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Betreft: Verzoekschrift 328/2004, ingediend door Patrizio La Pietra, (Italiaanse 
nationaliteit),  gesteund door 9 medeondertekenaars, over een geval van 
asbestvervuiling in een fabriek en de schade die is toegebracht aan de 
gezondheid van de werknemers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over een zeer ernstig geval in verband met het gebruik van vloeibare asbest in 
de productiecyclus in een fabriek in Ansaldo-Breda, provincie Pistoia (IT), dat tot 1985 heeft 
voortgeduurd. Hij wijst erop dat tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden (1987-1991) 
de productiecyclus niet is onderbroken en dat de werknemers niet beschermd zijn tegen het 
opnemen van stof en ook niet vooraf zijn geïnformeerd over de gezondheidsrisico's. Het 
asbestafval is bovendien opgeslagen zonder voorafgaande milieueffectrapportage. De boel is 
opgeslagen op het fabrieksterrein waardoor het terrein later moest worden hersteld. Dit is nog 
steeds aan de gang nadat er eindelijk in 1996 een begin mee is gemaakt. Onder deze 
omstandigheden is het sterftepercentage voor longkanker pijlsnel opgelopen onder de 
werknemers (180 doden op een personeelsbestand van 1 500; 20 slachtoffers zijn gedood door 
mesothelioom). Het blijkt dat in de tussentijd niets is gedaan om de werknemers te informeren 
over de methodiek en de duur van de saneringswerkzaamheden en dat de werkgever 
discriminerend is opgetreden in zijn behandeling van de aan de vervuiling blootgestelde 
werknemers. Indieners verzoeken om al deze redenen de Unie in te grijpen om de toedracht te 
achterhalen en er iets aan te doen als er werkelijk sprake is van schending door Italië van de 
op dit terrein van toepassing zijnde communautaire wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 oktober 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2004.

Aspecten met betrekking tot de bescherming van werknemers

De blootstelling van werknemers aan asbest is momenteel geregeld bij Richtlijn 83/477/EEG 
van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling 
aan asbest op het werk1. Deze richtlijn heeft tot doel werknemers tegen gevaren voor hun 
gezondheid te beschermen, en deze gevaren, die zich op het werk voordoen of kunnen 
voordoen door blootstelling aan asbest, te voorkomen. Zij behelst grenswaarden en andere 
bijzondere bepalingen, zoals de verplichting om een werkplan op te stellen voordat wordt 
begonnen met het slopen of verwijderen van asbest, waarschuwingsborden op te stellen op de 
plaatsen waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd en de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers adequaat voor te lichten. De richtlijn doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of 
in te voeren met het oog op een verdergaande bescherming van de werknemers.

Richtlijn 2003/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003 tot 
wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van 
werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk2 voorziet in een 
verscherping van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van werknemers die aan 
asbest worden blootgesteld, in de zin dat zij strengere bepalingen bevat inzake preventie op 
dit gebied.

Overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn 2003/18/EG dienen de lidstaten deze richtlijn om te 
zetten vóór 15 april 2006. Aangezien de termijn voor de omzetting van deze richtlijn nog niet 
is verstreken, kunnen thans geen eventuele inbreuken op Richtlijn 2003/18/EG worden 
vastgesteld.

Ten aanzien van de bescherming van werknemers blijft Richtlijn 83/477/EEG derhalve de 
enige richtlijn die van toepassing is op de in het verzoekschrift vermelde feiten.

De omzetting en tenuitvoerlegging van de richtlijn vallen onder de bevoegdheid van elke 
lidstaat afzonderlijk.

Wat de omzetting van de richtlijn betreft, heeft Italië de Commissie in kennis gesteld van zijn 
nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn 83/477/EEG.
De in het verzoekschrift vermelde informatie heeft echter betrekking op de praktische 
tenuitvoerlegging van de Italiaanse wetgeving tot omzetting van Richtlijn 83/477/EEG. Wat 
dat betreft, is het in de eerste plaats aan de nationale autoriteiten van de Italiaanse Republiek 
om voor de correcte toepassing van de richtlijnen te zorgen en bestuursrechtelijke en 
gerechtelijke beroepsprocedures in de nationale wetgeving vast te leggen. De controle en het 

                                               
1 PB L 263, 24.9.1983, blz. 25. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91/382/EEG van de Raad van 25 juni 1991 tot 
wijziging van Richtlijn 83/477/EEG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest op het werk (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8 van Richtlijn 
80/1107/EEG) (PB L 206 van 29.7.1991, blz. 16).

2 PB L 97 van 15.4.2003.
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toezicht op de nationale wetgeving die overeenkomstig Richtlijn 83/477/EEG is vastgesteld, 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten. Het is aan de 
lidstaten om ervoor te zorgen dat deze autoriteiten hun taken correct uitoefenen, met name 
door de uitvoering van daadwerkelijke controles om de correcte toepassing van de nationale 
wetgeving te waarborgen.

De Commissie beschikt niet over informatie op basis waarvan zij het optreden van de 
bevoegde Italiaanse autoriteiten in het onderhavige geval kan beoordelen. Indien er echter 
concrete elementen zouden zijn die wijzen op een algemene niet-naleving van de nationale 
wetgeving tot omzetting van de communautaire richtlijnen, kan de Commissie, als hoedster 
van de Verdragen, gebruikmaken van de mogelijkheden die in het Verdrag, en met name in 
artikel 226, zijn vastgelegd.

Aangezien indiener elementen aanvoert die het bestaan van een dergelijke situatie niet 
uitsluiten, is de Commissie voornemens de Italiaanse autoriteiten om specifieke informatie te 
verzoeken met betrekking tot de in het verzoekschrift uiteengezette feiten, teneinde een 
standpunt te kunnen innemen over de specifieke beweringen van indiener.

Milieuaspecten

Wat de bewering inzake het illegaal storten van asbest betreft, is er mogelijk sprake van een 
inbreuk op de afvalwetgeving van de EG, en met name op de artikelen 4, 8 en 9 van Richtlijn 
75/442/EEG1 betreffende afvalstoffen.

De Commissie heeft onlangs de Italiaanse autoriteiten schriftelijk om informatie verzocht om 
de situatie te kunnen beoordelen in het licht van de bovengenoemde EG-wetgeving. De 
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement zal onverwijld op de hoogte worden 
gebracht van het antwoord van de Italiaanse autoriteiten.

Richtlijn 87/217/EEG2 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het 
milieu door asbest heeft hoofdzakelijk betrekking op de controle van verontreiniging die door 
de productie van ruwe asbest en het werken met asbesthoudende producten wordt 
veroorzaakt. De richtlijn bevat slechts enkele algemene bepalingen over het vervoer en de 
verwijdering van asbesthoudend afval. Op basis van de door indiener verstrekte informatie 
kan niet met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van een inbreuk op deze richtlijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 februari 2005.

De Italiaanse autoriteiten hebben gereageerd op de brief van de Commissie met een verzoek 
om informatie over beweringen dat in Pistoia illegaal asbest is gestort.

De Italiaanse autoriteiten laten weten dat volgens de dossiers over het verzamelen en 
verwerken van de asbestpanelen in de fabriek Ansaldo-Breda die zijn verwijderd tijdens de 
                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975.
2 PB L 85 van 28.3.1987.
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renovatie al het asbestafval ter verwerking is afgevoerd overeenkomstig de geëigende 
procedures.

Verder verklaren zij dat het regionaal milieuagentschap en de plaatselijke veiligheidsdienst 
een bodemproef hebben genomen binnen het fabrieksterrein om na te gaan of er een deel of 
alle asbest begraven is. De resultaten van dit onderzoek waren negatief. 

Gezien het bovenstaande kan men ervan uitgaan dat er geen illegale asbeststort plaats heeft 
gehad op het fabrieksterrein van de Ansaldo-Breda-vestiging in Pistoia. Op basis van de 
gegevens waar de Commissie momenteel over beschikt, kan geen inbreuk worden 
geconstateerd op de afvalwetgeving van de EG.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 november 2005.

De Commissie heeft met zeer veel belangstelling het verslag van de onderzoeksmissie van de 
leden van de Commissie verzoekschriften bestudeerd. Asbest is immers een bijzonder 
gevaarlijke stof die ernstige ziekten kan veroorzaken, met name long- en borstvliesfibrosis en 
long-, borstvlies- en buikvlieskanker, en komt in verschillende vormen in een groot aantal 
werkomstandigheden voor. 

De beroepssectoren waarin zich momenteel de meeste asbestrisico's voordoen, zijn die 
sectoren waar men met deze stof in aanraking kan komen in het kader van herstel-, 
onderhouds-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. In deze omstandigheden is de 
blootstelling aan asbest vaak onvoorzien of onverwacht en zijn de materialen des te 
gevaarlijker omdat ze vaak in slechte staat verkeren. Een bijzondere situatie doet zich voor 
bij asbestverwijderingswerkzaamheden, waarbij men van de risico's op de hoogte is en ook 
weet dat de blootstellingsniveaus hoog zijn. In deze omstandigheden moeten de
beschermingsmaatregelen groter zijn.

De voorzitter van de Commissie verzoekschriften, de heer Libicki, heeft in zijn brief aan vice-
voorzitter Wallström meegedeeld dat de leden die bij het onderzoek betrokken zijn, hem 
hebben gevraagd de aandacht van de drie bevoegde Commissieleden op de conclusies van het 
verslag te vestigen.

Inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers op het werk en de
conclusies van het verslag met betrekking tot de ontvankelijkheid en inhoud van de tussen 
1988 en 2004 ingediende verzoekschriften dient eraan te worden herinnerd dat in het 
Gemeenschapsrecht de omzetting en tenuitvoerlegging van richtlijnen onder de bevoegdheid 
van elke afzonderlijke lidstaat vallen. Richtlijnen moeten door de lidstaten binnen de 
voorziene omzettingstermijn in nationaal recht worden omgezet. Het is de taak van de 
bevoegde nationale autoriteiten van elke lidstaat (met name van de arbeidsinspectie als het om 
de gezondheid en veiligheid op het werk gaat) om te zorgen voor een gepaste en effectieve 
controle van en toezicht op deze nationale wetgeving. De Commissie kan tussenbeide komen 
en eventueel een inbreukprocedure opstarten als zij concrete bewijzen heeft dat de bevoegde 
nationale autoriteiten zich in dezen niet voldoende van hun taken kwijten en de algemene 
toepassing te wensen overlaat. 
In dit opzicht dient te worden toegevoegd dat de richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid 
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op het werk in minimale voorschriften ter zake voorzien. In Richtlijn 83/477/EEG van de 
Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's 
van blootstelling aan asbest op het werk1 zijn grenswaarden en andere bijzondere bepalingen 
vastgelegd, maar de lidstaten houden de bevoegdheid om wettelijke, bestuursrechtelijke of 
administratieve maatregelen te treffen die de werknemers nog beter beschermen.

Hoewel de conclusies van het verslag inzake de ontvankelijkheid en inhoud van de tussen 
1988 en 2004 ingediende verzoekschriften op zich specifiek op het geval Ansaldo-Breda 
betrekking hebben, verwijst de Commissie naar de feiten die eerder aan de Commissie 
verzoekschriften zijn meegedeeld. Het gaat hierbij met name om de brief die de Commissie 
naar de Italiaanse autoriteiten heeft verstuurd met het verzoek om specifieke inlichtingen over 
de situatie die in het verzoekschrift in kwestie wordt behandeld, evenals om het antwoord van 
de Italiaanse autoriteiten op deze brief. Uit de nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen die 
de Italiaanse autoriteiten naar aanleiding van dit verzoekschrift hebben verstrekt, blijkt 
duidelijk dat de bevoegde nationale autoriteiten voor de controle van en het toezicht op de 
toepassing van de nationale wetgeving die Richtlijn 83/477/EEG omzet, in dit geval actief 
hebben opgetreden. Zij hebben relevante analyses en controles uitgevoerd, waardoor een 
aantal gebreken zijn opgespoord. Ook hebben zij maatregelen getroffen om de aangetroffen 
onregelmatigheden te corrigeren, alsmede andere initiatieven ontplooid ter verbetering van de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de betrokken werknemers. Wat de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers betreft, is de Commissie 
van mening dat het onderhavige geval onder de verantwoordelijkheid valt van de bevoegde 
nationale autoriteiten voor de controle van en het toezicht op de Italiaanse wetgeving die 
krachtens Richtlijn 83/477/EEG is aangenomen. 

Zoals uit het verslag zelf blijkt, valt dit geval overigens onder de bevoegdheid van de 
nationale rechterlijke instanties en is er momenteel voor de rechtbank van Pistoia een zaak 
over asbest hangende (strafproces) tegen het bedrijf Breda.

Wat de conclusies van het verslag inzake overweging 17 van Richtlijn 2003/18/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 27 maart 2003 tot wijziging van Richtlijn 
83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest op het werk2 betreft, dringt de Commissie verzoekschriften er bij de 
Commissie op aan dat zij het Europees Parlement de wettelijke en/of administratieve 
initiatieven voorlegt die zij wil nemen om deze doelstelling te behalen.

Er dient evenwel te worden gepreciseerd dat het hier om een standaardoverweging gaat, die 
naar de rechtvaardiging van Richtlijn 2003/18/EG op zich verwijst en die, rekening houdend 
met het evenredigheidsbeginsel, de aanvaarding van deze richtlijn rechtvaardigt. Deze 
overweging is dus niet gericht op wettelijke en/of administratieve initiatieven die de 
Commissie in de toekomst zou moeten nemen. 

De geciteerde passage uit overweging 17 luidt als volgt: "Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk de bescherming van werknemers tegen de risico's van 
blootstelling aan asbest op het werk niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 

                                               
1 PB L 263 van 24.09.1983, blz. 25.
2 PB L 97 van 15.04.2003, blz. 48.
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verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen van het optreden beter door de 
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen." 
Na deze passage gaat overweging 17 van de richtlijn als volgt verder: "Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel [artikel 5 van het Verdrag] neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze 
richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen [de bescherming van werknemers 
tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk] te verwezenlijken."

In deze context dienen evenwel een aantal initiatieven te worden vermeld die de Commissie 
op dit gebied al heeft genomen. Volgens de Mededeling van de Commissie "Zich aanpassen 
aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en 
veiligheidsstrategie 2002-2006"1 moet het communautair beleid inzake de gezondheid en 
veiligheid op het werk tot doelstelling hebben het welzijn op het werk voortdurend te 
verbeteren. Een van de doelstellingen die alle betrokken spelers samen moeten nastreven, is 
de versterkte preventie van beroepsziekten. Prioriteit moet in dit opzicht onder meer worden 
toegekend aan de ziekten ten gevolge van de blootstelling aan asbest.

Wat de tenuitvoerlegging van deze doelstelling betreft, dient te worden verwezen naar de 
aanbeveling van de Commissie van 19 september 2003 betreffende de Europese lijst van 
beroepsziekten2. Deze aanbeveling vervangt Aanbeveling 90/326/EEG van de Commissie van 
22 mei 1990 betreffende de goedkeuring van een Europese lijst van beroepsziekten3.

De oude aanbeveling omvatte al asbestose, complicatie van asbestose door bronchiale kanker 
en mesothelioom veroorzaakt door de inademing van stof van asbeststof. Ten opzichte 
daarvan omvat de nieuwe aanbeveling (in bijlage I, "Europese lijst van beroepsziekten") ook 
fibrotische aandoeningen van het borstvlies met ademhalingsbelemmering veroorzaakt door 
asbest en longkanker veroorzaakt door de inademing van stof van asbeststof, alsmede (in 
bijlage II, "Aanvullende lijst van ziekten die vermoedelijk door de beroepsuitoefening 
veroorzaakt worden, gemeld zouden moeten worden en in de toekomst in bijlage I van de 
Europese lijst opgenomen zouden kunnen worden") strottenhoofdkanker veroorzaakt door de 
inademing van stof van asbeststof.

De aanbevelingen zijn handelingen die niet op dwingende effecten gericht zijn. Wat evenwel 
de aanbeveling van de Commissie van 23 juli 1962 inzake goedkeuring van een Europese lijst 
van beroepsziekten betreft, heeft het Hof van Justitie gesteld dat de nationale rechters deze in 
overweging moeten nemen bij de beslechting van geschillen die hen worden voorgelegd, 
aangezien de aanbevelingen slechts als handelingen zonder juridisch effect kunnen worden 
beschouwd4.

Aangaande de suggestie van de Commissie verzoekschriften over de uitvoering van een 
volledige controle van de verschillende nationale reglementen die het verbod voor 

                                               
1 COM/2002/0118 def.
2 PB L 238 van 25.9.2003, blz. 28.
3 PB L 160 van 26.6.1990, blz. 39.
4 Arrest van 13 december 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds voor beroepsziekten, C-322/88, jurispr. blz. 4407, 

punt 19.
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asbestgebruik hebben ingevoerd, dient te worden vermeld dat Richtlijn 2003/18/EG (een aan 
artikel 5 toegevoegde alinea) een verbod heeft ingevoerd op activiteiten die de werknemers 
blootstellen aan asbestvezels bij de winning van asbest, de vervaardiging en verwerking van 
asbestproducten of de vervaardiging en verwerking van producten die doelbewust 
toegevoegde asbest bevatten, met uitzondering van het behandelen en storten van producten 
die afkomstig zijn van sloop en asbestverwijdering.

Wat Richtlijn 2003/18/EG betreft moeten de lidstaten de nationale omzettingsmaatregelen 
vóór 15 april 2006 invoeren. Vanaf deze datum zal de nieuwe richtlijn worden gecontroleerd 
door de Commissie voor communicatie en overeenstemming van de nationale 
omzettingsmaatregelen.

Wat de conclusies van het verslag betreft die betrekking hebben op de periode van 20 jaar die 
tussen de vaststelling van Richtlijn 83/477/EEG en de vaststelling van de nieuwe Richtlijn 
2003/18/EG verstreken is, dient te worden gepreciseerd dat dit geen passieve wachtperiode is 
geweest.

In de tijd vóór de vaststelling van de nieuwe Richtlijn 2003/18/EG is Richtlijn 83/477/EEG, 
een zeer belangrijk startpunt in het harmonisatieproces van de normen ter bescherming van 
aan asbest blootgestelde werknemers, bijgewerkt en gewijzigd, met name door Richtlijn 
91/382/EEG van de Raad van 25 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG 
betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op 
het werk1.

Gelet op de vooruitgang in de wetenschappelijke kennis en de technologie en de verworven 
ervaring in de toepassing van de richtlijn, zag de Raad zich namelijk genoodzaakt de 
bepalingen van de richtlijn opnieuw te onderzoeken. Zo was het ten tijde van de vaststelling 
van Richtlijn 83/477/EEG nog niet mogelijk om kleine hoeveelheden asbest te meten, wat 
later wel mogelijk werd. 

Met de vaststelling van Richtlijn 91/382/EEG werden verschillende artikelen van Richtlijn 
83/477/EEG gewijzigd (artikel 3, lid 3 en de artikelen 5, 7 en 8). Er werden met name 
strengere limietwaarden voor blootstelling opgelegd.

Bovendien werden op 25 mei 1998 artikel 1, lid 1, artikel 9, lid 2 en artikel 15, lid 1 van 
Richtlijn 83/477/EEG ook gewijzigd door Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 
betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's 
van chemische agentia op het werk2.

Bovendien dient op het gebied van de controle van de toepassing van de nationale wetgeving 
die Richtlijn 83/477/EEG omzet, te worden vermeld dat de Europese Commissie en het 
Comité des hauts responsables de l'inspection du travail/Senior Labor Inspectors Committee
(CHRIT/SLIC) in samenwerking met de Duitse arbeidsinspectie en de federatie van Duitse 
Berufsgenossenschaften in 2003 een Europese conferentie over asbest hebben georganiseerd.

                                               
1 PB L 206 van 29.07.1991, blz. 16.
2 PB L 131 van 05.05.1998, blz. 11.
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De werkgroep Campagne d'inspection amiante 2006 van het SLIC bereidt momenteel een 
asbestinspectiecampagne voor 2006 voor. Deze werkgroep is verder bezig een gids met goede 
werkwijzen voor asbestwerkzaamheden op te stellen. 

Wat de verkoop en het gebruik van asbesthoudende producten betreft, was crocidoliet (blauwe 
asbest) in de vroege jaren tachtig de eerste categorie asbestvezels die op Europees niveau 
volledig verboden werd. In 1991 werden vijf van de zes verschillende typen asbest volledig 
verboden in de Europese Gemeenschap. Het zesde type (witte asbest) werd in veertien 
productcategorieën verboden. De Europese Commissie heeft op 26 juli 1999 (Richtlijn 
1999/77/EG) besloten ook al het overige gebruik van asbest te verbieden. De Richtlijn bepaalt 
dat 1 januari 2005 de ingangsdatum van dit verbod is in alle lidstaten.
Met uitzondering van Portugal hebben alle lidstaten de Commissie al meegedeeld dat ze 
Richtlijn 1999/77/EG in hun eigen wetgeving hebben omgezet.

Wat de epidemiologische aspecten betreft, kunnen we uit asbestgerelateerde 
kankerepidemieën en op basis van bestaande epidemiologische gegevens gemaakte prognoses 
(geanalyseerd door professor Peto en zijn medewerkers1) opmaken dat het totale aantal 
sterfgevallen in vijf EU-lidstaten en Zwitserland2 dat aan een specifieke, door blootstelling 
aan asbest veroorzaakte kanker (mesothelioom van het borstvlies) te wijten is, de volgende 35 
jaar naar verwachting nagenoeg zal verdubbelen van ongeveer 5 000 tot 9 000 per jaar. Dit 
betekent dat tussen nu en 2025 circa 250 000 mensen aan deze ziekte zullen bezwijken. Het 
mesothelioom ontwikkelt zich ongeveer 40 jaar na de eerste blootstelling aan asbest, wat 
verklaart dat de sterfte door mesothelioom blijft stijgen, zelfs nu de productie van asbest en 
het gebruik van asbestproducten verboden is. Helaas is er momenteel geen behandeling 
bekend tegen mesothelioom. Bijgevolg zijn bijna alle gevallen dodelijk.

Het Europees Netwerk van Kankerregisters, dat in het kader van het vroegere programma 
"Europa tegen kanker" door de Gemeenschap wordt medegefinancierd, heeft onlangs de 
bovenstaande bevindingen van Peto et al. verfijnd en uitgebreid naar alle lidstaten en een 
aantal Centraal- en Oost-Europese landen3. Volgens de auteurs zijn de cijfers van het 
Italiaanse regionale kankerregister die Noord-Italië betreffen, inderdaad hoog in vergelijking 
met de nationale gemiddelden in Europa. Dit komt overeen met wat indieners hebben gesteld.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Na haar vergadering van 22 februari 2006 heeft de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement indiener een brief [02-COMM.PETI(2006)D/14790] gestuurd waarin 
onder meer wordt vermeld welke strekking de verwachte aanvullende informatie van de 
Commissie heeft. 

In deze brief stelt de Commissie verzoekschriften vast dat de Commissie afdoende heeft 

                                               
1 The European mesothelioma epidemic, J. Peto et al., British J of Cancer (1999) 79(3/4), blz. 666-672.

2 VK, F, D, I, NL en CH.

3 Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the increasing trends, 
F. Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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gereageerd op de problematiek die werd genoemd in het verslag van de onderzoeksmissie in 
Pistoia van 14 en 15 februari 2005. Niettemin acht de Commissie verzoekschriften het juist de 
Commissie te verzoeken of zij een laatste maal wil nagaan of de bevoegde Italiaanse 
autoriteiten in overeenstemming met de Europese bepalingen (Richtlijn 2003/18) hebben 
gehandeld. 

Tevens wordt in die brief indiener gevraagd zijn eventuele opmerkingen aan de Commissie 
verzoekschriften te doen toekomen, zodat de Commissie een eindbeoordeling kan geven van 
de inhoud van het verzoekschrift. Tot op heden heeft de Commissie geen opmerkingen 
ontvangen.

Allereerst dient te worden benadrukt dat Richtlijn 2003/18/EG tot wijziging van Richtlijn 
83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest op het werk op 27 maart 2003 is goedgekeurd en dat de lidstaten tot 
15 april 2006 de tijd hadden om de maatregelen te treffen die nodig waren om de richtlijn ten 
uitvoer te leggen. Richtlijn 2003/18/EG is dan ook niet van toepassing op de handelwijze van 
de Italiaanse autoriteiten in verband met de feiten die in verzoekschrift 328/2004 worden 
aangevoerd.

Daarentegen zal de Commissie ingrijpen als Italië de Commissie niet in kennis stelt van zijn 
nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn 2003/18/EG en als deze nationale 
maatregelen niet stroken met de richtlijn. Omdat Italië niet heeft aangegeven welke nationale 
maatregelen het heeft genomen om Richtlijn 2003/18/EG ten uitvoer te leggen, is de 
Commissie voornemens een inbreukprocedure wegens niet-mededeling in de zin van artikel 
226 van het Verdrag op te starten.

Wat betreft de praktische tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/18/EG kan de Commissie niet 
vooruitlopen op de toekomstige toepassing door de bevoegde Italiaanse autoriteiten van de 
Italiaanse wetgeving tot omzetting van de richtlijn. Het is de namelijk de taak van de 
bevoegde nationale autoriteiten van elke lidstaat (met name van de arbeidsinspectie als het om 
de gezondheid en veiligheid op het werk gaat) om te zorgen voor een gepaste en effectieve 
controle van en toezicht op de correcte toepassing van de nationale wetgeving tot omzetting 
van de communautaire richtlijnen. De Commissie kan uiteraard tussenbeide komen en 
eventueel een inbreukprocedure opstarten als zij concrete bewijzen heeft dat de bevoegde 
nationale autoriteiten zich in dezen niet voldoende van hun taken kwijten en de algemene 
toepassing te wensen overlaat.

Daarnaast heeft de Commissie een aanvullend onderzoek verricht naar de handelwijze van de 
bevoegde Italiaanse autoriteiten in het licht van de communautaire regelgeving die van kracht 
was op het moment dat de in verzoekschrift 328/2004 aangevoerde feiten plaatsvonden 
(Richtlijn 83/477/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/382). Uit dit onderzoek blijkt dat de 
bevoegde nationale autoriteiten voor de controle van en het toezicht op de toepassing van de 
nationale wetgeving die Richtlijn 83/477/EEG omzet, in dit geval actief hebben opgetreden. 
Zij hebben relevante analyses en controles uitgevoerd, waardoor een aantal gebreken zijn 
opgespoord. Ook hebben zij maatregelen getroffen om de aangetroffen onregelmatigheden te 
corrigeren, alsmede andere initiatieven ontplooid ter verbetering van de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van de betrokken werknemers. 
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Uit dit aanvullend onderzoek kan dus niet worden geconcludeerd dat de bevoegde Italiaanse 
autoriteiten het Gemeenschapsrecht hebben geschonden.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2008 en 
25 november 2008

In dit verzoekschrift stellen werknemers van de fabriek Ansaldo-Breda in Pistoia een geval 
van besmetting aan de kaak dat het gevolg is van het gebruik van asbest in de productiecyclus. 
Volgens indieners zijn de werknemers van deze fabriek tijdens de werkzaamheden ter 
vervanging van het eternieten dak tussen 1987 en 1991 blootgesteld aan asbest. De normale 
productiecyclus zou destijds niet zijn onderbroken en de werknemers zouden niet zijn 
geïnformeerd, noch beschermd. Sommige werknemers kregen nul op het rekest na verzoeken 
om erkenning van en schadeloosstelling voor beroepsziekten die zij hebben opgelopen na 
blootstelling aan asbest.

Indieners verzoeken het Parlement:
- na te gaan of Italië zich houdt aan de communautaire regelgeving met betrekking tot de 
bescherming van werknemers tegen asbest en de erkenning van de speciale maatregelen ten 
behoeve van werknemers die aan asbest zijn blootgesteld; 
- na te gaan of de eventuele beschermingsinstrumenten adequaat zijn en worden gebruikt bij 
de sanering van het terrein in kwestie; 
- na te gaan of er sprake is van onrechtmatige storting van asbest op het terrein en, zo ja, of 
het gestorte asbest overeenkomstig de communautaire regelgeving veilig is opgeslagen; 
- na te gaan of de nodige analyses zijn verricht voor sanering van het terrein; 
- ervoor te zorgen dat er speciale maatregelen worden getroffen voor werknemers die aan 
asbest zijn blootgesteld.

COMMENTAAR VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP DE ARGUMENTEN IN HET 
VERZOEKSCHRIFT

a) Gemeenschapswetgeving ter zake en de verplichting tot omzetting en 
tenuitvoerlegging van de lidstaten

Zoals door de Europese Commissie reeds aangegeven in voorgaande mededelingen, is 
regelgeving voor de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 
asbest op het werk op Europees niveau vastgelegd in Richtlijn 83/477/EEG zoals gewijzigd 
bij Richtlijnen 91/382/EEG en 2003/18/EG. De door indieners aangevoerde feiten dienen te 
worden beschouwd in het licht van de bepalingen van Richtlijn 83/477/EEG, die destijds 
alleen relevant was.

De lidstaten zijn verplicht communautaire richtlijnen correct om te zetten. Voorts is het de 
taak van de bevoegde nationale overheden, en op het gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk met name van de arbeidsinspectie, om adequate en effectieve controle en toezicht te 
waarborgen op een goede toepassing van de nationale wetgeving waarin communautaire 
richtlijnen zijn omgezet en in de nationale wetgeving administratieve en rechterlijke 
beroepsmogelijkheden op te nemen. 

b) Door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie
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Direct na de indiening van het verzoekschrift in 2004 heeft de Europese Commissie de Italiaanse 
autoriteiten verzocht om nadere inlichtingen over de in het verzoekschrift geschetste situatie, om 
vast te stellen of de door indieners genoemde punten leiden tot de vaststelling dat de bevoegde 
Italiaanse autoriteiten zich niet houden aan het Gemeenschapsrecht en naar aanleiding daarvan 
kan worden besloten een inbreukprocedure tegen Italië in gang te zetten. De Italiaanse 
autoriteiten hebben als reactie op de brief van de Europese Commissie de volgende informatie 
verstrekt:

De Italiaanse autoriteiten stellen dat de situatie enigszins afwijkt dan wat aan de Europese 
Commissie is beschreven. Enkele punten zouden nadere toelichting behoeven, in het 
bijzonder met betrekking tot de gezondheidsaspecten: "De Lokale sanitaire eenheid (Unità 
Sanitaria Locale, USL) van Pistoia heeft in samenwerking met het Centro per lo studio e la 
prevenzione oncologica van Florence1 epidemiologisch onderzoek verricht naar het 
sterftecijfer van werknemers van het bedrijf. Daarin waren 3 741 werknemers opgenomen, 
waarvan er in totaal 1 154 zijn overleden (alle doodsoorzaken in beschouwing genomen, van 
hart- en vaatziekten tot letsel). De onderzoeksperiode besloeg 40 jaar: tussen 1 januari 1960 
en 31 december 2000.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er bovenmatig veel gevallen van mesothelioom 
voorkomen, een enigszins verhoogd aantal gevallen van longkanker, statistisch significant 
voor arbeiders en niet voor werknemers, en beperkt tot de personen die vóór 1970 in dienst 
waren getreden bij Breda. Het is bekend dat er voor longkanker een groot aantal risicofactoren 
is. Het grote aantal gevallen van longkanker is dan ook moeilijk te verklaren omdat er 
informatie ontbreekt over de individuele blootstelling aan asbest en aan andere stoffen die 
kanker kunnen veroorzaken, zoals tabaksrook.

In geen enkel geval was asbestose de doodsoorzaak.

Wat mesothelioom van het borstvlies betreft, zijn de gevallen niet alleen vastgesteld middels 
het epidemiologisch onderzoek in kwestie, maar ook dankzij diverse andere 
informatiebronnen omdat er in Toscane al lang een doeltreffend registratiesysteem bestaat 
waarbij alle medische instellingen zijn betrokken. Deze gegevens worden bijgehouden in het 
Archivio Regionale dei Mesoteliomi2."

Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn tot 2004 "19 personen die gedurende verschillende 
perioden bij Breda hadden gewerkt overleden aan mesothelioom; twee van deze personen 
werkten sinds 1950 of vóór het gebruik van verpulverd asbest voor isolatie van het rollend 
spoorwegmaterieel niet meer bij Breda. Deze operatie, die moet worden beschouwd als de 
belangrijkste bron van blootstelling aan asbest, vond voornamelijk plaats in de oude fabriek. 
Hiermee is halverwege de jaren vijftig begonnen, tot aan het einde van de jaren zeventig. Er 
zij op gewezen dat bovengenoemde gevallen van mesothelioom zich over een periode van 
ongeveer 25 jaar hebben voorgedaan (het eerste geval in 1981) en dat de gemiddelde 
latentietijd van deze tumor ongeveer 40 jaar bedraagt. Deze ziekte kan dus niet zijn 

                                               
1 Centrum voor onderzoek naar en preventie van kanker.

2 Regionaal register voor gevallen van mesothelioom.
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veroorzaakt door veronderstelde recente of huidige blootstelling."

Met betrekking tot de saneringswerkzaamheden voor asbesthoudend materieel stellen de 
Italiaanse autoriteiten het volgende:

"Tussen 1990 en nu hebben op het huidige terrein talrijke werkzaamheden plaatsgevonden 
voor sanering van de installaties en structuren.

Deze werkzaamheden hadden een preventief doel. Hiermee werd beoogd asbesthoudend 
materiaal te verwijderen en te scheiden. De werkzaamheden waren geenszins ingegeven door 
een situatie van buitensporige milieuvervuiling. De belangrijkste werkzaamheden bestonden 
in het verwijderen en/of afzonderen van de verpulverde asbest op de regenpijpen op het dak 
van de fabriek. Bij de werkzaamheden zijn altijd milieucontroles verricht om na te gaan of 
zich asbestvezels in de lucht bevonden.

In de publicatie "Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van werknemers van het 
bedrijf Breda die zijn blootgesteld aan asbest" (in de bijlage) wordt in het hoofdstuk “Dodici 
anni di bonifiche in una azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento 
ambientale”1 nader ingegaan op het type werkzaamheden en de bijbehorende 
uitvoeringscondities voor verwijdering of afzondering van asbesthoudend materieel, alsmede 
de resultaten van milieucontroles die tijdens en na de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In deze tekst wordt geconcludeerd dat de resultaten voor de periode 1990-2002 een
vervuilingsniveau van vezels in de lucht aantonen dat kan worden aangemerkt als 
omgevingswaarde, dat wil zeggen dat de gemeten niveaus niet significant afwijken van de 
referentiewaarde. Gezien de resultaten van recentelijk genomen monsters en verrichte 
analyses geldt deze evaluatie nu nog."

Betreffende de vervanging van de eternieten dakbedekking tussen 1987 en 1991 van de 
huidige installatie geven de Italiaanse autoriteiten aan dat "deze werkzaamheden geen 
aanleiding hebben gegeven tot een belangrijke blootstelling."

Uit analyse van luchtmonsters binnen het gebouw die vanaf eind 1989 en dus ook tijdens de 
werkzaamheden ter vervanging van de dakbedekking zijn genomen, is gebleken dat er geen 
sprake was van milieuvervuiling.

In de archieven zijn geen meldingen uit die periode van de werknemers terug te vinden over 
de problemen in verband met de ontmantelingswerkzaamheden. Het personeel van de USL 
heeft in juni 1998 wel een inspectie ter plaatse uitgevoerd en tekortkomingen gesignaleerd bij 
de tijdelijke opslag van het verwijderde materieel op de buitenplaats.

Regelmatig duikt de hypothese op van het storten van de asbesthoudende betonplaten die uit 
de dakbedekking zijn verwijderd. In 2001 heeft het ARPAT2 de documenten gecontroleerd 
met betrekking tot de hoeveelheden materieel die zijn gestort (ongeveer 1 900 000 kg platen 

                                               
1 Twaalf jaar sanering in een constructiebedrijf voor spoorwegmaterieel: evaluatie van de milieuvervuiling.

2 Regionaal agentschap voor milieubescherming in Florence.
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voor een dakoppervlakte van 67 000 m²) en heeft de resultaten geverifieerd van peilingen op 
het terrein dat bij het gebouw hoort en dat volgens de lokale pers mogelijk is gebruikt voor de 
storting. Op basis van deze controles heeft de gemeente Pistoia geoordeeld onrechtmatige 
vernietiging van asbestcement op het terrein van Ansaldo Breda te kunnen verbieden.

De diensten van U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia stellen vast dat de vernietiging van ander materieel dat tussen 1990 en nu aan sanering 
is onderworpen, volgens de geldende wetgeving heeft plaatsgevonden.

Eind 2002 was de USL gezien de aanhoudende bezorgdheid van de werknemers van oordeel 
dat er andere initiatieven moesten worden ontplooid, en heeft zij een geïntegreerd 
gezondheidsplan voorgesteld. Institutionele en sociale instanties (waaronder de gemeente 
Pistoia, het bedrijf Breda, de vakbond, beroepsorganisaties, de provinciale directie voor 
arbeid, het hieronder genoemde INAIL en het ARPAT) zijn verzocht hieraan deel te nemen. 
Daaruit is een project voortgevloeid met twee doelstellingen:

 ten eerste wordt er met het oog op preventie gewerkt aan verwijdering, over een periode 
van vijf jaar, van de goten die nog ingekapseld en afgezonderd asbest bevatten (tabel 3, 
bladzijde 42 van bijgevoegde publicatie). Deze werkzaamheden zijn in augustus 2004 
begonnen en worden tijdens de zomersluiting van het bedrijf uitgevoerd;

 ten tweede is er met het oog op de volksgezondheid een buitengewone campagne gevoerd 
(die nu is afgerond) waarbij werknemers van Ansaldo Breda en andere bedrijven die 
binnen de onderneming werkzaam zijn, op vrijwillige basis konden deelnemen aan een 
medische controle. De deelname aan deze campagne was lager dan verwacht. Gebleken is 
dat de werknemers die nu bij het bedrijf werkzaam zijn, zich ernstig zorgen maken over 
hun gezondheidstoestand, maar uit de resultaten van de medische onderzoeken zijn geen 
verslechteringen van het ademhalingsapparaat naar voren gekomen. Deze resultaten 
kunnen overigens niet worden gegeneraliseerd omdat zich zo weinig deelnemers hebben 
gemeld."

De Italiaanse autoriteiten hebben de Europese Commissie gegevens doen toekomen van het 
Nationaal instituut voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen (Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL) met de opmerking dat "dit instituut 
enkel en alleen beschikt over gegevens die zijn verzameld bij zijn eigen technische structuren 
in het kader van missies die het krijgt toegewezen van het Ministerie van arbeid en sociaal 
beleid - Algemene directie socialezekerheidsbeleid, op grond van de erkenning van het recht 
op sociale uitkeringen van werknemers die zijn blootgesteld aan asbest, krachtens artikel 13, 
leden 7 en 8 van wet nr. 257/1992, gewijzigd bij wet nr. 271/1993."

Het INAIL heeft de volgende informatie verstrekt:

 "het gebruik van verpulverd asbest is in juni 1982 stopgezet;
 tijdens de werkzaamheden voor verwijdering van het eternieten dak zijn de 

productiewerkzaamheden niet onderbroken, maar er is geen informatie beschikbaar 
over de omstandigheden die in de brief van de Europese Commissie worden 
beschreven;
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 de massale blootstelling aan asbest bij het bedrijf in kwestie is te verklaren door het 
gebruik van asbest bij de bouw van spoorwegrijtuigen; deze techniek wordt sinds de 
jaren tachtig niet meer gebruikt;

 beroepsziekten die door asbest zijn veroorzaakt, hebben een lange latentieperiode en 
kunnen zich dus pas lange tijd na de laatste blootstelling aan het risico manifesteren. 
Daarom wordt voor deze ziekten regelmatig schadeloosstelling geboden door het 
INAIL, ook als zij recentelijk zijn gemeld of zich in de toekomst openbaren."

Daarnaast hebben de Italiaanse autoriteiten de Europese Commissie de publicatie 
"L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda" verstrekt. In de bijlage 
bij deze mededeling is een kopie van deze publicatie gevoegd. Deze publicatie "bevat de 
handelingen van de studiedag die op 22 februari 2002 is georganiseerd door de plaatselijke 
gezondheidsdienst nr. 3 van Pistoia en de gemeente Pistoia om het resultaat van de 
ingewikkelde werkzaamheden die al jarenlang door deze dienst worden verricht openbaar te 
maken en ter beschikking te stellen van de stad en de opgedane kennis over het 
asbestprobleem bij het bedrijf Breda te delen".

De Italiaanse autoriteiten hebben daarmee een bevredigend antwoord gegeven op de vragen 
van de Europese Commissie over onder meer gezondheidsaspecten, de 
saneringswerkzaamheden, de veronderstelde storting van vervuilde platen en de 
schadeloosstelling van werknemers voor beroepsziekten die zijn veroorzaakt door asbest.

Uit de nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen die de Italiaanse autoriteiten naar 
aanleiding van dit verzoekschrift hebben verstrekt, blijkt duidelijk dat de bevoegde nationale 
autoriteiten voor de controle van en het toezicht op de toepassing van de nationale wetgeving 
die Richtlijn 83/477/EEG omzet, in dit geval actief hebben opgetreden. Zij hebben relevante 
analyses en controles uitgevoerd, waardoor een aantal gebreken zijn opgespoord. Ook hebben 
zij maatregelen getroffen om deze te corrigeren, alsmede andere initiatieven ontplooid ter 
verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de betrokken 
werknemers. 

De Europese Commissie heeft niet vastgesteld dat de bevoegde Italiaanse autoriteiten het 
Gemeenschapsrecht hebben geschonden en heeft dan ook besloten geen inbreukprocedure 
tegen Italië in gang te zetten.

c) Onderzoeksmissie van EP-afgevaardigden in Pistoia

Tegelijk met het onderzoek van het verzoekschrift door de Europese Commissie hebben de 
leden van de Commissie verzoekschriften van het EP op 14 en 15 februari 2005 een 
onderzoeksmissie verricht in Pistoia. Het EP heeft de aandacht van de drie bevoegde 
Commissieleden op de conclusies van dit verslag gevestigd.

De Europese Commissie heeft de tekst van het verslag zorgvuldig bestudeerd. Hierin wordt de 
historie van eerdere verzoekschriften inzake asbest uiteengezet en wordt verslag gedaan van 
het bezoek aan de fabriek van Ansaldo-Breda en van de hoorzitting met de betrokkenen (zoals 
voormalige werknemers en de Italiaanse autoriteiten).

In de conclusies verzoeken de auteurs van het verslag de Europese Commissie nieuwe 
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maatregelen te treffen tegen de risico's die verband houden met asbest en stellen zij dat de 
Commissie niet voldoende wetgeving ter zake heeft opgesteld.

In haar eerdere mededeling heeft de Europese Commissie een gedetailleerd antwoord gegeven 
aan de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. Zij heeft hierin onder meer 
opnieuw haar standpunt uiteengezet dat zij, bij gebrek aan nieuwe informatie in het verslag en 
gezien de nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen die de Italiaanse autoriteiten naar 
aanleiding van dit verzoekschrift hebben verstrekt, tot de conclusie is gekomen dat er geen 
sprake is van lacunes en dat het geval onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
autoriteiten in Italië valt.

d) Nieuwe informatie van indieners

In september 2007 hebben indieners nieuwe informatie verstrekt waarvoor Italië huns inziens 
de verantwoordelijkheid draagt en die een inbreukprocedure op Europees niveau 
rechtvaardigt.

De Europese Commissie heeft deze nieuwe informatie bestudeerd. Zij is echter tot de 
conclusie gekomen dat deze informatie niets nieuws omvat en niet concreet genoeg is en dat 
op basis daarvan niet kan worden aangetoond dat Italië de Gemeenschapswetgeving 
overtreedt. Op grond van deze nieuwe informatie kan dus geen inbreukprocedure worden 
geopend. 

Concreet verwijzen indieners ten eerste naar de studie van professor J. Peto, volgens welke 
het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom van het borstvlies in vijf lidstaten van de 
EU, waaronder Italië, alsmede in Zwitserland, de komende 35 jaar naar verwachting nagenoeg 
zal verdubbelen. Over deze studie heeft mevrouw Angellili op 12 februari 2007 bij het 
Parlement reeds een schriftelijke vraag ingediend ter ondersteuning van indieners. Volgens 
indieners is het "duidelijk dat deze abnormaal hoge cijfers het gevolg zijn van een inadequate 
toepassing van de richtlijn door de bevoegde nationale autoriteiten en dat Italië hiervoor 
bijgevolg verantwoordelijk kan worden gesteld…". Naar hun mening zou dit het opstarten 
van een inbreukprocedure tegen de Italiaanse staat rechtvaardigen.

Als aanvulling op de door indieners verstrekte informatie wil de Commissie eveneens de 
aandacht vestigen op een ander onderzoek dat in dezelfde lijn ligt als de studie van professor 
Peto, met name dat van de auteurs van het Europees Netwerk van Kankerregisters.

De Commissie wenst de volgende opmerkingen te maken over deze epidemiologische 
onderzoeken en over de vraag van indieners in verband met de mogelijkheid om een 
inbreukprocedure tegen Italië in gang te zetten:

Het verzoekschrift in kwestie betreft de vermeende blootstelling aan asbest en de besmetting 
van de werknemers van het bedrijf Breda in Italië. Een epidemiologisch onderzoek kan 
bijgevolg pas relevant zijn voor dit verzoekschrift indien het specifiek betrekking heeft op de 
gezondheidstoestand en het sterftecijfer van de werknemers van dit bedrijf. Het enige
onderzoek dat over deze problematiek bestaat, werd evenwel door de bevoegde Italiaanse 
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autoriteiten uitgevoerd1.

Volgens de Italiaanse autoriteiten kon op basis van dit onderzoek en van de gegevens die in 
het Archivio Regionale dei Mesoteliomi van Toscane2 zijn verzameld, worden bepaald dat 
exact 19 personen die tot 2004 bij Breda hebben gewerkt, aan mesothelioom zijn overleden. 
Dit onderzoek zou tevens aantonen dat de overleden werknemers (het eerste geval dateert van 
1981) besmet zijn voor de goedkeuring en de omzettingsdatum als bepaald in de eerste 
communautaire richtlijn over de bescherming tegen asbest van 1983.

Noch het door indieners aangehaalde epidemiologische onderzoek van professor J. Peto, noch 
het onderzoek van de auteurs van het Europees Netwerk van Kankerregisters gaat specifiek
over de vermeende blootstelling aan asbest van de werknemers van het bedrijf Breda tussen 
1987 en 1991. In beide studies wordt de situatie op het niveau van de regio's en een aantal
Europese landen geanalyseerd. 

Aangezien de gemiddelde latentietijd van mesothelioom ongeveer 40 jaar bedraagt, is het 
bovendien onwaarschijnlijk dat de in deze onderzoeken genoemde sterfgevallen van 
werknemers van Breda door mesothelioom het resultaat zijn van blootstelling aan asbest na 
1 januari 1987, de datum die was vastgesteld voor de omzetting door de lidstaten van de 
eerste communautaire richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's 
van blootstelling aan asbest op het werk (Richtlijn 83/477/EEG). Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat het onderzoek van professor Peto in 1999 werd gepubliceerd, dus slechts 10 jaar 
na de vermeende blootstelling tussen 1987 en 1991, en dat het onderzoek op basis van het 
Europees Netwerk van Kankerregisters van 2003 dateert.

Bijgevolg kan de Commissie op grond van de in bovengenoemde onderzoeken vervatte 
gegevens over het aantal sterfgevallen door mesothelioom niet vaststellen dat Italië zijn 
verplichtingen zoals vastgelegd in het Gemeenschapsrecht niet is nagekomen. Deze 
informatie kan dus in het geval van dit verzoekschrift niet als basis dienen voor het opstarten 
van een inbreukprocedure tegen de Italiaanse staat.

Ten slotte verwijst de Europese Commissie opnieuw naar haar antwoord op bovenvermelde 
parlementaire vraag over het onderzoek van professor Peto, met name dat het in eerste 
instantie aan de Italiaanse autoriteiten die bevoegd zijn voor de controle van en het toezicht op 
de toepassing van de nationale wetgeving, toekomt om te besluiten of huidig 
wetenschappelijk onderzoek al dan niet in aanmerking moet worden genomen.

Indieners verwijzen ten tweede naar de aanvullende mededeling van de Europese Commissie 
van 10 november 2006. In deze mededeling stelt de Europese Commissie dat "uit dit 
onderzoek blijkt dat de bevoegde nationale autoriteiten voor de controle van en het toezicht 
op de toepassing van de nationale wetgeving die Richtlijn 83/477/EEG omzet, in dit geval 
actief hebben opgetreden. Zij hebben relevante analyses en controles uitgevoerd, waardoor 
een aantal gebreken zijn opgespoord. Ook hebben zij maatregelen getroffen om de 
aangetroffen onregelmatigheden te corrigeren, alsmede andere initiatieven ontplooid ter 
verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de betrokken 
                                               
1 De resultaten van dit onderzoek worden eerder in deze mededeling vermeld.
2 Regionaal register voor gevallen van mesothelioom.
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werknemers." Concreet blijkt uit de hierboven genoemde informatie van de Italiaanse 
autoriteiten dat het personeel van de USL in juni 1998 een inspectie ter plaatse heeft 
uitgevoerd en tekortkomingen heeft gesignaleerd bij de tijdelijke opslag van het verwijderde 
materieel op de buitenplaats. 

Uit de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie blijkt eveneens dat het Regionaal 
agentschap voor milieubescherming in Florence (ARPAT) in 2001 de documenten heeft 
gecontroleerd met betrekking tot de hoeveelheden materieel die zijn gestort (ongeveer 
1 900 000 kg platen voor een dakoppervlakte van 67 000 m²), en de resultaten heeft
geverifieerd van peilingen op het terrein dat bij het gebouw hoort en dat volgens de lokale 
pers mogelijk is gebruikt voor de storting.

De diensten van U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia stellen vast dat de vernietiging van ander materieel dat tussen 1990 en nu aan sanering 
is onderworpen, volgens de geldende wetgeving heeft plaatsgevonden. 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de publicatie "Maatregelen ter bescherming van 
de gezondheid van werknemers van het bedrijf Breda die zijn blootgesteld aan asbest" (zie 
bijlage).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze door de Italiaanse autoriteiten vastgestelde 
tekortkoming geen nieuw element vormt dat als basis zou kunnen dienen voor een
inbreukprocedure. De vaststelling van deze tekortkoming en de maatregelen die de Italiaanse 
autoriteiten hebben getroffen voor herstel van het bedrijfsterrein bevestigen de eerdere 
conclusies dat de Italiaanse autoriteiten actief te werk zijn gegaan in het geval dat in het 
verzoekschrift aan de orde is.

Ten derde halen indieners het punt aan van een eventuele terugwerkende kracht van 
Italiaanse wetgeving waarmee Richtlijn 2003/18/EG is omgezet.

De Europese Commissie wijst indieners erop dat de informatie in het verzoekschrift 
betrekking heeft op een periode die voorafgaat aan de inwerkingtreding van Richtlijn 
2003/18/EG. Richtlijn 2003/18/EG is op 27 maart 2003 aangenomen en de lidstaten moesten 
de nationale omzettingsmaatregelen vóór 15 april 2006 hebben goedgekeurd. De bepalingen 
van deze richtlijn zijn bijgevolg niet relevant voor de beoordeling van de in dit verzoekschrift 
vermelde feiten.

De nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2003/18/EG waren dan ook niet van 
toepassing op het moment van de in het verzoekschrift genoemde feiten. De Europese 
Commissie kan dan ook geen inbreukprocedure in gang zetten op grond van deze richtlijn 
omdat zij geen terugwerkende kracht heeft. De vragen van indieners met betrekking tot een 
mogelijke erkenning door de Italiaanse wetgever van de terugwerkende kracht van de 
Italiaanse wetgeving tot omzetting van de richtlijn vallen volledig en uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de Italiaanse staat.

Desalniettemin heeft de Europese Commissie de Italiaanse autoriteiten om uitleg gevraagd 
over de twijfels die indieners hebben geuit in verband met de omzetting van deze richtlijn in 
Italiaans recht en de praktische toepassing van sommige bepalingen ervan. Deze verzoeken 
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om verduidelijking hadden betrekking op de normatieve activiteiten van de regio's, de 
bevoegde autoriteit en de bedrijven die sloop- en asbestverwijderingswerkzaamheden mogen 
uitvoeren. De Italiaanse autoriteiten hebben een bevredigend antwoord gegeven op de vragen 
van de Europese Commissie die hieruit kan afleiden dat de twijfels van indieners ongegrond 
zijn.

Ten vierde, verwijzen indieners naar krantenartikelen en het groeiende aantal personen dat 
zou zijn overleden omdat zij op hun werk met asbest in aanraking zijn gekomen. Op grond 
van deze informatie kan geen inbreukprocedure tegen de Italiaanse staat worden gestart.

De Europese Commissie wijst indieners er tevens op dat de erkenning van het specifieke 
karakter van een industrieel bedrijfsterrein, zoals zij voorstellen, niet onder de bevoegdheid 
van de Europese Unie valt.

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement op 11 september 2008 hebben indieners, daarbij verwijzend naar de parlementaire 
vraag P-4493 van 31 juli 2008, de Commissie ten slotte om advies verzocht over nieuwe 
informatie betreffende de veronderstelde aanwezigheid van illegaal gestort asbest op het 
bedrijfsterrein van Ansaldo-Breda. Dit bericht zou op 15 juni 2008 in de Italiaanse pers zijn 
verschenen.

De Europese Commissie herinnert er in deze context aan dat het niet haar gewoonte is zich uit 
te spreken over in de pers verschenen beweringen. De Europese Commissie kan dus geen 
standpunt innemen over de veronderstelde aanwezigheid van illegaal gestort asbest op het 
bedrijfsterrein van de fabriek, aangezien dit bericht louter hypothetisch is tot het eventueel 
door de Italiaanse autoriteiten wordt bevestigd. Er moet eveneens op gewezen worden dat het 
in eerste instantie aan de Italiaanse autoriteiten toekomt om deze zaak te onderzoeken en 
passende maatregelen te nemen in geval van inbreuken op de wetgeving.
Het spreekt echter voor zich dat, indien kan worden aangetoond dat het gestorte asbest nog 
steeds op het bedrijfsterrein aanwezig is, de Europese Commissie nauwlettend zal toezien op
de specifieke maatregelen die door de Italiaanse autoriteiten worden genomen om te 
verzekeren dat het verwijderen van het gestorte asbest geen risico's met zich meebrengt voor 
de gezondheid van de werknemers van Breda of van de werknemers die het asbesthoudende 
materiaal moeten opruimen.

De Europese Commissie verzoekt indieners in ieder geval haar alle nieuwe informatie over de 
aanwezigheid van deze vermeende storting te doen toekomen, zodat ze deze zorgvuldig kan 
bestuderen.

CONCLUSIES

Als hoedster van de Verdragen treedt de Europese Commissie op wanneer de lidstaten 
verzuimen haar op de hoogte te stellen van nationale maatregelen tot omzetting van 
communautaire richtlijnen, wanneer deze nationale maatregelen niet overeenstemmen met de 
bepalingen in de richtlijnen of wanneer de Gemeenschapswetgeving verkeerd wordt 
toegepast. 

In het geval dat in dit verzoekschrift centraal staat, zou de Europese Commissie kunnen 
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optreden en een inbreukprocedure in gang kunnen zetten als zij de beschikking krijgt over 
concrete elementen waaruit blijkt dat de bevoegde nationale autoriteiten verkeerd hebben 
gehandeld, wat leidt tot een slechte toepassing van de bepalingen van Richtlijn 83/477/EEG.

De Commissie stelt vast dat dergelijke elementen sinds de indiening van het verzoekschrift in 
2004 tot heden niet aan haar zijn verstrekt. 

Uit de nauwkeurige en gedetailleerde inlichtingen die de Italiaanse autoriteiten hebben 
verstrekt, blijkt echter dat de bevoegde nationale autoriteiten voor de controle van en het 
toezicht op de toepassing van de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 83/477/EEG 
in dit geval actief hebben opgetreden. Ook hebben de Italiaanse autoriteiten belangrijke 
saneringswerkzaamheden verricht voor herstel van het terrein. Er zijn recentelijk ook geen 
bevestigde problemen op het terrein gemeld aan de Europese Commissie.

Aangezien er geen nieuwe informatie is verstrekt, noch informatie op basis waarvan kan 
worden geconcludeerd dat de bevoegde Italiaanse autoriteiten het Gemeenschapsrecht hebben 
geschonden, moet de Commissie haar besluit handhaven om geen inbreukprocedure tegen 
Italië in gang te zetten op grond van Richtlijn 83/477/EEG.

Bijlage: de publicatie "Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van werknemers van 
het bedrijf Breda die zijn blootgesteld aan asbest".
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