l-awtoritajiet 
Taljani jindikaw dan li ġej:

“Mill-1990 sal-lum, saru ħafna interventi ta’ purifikazzjoni fil-faċilitajiet u saru wkoll 
installazzjonijiet fl-istabbiliment attwali.

Dan ix-xogħol kellu għan preventiv u kien destinat li jneħħi u jissepara l-materjali li fihom l-
asbestos, iżda ma sarx minħabba sitwazzjonijiet ambjentali li ma kinux taħt kontroll. L-aktar 
xogħol importanti kien it-tneħħija jew il-kontroll tal-asbestos imfarrak fil-kantunieri li fihom 
jinġabar l-ilma tax-xita fuq il-bejt tal-istabbiliment. Ix-xogħol sabiex tiġi osservata l-preżenza 
tal-fibri tal-asbestos fl-arja dejjem sar taħt kontroll ambjentali. 

Il-pubblikazzjoni “L-intervent sanitarju għall-istaff tal-kumpanija Breda li kien espost għall-
asbestos” (mehmuż) jista’ jivverifika, fil-Kapitolu “Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”2, it-tip u l-metodi ta’ 
implimentazzjoni tax-xogħol kollu ta’ tneħħija jew kontroll ta’ materjali li fihom l-asbestos u 
r-riżultati tal-kontrolli ambjentali matul u wara xogħol.

L-istess dokument jikkonkludi li r-riżultati ppreżentati għall-perjodu 1990-2002 juru l-livell 
tal-fibri ta’ tniġġis fl-arja bħala “ambjentali” għax il-livelli li tkejlu ma jvarjawx b’mod 
sinifikanti mill-valur ta’ referenza. Skont ir-rizultati tal-kampjun u l-analiżi riċenti, din l-
evalwazzjoni riċenti testendi sal-lum.”

                                               
1  Reġistru reġjonali tal-mesoteljoma.

2  Tnax-il sena ta’ purifikazzjoni f’impriża ta’ kostruzzjoni tal-materjal ferrovjarju : evalwazzjoni dwar it-tniġġis 
tal-ambjent.
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Dwar it-tibdil tas-saqaf miksi bl-Eternit tal-istabbilment attwali, bejn l-1987 u l-1991, l-
awtoritajiet Taljani jindikaw li “dan ix- xogħol ma jirrappreżentax sors sinifikanti ta’ 
esponiment.”

Analiżi ta’ kampjuni tal-arja miġbura fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-istabbiliment, mill-aħħar tal-
1989, u għalhekk anke matul it-tibdil tal-kisi tas-saqaf, turi li ma kien hemm l-ebda tniġġis 
ambjentali.

L-arkivji m’għandhom l-ebda traċċa ta’ notifika, mill-ħaddiema, dakinhar li seħħew il-fatti, 
dwar problemi relatati max-xogħol ta’ tneħħija. Madankollu, l-istaff tal-USL f’Ġunju tal-
1998, ipproċieda bi spezzjoni taz-zona u rrapporta dgħjufija fil-ħżin temporanju tal-esplanade
fuq in-naħa ta’ barra tal-materjal li tneħħa.

L-ipoteżi tar-rimi fil-landfills taċ-ċangaturi tas-siment u l-asbestos li tneħħew mis-saqaf li 
jkopri zona li tinkesa mill-ġdid perjodikament. Matul l-2001, l-ARPAT1 ikkontrollat id-
dokumenti relatati mal-kwantitajiet tal-materjali li ntremew fil-landfills (madwar 1,900,000 
kg ta’ ċanġaturi għal 67,000 m² ta’ saqaf), u vverifikat ir-riżultati tal-istħarriġ fuq il-post li 
jistabbilixxi l-art fiz-zona li hija proprjetà tal-istabbiliment u żvelat mill-midja lokali bħala s-
sit possibbli għal landfill. Fuq il-bażi ta’ dawn il-verifiki u spezzjonijiet, il-lokalità ta’ Pistoia 
pprojbixxiet li fis-sit tal-Ansaldo Breda, l-asbestos-siment jinqered b’mod mhux xieraq.

Is-servizzi tal-U. F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 ta’ 
Pistoia, sabu li l-qerda ta’ tagħmir ieħor suġġett għall-purifikazzjoni bejn l-1990 u llum sar 
regolarmanent b’konformità mal-leġiżlazzjoni.

Fl-aħħar tal-2002, qabel il-persistenza ta’ tħassib serju mill-ħaddiema, l-USL ħass il-bżonn li 
jiżviluppa inizjattivi oħra, u ppropona Pjan integrat tas-saħħa li għalih kienu mistiedna biex 
jipparteċipaw il-korpi istituzzjonali u soċjali (li jinkludu l-lokalità ta’ Pistoia, il-kumpanija 
Breda, il-kumitat sindakali tan-negozju, l-organizzazzjonijiet professjonali, id-Dipartiment 
Provinċjali tax-Xogħol, INAIL, l-ARPAT). Il-proġett kellu jsegwi żewġ objettivi:

 l-ewwel objettiv, f’termini tal-prevenzjoni primarja, jipprovdi biex f’ħames snin jitneħħew 
il-kantunieri kollha li fihom jinġabar l-ilma li għad fadlilhom l-asbestos (Tabella 3, paġna 
42 tal-pubblikazzjoni mehmuża). Ix-xogħol beda f’Awwissu 2004 u se jsir waqt li l-
kumpanija tkun magħluqa għall-vaganzi tas-sajf;

 it-tieni objettiv, dwar il-pjan sanitarju, ikkonsista f’kampanja straordinarja, li llum 
intemmet, tal-kontrolli sanitarji fuq bażi volontarja mill-ħaddiema tal-impriża Ansaldo 
Breda u ta’ impriżi oħra li joperaw fiha. Il-parteċipazzjoni f’din il-kampanja hija aktar 
baxxa milli kien mistenni u turi li l-ħaddiema fl-uffiċċju llum huma mħassba ħafna dwar 
saħħithom iżda fir-riżultati tal-eżamijiet mediċi, għalkemm ma tistax issir 
ġeneralizzazzjoni minħabba l-parteċipazzjoni baxxa, ma nstabet l-ebda evidenza li turi 
problemi fis-sistema respiratorja.”

Barra dan, l-awtoritajiet Taljani bagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea miġbura 
minn INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) li 

                                               
1  L-aġenzija reġjonali għall-protezzjoni tal-ambjent ġewwa Firenze.
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tiddikjara li “dan l-istitut għandu l-esklussività biss fuq l-informazzjoni miġbura mill-istrutturi 
tekniċi tiegħu stess fil-missjonijiet li jingħataw f’idejh mill-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika 
Soċjali – Fergħa tal-politiki tas-sikurezza soċjali, minħabba d-dritt għall-benefiċċji soċjali 
mill-impjegati esposti għall-asbestos, skont it-tifsira tal-Artikolu 13, paragrafi 7 u 8 tal-Liġi 
Nru. 257/1992, kif emendata mil-Liġi Nru. 271/1993.”

-INAIL ipprovda l-informazzjoni li ġejja:

 “l-użu tal-asbestos imfarrak spiċċa f’Ġunju 1982;
 ix-xogħlijiet ta’ demolizzjoni tas-saqaf bl-"Eternit" saru mingħajr ma twaqqfet l-

attività ta’ produzzjoni, iżda m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar iċ-
ċirkostanzi deskritti fl-ittra mill-Kummissjoni Ewropea;

 l-esponiment massiv għall-asbestos fl-istabbiliment fil-kwistjoni rriżulta mill-użu tal-
istess asbestos fil-kostruzzjoni ta’ vaguni tal-ferrovija, din it-teknika ġiet adottata fis-
snin tmenin;

 il-mard relatat max-xogħol ikkawżat mill-asbestos jista’ jgħaddi minn perjodi twal ta’ 
stennija u għalhekk jista’ jseħħ meta jkun għadda ħafna żmien mid-data tal-aħħar 
esponiment. Huwa għalhekk li dan il-mard ta’ spiss jiġi kkumpensat mill-INAIL, 
kemm jekk għadhom kif ġew iddikjarati riċentement, kif ukoll kieku kellhom jidhru 
fil-futur.”

Barra dan, l-awtoritajiet Taljani fornew lill-Kummissjoni Ewropea bil-pubblikazzjoni 
“L’intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda”. Kopja ta’ din il-
pubblikazzjoni tinsab fl-Anness ta’ din il-Komunikazzjoni. Din il-pubblikazzjoni tinkludi l-
proċeduri tal-grupp ta’ ħidma li saru fit-22.02.2002 mill-unità tas-saħħa lokali Nru. 3 ta’ 
Pistoia u l-lokalità ta’ Pistoia biex ix-xogħol diffiċli li sar għal ħafna snin mill-USL u l-
għarfien miksub dwar il-problema tal-asbestos fi Breda isir pubbliku u jkun disponibbli għall-
belt”.

Għalhekk, l-awtoritajiet Taljani rrispondew b’mod sodisfaċenti għall-mistoqsijiet li tressqu 
mill-Kummissjoni Ewropea rigward, fost oħrajn, l-aspetti tas-saħħa, ix-xogħol, is-sanità, ir-
rimi allegat ta’ ċangaturi kontaminati, il-kumpens tal-ħaddiema għall-mard relatat max-
xogħol ikkawżat mill-asbestos, eċċ.

Jirriżulta biċ-ċar minn informazzjoni preċiża u dettaljata tal-awtoritajiet Taljani dwar il-
petizzjoni fil-kwistjoni li l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli biex jikkontrollaw u 
jimmoniterjaw l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 
83/477/KEE, intervenew b’mod attiv f’dan il-każ, billi wettqu l-analiżi u l-kontrolli rilevanti –
li ppermettew li jiġu osservati ċerti nuqqasijiet - u adottaw miżuri mmirati biex jirranġawhom, 
kif ukoll inizjattivi oħra biex titjieb il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema 
konċernati. 

Il-Kummissjoni Ewropea ma sabitx ksur tal-liġi Ewropea min-naħa tal-awtoritajiet Taljani u 
ddeċidiet li ma tiftaħx proċedura ta’ ksur kontra l-Italja.

c) Missjoni ta’ inkjesta għall-Membri tal-PE f’Pistoia

Flimkien mal-istruzzjoni tal-petizzjoni mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea, il-membri tal-
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Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE wettqu missjoni ta’ inkjesta f’Pistoia, bejn l-14 u l-15 ta’ 
Frar 2005. Il-PE ġibed l-attenzjoni ta’ tliet Kummissarji konċernati dwar il-konklużjonijiet ta’ 
dan ir-rapport.

Il-Kummissjoni Ewropea analizzat bir-reqqa t-test tar-rapport li juri l-istorja tal-petizzjonijiet 
preċedenti dwar l-asbestos, irrapporta ż-żjara fuq is-sit fil-fabbrika ta’ Ansaldo-Breda kif ukoll 
is-smigħ tal-partijiet konċernati (eks ħaddiema, l-awtoritajiet Taljani, eċċ.).

Fil-konklużjonjiet tagħhom, il-kittieba tar-rapport iħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tieħu aktar azzjonijiet kontra r-riskji assoċjati mal-asbestos, u jirrappurtaw defiċjenza 
leġiżlattiva min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea pprovdiet reazzjoni dettaljata lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE 
fir-rapport preċedenti tagħha. Hija fost l-oħrajn, iddikjarat il-pożizzjoni tagħha li fin-nuqqas 
ta’ informazzjoni ġdida fir-rapport, u fid-dawl tal-informazzjoni preċiża u dettaljata pprovduta 
mill-awtoritajiet Taljani dwar din il-petizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea kellha tikkonkludi li 
ma kien hemm l-ebda ksur tal-liġi tal-UE u li l-każ kien jaqa’ taħt ir-responsabiltà tal-
awtoritajiet nazzjonali fl-Italja.

d) Informazzjoni ġdida tal-petizzjonanti

F’Settembru 2007, il-petizzjonanti ressqu informazzjoni ġdida li skont huma timpenja r-
responsabiltà tal-Istat u tiġġustifika ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur fil-livell Komunitarju.

Il-Kummissjoni Ewropea analizzat din l-informazzjoni ġdida. Kellha tinnota li din l-
informazzjoni ma kinetx tinkludi elementi ġodda u konkreti biżżejjed biex turi li l-istat Taljan 
kien qiegħed jikser il-liġi. Din l-informazzjoni ġdida għalhekk ma tibbażax il-ftuħ ta’ proċedura 
ta’ ksur. 

B’mod speċifiku, il-petizzjonanti l-ewwel nett bdew billi ddikjaraw ir-riżultat ta’ studju mill-
Professur J. Peto li jgħid li r-rata ta’ mortalità annwali f’ħames pajjiżi tal-UE li jinkludu l-
Italja, u l-Iżvizzera, għall-mesoteljoma plewrali, kważi se tirdoppja fi żmien ħamsa u tletin 
sena. L-istudju diġà kien suġġett għal mistoqsija parlamentari bil-miktub li saret bħala appoġġ 
għall-petizzjonanti mis-Sinjura Angellili, fit-12 ta’ Frar, 2007.

Biex tikkumplimenta l-informazzjoni tal-petizzjonanti, il-Kummissjoni tixtieq ukoll tiġbed l-
attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ studju ieħor li jsostni dak tal-Professur Peto, li huwa dak tal-
awturi tal-"European Network of Cancer Registries".

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel l-osservazzjonijiet li ġejjin dwar dawn l-istudji epidemjoloġiċi 
kif ukoll dwar it-talba tal-petizzjonanti fuq il-possibiltà li tinbeda proċedura ta’ ksur kontra l-
istat Taljan:

Din il-petizzjoni hija dwar l-allegati espożizzjoni għall-asbestos u kontaminazzjoni tal-
ħaddiema tal-kumpanija Breda, fl-Italja. L-istudju epidemjoloġiku rilevanti għal din il-
petizzjoni huwa studju li jitkellem konkretament dwar l-istat ta’ saħħa u l-mortalità tal-
impjegati ta’ din l-impriża. Madankollu, l-uniku studju ta’ dan it-tip dwar il-mortalità tal-
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impjegati tal-impriża sar mill-awtoritajiet Taljani kompetenti1.

Skont l-awtoritajiet Taljani, dan l-istudju kif ukoll id-dejta miġbura mir-Reġistru Reġjonali 
tal-mesoteljoma fit-Toscana2 ppermetta li jiġi identifikat in-numru preċiż ta’ 19-il mewta bil-
mesoteljoma sal-2004 fost il-persuni li kienu jaħdmu mal-Breda. Jidher ukoll minn dan l-
istudju li l-ħaddiema li mietu (l-ewwel każ imur lura għall-1981) ġew ikkontaminati qabel l-
adozzjoni u d-data ta’ traspożizzjoni prevista fl-ewwel Direttiva Komunitarja dwar il-
protezzjoni mill-asbestos tal-1983. 

La l-istudju epidemjoloġiku tal-Professur Peto imsemmi mill-petizzjonanti u lanqas dak tal-
awturi tal-"European Network of Cancer Registries", ma jitkellmu konkretament dwar l-
allegata espożizzjoni tal-ħaddiema tal-Breda bejn l-1987 u l-1991 iżda janalizzaw is-
sitwazzjoni fil-livell tar-reġjuni u ta’ ċertu pajjiżi Ewropej. 

Minbarra dan, minħabba li l-perjodu medju biex toħroġ il-marda tal-mesoteljoma huwa ta’ 
madwar 40 sena, mhux probabbli li d-dejta msemmija f’dan l-istudju dwar l-imwiet tal-
ħaddiema bil-mesoteljoma ġejja mill-espożizzjoni wara d-data tal-1 ta’ Jannar 1987 prevista
għat-traspożizzjoni mill-Istati Membri tal-ewwel Direttiva Komunitarja dwar il-protezzjoni 
mill-asbestos (Direttiva 83/477/KEE). Tajjeb jiġi ppreċiżat li l-istudju tal-Professur Peto ġie 
ppubblikat fl-1999 jiġifieri xi 10 snin biss wara l-allegata espożizzjoni bejn l-1987 u l-1991. 
Bl-istess mod, l-istudju bbażat fuq il-"European Network of Cancer Registries" imur lura 
għall-2003.

Għaldaqstant, l-informazzjoni dwar l-imwiet bil-mesoteljoma fl-istudji msemmija hawn fuq
ma tippermettix lill-Kummissjoni Ewropea tikkonkludi li kien hemm ksur min-naħa tal-istat 
Taljan tal-obbligi tiegħu previsti fil-liġi Komunitarja. Din l-informazzjoni għalhekk ma tistax 
isservi ta’ bażi biex tinbeda proċedura ta’ ksur kontra l-Italja fil-każ imsemmi f’din il-
petizzjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tfakkar ukoll ir-risposta tagħha għall-mistoqsija parlamentari 
msemmija hawn fuq dwar l-istudju tal-Professur Peto, li kienet tgħid li huma l-ewwel nett l-
awtoritajiet Taljani responsabbli għall-immoniterjar u s-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali li għandhom jiddeċiedu dwar il-possibiltà li jikkunsidraw jew le l-istudji xjentifiċi 
eżistenti.

Wara dan, il-petizzjonanti rreferew għall-Komunikazzjoni kumplimentari tal-Kummissjoni 
Ewropea tal-10 ta’ Novembru 2006. F’din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea 
tindika li “minn din il-verifika jidher li l-awtoritajiet Taljani għall-kontroll u l-immoniterjar 
tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 83/477/KEE, 
intervenew b’mod attiv f’dan il-każ billi wettqu l-analiżi u l-kontrolli rilevanti – li ppermettew 
li jiġu osservati ċerti nuqqasijiet - u adottaw miżuri mmirati lejn l-anomaliji li nstabu kif ukoll 
inizjattivi oħra biex titjieb il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ħaddiema konċernati.” 
B'mod speċifiku, mill-informazzjoni provduta mill-istat Taljan riprodotta hawn fuq, jidher li l-
istaff tal-USL f’Ġunju tal-1998, fi spezzjoni fuq il-post irrapporta dgħjufija fil-ħżin 

                                               
1 Ir-riżultati ta’ dan l-istudju huma mogħtija aktar ’il fuq f’din il-Komunikazzjoni.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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temporanju tal-esplanade fuq in-naħa ta’ barra tal-materjal li tneħħa. 

Jirriżulta wkoll mill-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Taljani li matul l-2001, l-
ARPAT ikkontrollat id-dokumenti relatati mal-kwantitajiet ta’ materjali li ntremew fil-
landfills (madwar 1,900,000 kg ta’ ċanġaturi għal 67,000 m² ta’ saqaf), u vverifikat ir-riżultati 
tal-istħarriġ fuq il-post li jistabbilixxi l-art fiz-zona li hija proprjetà tal-istabbiliment u żvelat 
mill-midja lokali bħala s-sit possibbli għal landfill.

Is-servizzi tal-U. F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 ta’ 
Pistoia, sabu li l-qerda ta’ tagħmir ieħor suġġett għall-purifikazzjoni bejn l-1990 u llum sar 
regolarmanent f’konformità mal-leġiżlazzjoni.

Għal aktar informazzjoni, wieħed jista’ jirreferi għall-pubblikazzjoni “L-intervent sanitarju 
għall-istaff tal-kumpanija Breda li kien espost għall-asbestos”(anness).

Fil-fatt, dan in-nuqqas osservat mill-awtoritajiet Taljani ma fihx element ġdid li jista’ jservi 
bħala bażi biex titnieda proċedura ta’ ksur. L-osservazzjoni ta’ dan in-nuqqas u l-miżuri 
kollha li ttieħdu mill-awtoritajiet Taljani biex jirranġaw is-sit jistgħu biss jikkonfermaw 
riżultati preċedenti li l-awtoritajiet Taljani intervenew b’mod attiv fil-każijiet tal-petizzjoni.

It-tielet, il-petizzjonanti qajmu l-kwistjoni ta’ retroattività eventwali tal-leġiżlazzjoni Taljana 
li tittrasponi d-Direttiva 2003/18/KE.

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonanti dwar il-fatt li l-
informazzjoni msemmija fil-petizzjoni tirreferi għal perjodu qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva 2003/18/KE. Id-Direttiva 2003/18/KE kienet adottata fis-27 ta’ Marzu 2003 u l-Istati 
Membri kienu obbligati li jadottaw miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni qabel il-15 ta’ April 
2006. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva mhumiex rilevanti għall-istħarriġ
marbut ma’ din il-petizzjoni.

Għalhekk, id-dispozzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2003/18/KE ma kinux
japplikaw dakinhar tal-fatti li jissemmew fil-petizzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tibda l-proċedura ta’ ksur fuq il-bażi ta’ din id-Direttiva li m’għandhiex effett retroattiv. Il-
mistoqsijiet tal-petizzjonanti dwar rikonoxximent possibbli mill-effetti retroattivi tal-
leġiżlatura Taljana fuq il-leġiżlazzjoni li tittrasponi d-Direttiva jaqgħu kompletament taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istat Taljan.

Minkejja dan, il-Kummissjoni Ewropea talbet kjarifiki lill-awtoritajiet Taljani dwar ċertu 
dubji mqajma mill-petizzjonanti dwar it-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi Taljana u l-
applikazzjoni fil-prattika ta’ wħud minn dawn id-dispożizzjonijiet. Il-kjarifiki mitluba kienu 
fil-fatt dwar l-istandardizzazzjoni tar-reġjuni, l-awtorità responsabbli u l-impriżi awtorizzati 
biex jagħmlu xogħol ta’ twaqqigħ jew xogħol ta’ tneħħija tal-asbestos. L-awtoritajiet Taljani 
wieġbu b’mod sodisfaċenti għall-mistoqsijiet tal-Kummissjoni Ewropea biex din tkun tista’ 
għalhekk tikkonkludi li d-dubji tal-petizzjonanti huma bla bażi. 

Fl-aħħar nett, ir-raba’ punt, il-petizzjonanti rreferew għall-artikli fuq il-gazzetti kif ukoll l-
għadd dejjem jikber ta’ persuni li mietu li kienu jaħdmu fl-asbestos. Din l-informazzjoni 
mhijiex tat-tip li tista’ tipprovdi bażi biex tinfetaħ proċedura ta’ ksur kontra l-istat Taljan.
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Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonanti li r-rikonoxximent tal-
ispeċifiċità ta’ sit industrijali, kif propost mill-petizzjonanti, mhuwiex fi ħdan il-kompetenza 
Komunitarja.

Fl-aħħar nett, matul l-aħħar laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew li 
saret fil-11 ta’ Settembru 2008, il-petizzjonanti talbu, billi rreferew għall-Mistoqsija 
Parlamentari P-4493 tal-31 ta’ Lulju 2008, l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar informazzjoni 
ġdida fuq l-allegata preżenza ta’ landfill tal-asbestos mhux awtorizzata ġewwa l-
istabbiliment stess. Din l-informazzjoni dehret fil-midja Taljana fil-15 ta’ Ġunju 2008.

F’dan ir-rigward, tajjeb wieħed ifakkar li mhijiex il-prattika tal-Kummissjoni Ewropea li 
titkellem dwar l-allegazzjonijiet li jidhru fil-gazzetti. Il-Kummissjoni Ewropea għalhekk ma 
tistax tagħmel kummenti dwar l-allegata eżistenza ta’ landfill tal-asbestos mhux awtorizzata 
fl-istabbiliment u din tibqa’ ipoteżi sakemm ma tiġix eventwalment ikkonfermata mill-
awtoritajiet Taljani. Tajjeb wieħed ifakkar ukoll li huma l-ewwel nett l-awtoritajiet Taljani li 
għandhom jagħmlu l-istħarriġ tagħhom dwar dan, u jieħdu l-miżuri xierqa f’każ ta’ ksur tal-
leġiżlazzjoni. 
Madankollu, huwa diġà fiż-żgur li jekk jiġi kkonfermat li għad hemm din il-landfill fl-
istabbiliment, il-Kummissjoni Ewropea ssegwi mill-qrib il-miżuri speċifiċi meħuda mill-
awtoritajiet Taljani sabiex jiġi żgurat li t-tneħħija ta’ din il-landfill ma tippreżentax riskji
għas-saħħa tal-ħaddiema tal-Breda jew tal-ħaddiema responsabbli għat-tneħħija tal-asbestos.  

Ikun x’ikun il-każ, il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tistieden il-petizzjonanti biex jibagħtulha 
l-informazzjoni kollha dwar l-allegata eżistenza ta’ din il-landfill biex tanalizzaha bir-reqqa. 

KONKLUŻJONIJIET

Fl-irwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati, il-Kummissjoni Ewropea ma tonqosx milli 
tintervjeni fil-każ ta’ nuqqas tal-Istati Membri biex jinnotifaw lill-Kummissjoni Ewropea 
dwar miżuri li jittrasponu d-Direttivi tal-UE fl-eventwalità ta’ nuqqas ta’ konformità ta’ dawn 
il-miżuri mad-dispożizzjonijiet tal-linji gwida jew fil-każ ta’ applikazzjoni ħażina tal-
leġiżlazzjoni. 

Fil-każijiet imsemmija f’din il-petizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea, jekk ikun meħtieġ, tista’ 
tintervjeni u tibda proċedura ta’ ksur kieku kellha tirċievi evidenza li turi nuqqas mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li wassal għal sitwazzjoni mifruxa ta’ applikazzjoni ħażina 
tad-dispożizzjonjiet tad-Direttiva 83/477/KEE.

Għandu jiġi nnutat li mill-preżentazzjoni tal-petizzjoni fl-2004 sal-lum, tali elementi ma ġewx 
ipprovduti lill-Kummissjoni Ewropea. 

Minflok, minn elementi ta’ informazzjoni dettaljati u preċiżi pprovduti mill-awtoritajiet 
Taljani, jirriżulta li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jikkontrollaw u jimmonterjaw l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 83/477/KEE intervenew 
b’mod attiv fil-każ tal-petizzjoni. Saru wkoll xogħlijiet ewlenin ta’ purifikazzjoni mill-
awtoritajiet Taljani biex jirranġaw is-sit. Lanqas ma nġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar xi problemi riċenti fis-sit.
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Mingħajr l-ebda element ġdid ta’ informazzjoni u saħanistra anqas informazzjoni li tkun 
tippermetti li jiġi konkluż ksur tal-liġi tal-UE min-naħa tal-awtoritajiet Taljani, il-
Kummissjoni Ewropea trid tibqa’ ssostni d-deċiżjoni tagħha li ma tiftaħx proċeduri ta’ ksur 
kontra l-Italja fuq il-bażi tad-Direttiva 83/477/KEE.

Anness: il-pubblikazzjoni “L-intervent sanitarju għall-istaff tal-kumpanija Breda li kien 
espost għall-asbestos”.
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