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Dotyczy: Petycji 328/2004, którą złożył Patrizio La Pietra (Włochy) z dziewięcioma 
podpisami, w sprawie zagrożenia zdrowia pracowników fabryki z powodu 
zanieczyszczenia azbestem

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie bardzo poważną sytuacją wynikającą z używania 
w procesie produkcyjnym w fabryce Ansaldo-Breda w miejscowości Pistoia (Włochy) 
płynnego azbestu aż do roku 1985. Wyjaśnia także, iż podczas usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez azbest (w latach 1987-91) nie wstrzymano produkcji, a pracownicy nie 
otrzymali żadnych środków ochrony przeciwpyłowej ani żadnej wcześniejszej informacji na 
temat zagrożenia dla zdrowia. Ponadto z powodu braku uprzedniej oceny oddziaływania na 
środowisko, odpady azbestowe przechowywano niewłaściwie na terenie fabryki, wywołując 
konieczność przeprowadzenia rekultywacji terenu, która wciąż nie została zakończona ze 
względu na opóźnione rozpoczęcie w 1996 r. W wyniku tego znacznie wzrosła wśród 
pracowników umieralność na raka płuc (z całej załogi liczącej 1500 osób 180 osób zmarło, 
z czego 20 w wyniku nowotworu typu mezotelioma). Wydaje się, iż od czasu podjęcia prac 
rekultywacyjnych nie zrobiono niczego w celu poinformowania pracowników o charakterze 
i czasie trwania tych prac oraz że pracodawca jest winny dyskryminacji w kwestii wypłaty 
świadczeń dla pracowników narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń. Składający 
petycję wzywają do podjęcia odpowiednich działań przez Unię w celu ustalenia, czy Włochy 
naruszyły prawo wspólnotowe w tym obszarze i, o ile to możliwe, naprawienia tych kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 października 2004 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2004 r.
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Kwestie ochrony pracowników

Ochrona pracowników narażonych na kontakt z azbestem podlega aktualnie dyrektywie Rady 
83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy1. Celem dyrektywy jest 
ochrona pracowników przed  zagrożeniami spowodowanymi lub które mogą być 
spowodowane poprzez kontakt z azbestem w miejscu pracy włącznie z zapobieganiem tym 
zagrożeniom. Określa ona wartości maksymalne oraz inne szczegółowe warunki, takie jak 
obowiązek sporządzenia planu prac przed rozpoczęciem rozbiórki lub usunięcia azbestu, 
oznakowanie takich miejsc oraz poinformowanie pracowników i/lub ich przedstawicieli. 
Dyrektywa nie ogranicza możliwości państw członkowskich w zakresie zastosowania lub 
wprowadzenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych 
zapewniających dokładniejszą ochronę pracowników.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy2 podkreśla znaczenie 
przepisów mających na celu ochronę narażonych pracowników, ponieważ zawiera bardziej 
szczegółowe zalecenia w kwestii wzmocnionej prewencji w tym zakresie.

Państwa członkowskie powinny, w myśl art. 2 dyrektywy 2003/18/WE, przetransponować 
niniejszą dyrektywę do dnia 15 kwietnia 2006 r. Ponieważ termin transpozycji niniejszej 
dyrektywy jeszcze nie upłynął, żadne naruszenie dyrektywy 2003/18/WE nie może być 
weryfikowane w chwili obecnej.

Dyrektywa 83/477/EWG pozostaje więc, w kwestii ochrony pracowników, jedyną dyrektywą 
mającą zastosowanie w przypadku wskazanym w petycji.

Transpozycja jak i wprowadzenie w życie dyrektywy należą do kompetencji poszczególnych 
państw członkowskich.

W kwestii transpozycji Włochy przekazały do wiadomości Komisji wewnętrzne środki 
transponujące dyrektywę 83/477/EWG. Niemniej jednak informacje, o których mowa 
w niniejszej petycji, odnoszą się do praktycznych aspektów wprowadzenia w życie 
ustawodawstwa włoskiego transponującego dyrektywę 83/477/EWG i w związku z tym 
obowiązek zapewnienia prawidłowego zastosowania dyrektyw oraz uwzględnienia 
w ustawodawstwie krajowym trybu odwoławczego administracyjnego i sądowniczego 
spoczywa na właściwych organach władzy państwowej Republiki Włoskiej. Kontrola oraz 
nadzór ustawodawstwa krajowego przyjętego na mocy dyrektywy 83/477/EWG należą do 
kompetencji właściwych organów władz państwowych. Obowiązkiem państw członkowskich 
jest sprawdzanie, czy władze te, przeprowadzając kontrole, wykonują swoje obowiązki w sposób 
właściwy, aby zagwarantować poprawne zastosowanie ustawodawstwa państwowego.

                                               
1 Dz.U. L 263, z 24.09.1983, str. 25. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 

1991 r. zmieniającą dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga szczegółowa dyrektywa w rozumieniu 
art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.U. L 206, z 29.07.1991, str. 16)

2 Dz.U. L 97, z 15.04.2003
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Komisja nie dysponuje informacjami pozwalającymi jej na ocenę interwencji właściwego organu 
włoskiej władzy państwowej w tym przypadku. Niemniej jednak, jeśli konkretne elementy 
wskazywałyby na ogólne niezastosowanie ustawodawstwa państwowego w zakresie transpozycji 
dyrektyw wspólnotowych, Komisja, jako strażniczka Traktatu, może zastosować środki 
przewidziane w Traktacie, w szczególności te, które wynikają z art. 226.
Ponieważ składający petycję odwołuje się do informacji, które nie wykluczają ewentualnego 
zaistnienia takiej sytuacji, Komisja ma zamiar zwrócić się do władz włoskich o szczegółowe 
informacje dotyczące sytuacji przedstawionej w niniejszej petycji, aby móc zająć stanowisko 
w kwestiach szczegółowych opisanych przez składającego.

Aspekty ekologiczne

W kwestii dotyczącej składowiska azbestu, co do którego wysuwane są zastrzeżenia, że jest 
ono nielegalne, mogło dojść do naruszenia przepisów prawa WE, a w szczególności art. 4, 8 
i 9 dyrektywy 75/442/EWG1 w sprawie odpadów.

Ostatnio wystosowano pismo do władz włoskich z wnioskiem o udzielenie informacji, które 
umożliwiłyby służbom Komisji dokonanie oceny sytuacji w świetle wspomnianego powyżej 
prawa WE. Z chwilą otrzymania odpowiedzi władz włoskich Komisja Petycji Parlamentu 
Europejskiego zostanie o niej poinformowana.

Dyrektywa 87/217/EWG2 w sprawie zapobiegania i ograniczania zanieczyszczania 
środowiska przez azbest dotyczy głównie kontroli zanieczyszczeń powstających podczas 
produkcji surowego azbestu i obróbki produktów zawierających azbest. Zawiera ona jedynie 
kilka ogólnych postanowień dotyczących transportu i utylizacji odpadów zawierających 
azbest. Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję nie można 
z całą pewnością stwierdzić, czy nastąpiło naruszenie tej dyrektywy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 lutego 2005 r.

Władze włoskie odpowiedziały na pismo Komisji zawierające prośbę o dostarczenie 
informacji w sprawie nielegalnego składowania azbestu w miejscowości Pistoia.

Poinformowały one, że zgodnie z danymi dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania płyt 
azbestowych w fabryce Ansaldo Breda usuniętych podczas prac renowacyjnych całość 
odpadów azbestowych została wywieziona zgodnie z właściwymi procedurami.

Dodatkowo stwierdzono, że Regionalna Agencja Ochrony Środowiska i lokalna Agencja 
Bezpieczeństwa pobrały próbki ziemi z wnętrza fabryki w celu stwierdzenia, czy jakakolwiek 
część usuniętego azbestu została tam zakopana. Wynik tego badania był negatywny.

Wobec powyższego można wykluczyć istnienie nielegalnego składowania odpadów 
azbestowych w obrębie fabryki Ansaldo Breda w miejscowości Pistoia. Dlatego też, na 
podstawie informacji, którymi dysponuje obecnie Komisja, nie stwierdza się w tym 
przypadku naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie odpadów.

                                               
1 Dz.U. L 194, z 25.07.1975.
2 Dz.U. L 85, z 28.03.1987.
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 9 listopada 2005 r.

Komisja przestudiowała z wielka uwagą sprawozdanie z misji dochodzeniowej członków 
Komisji Petycji, jako że azbest występujący w różnych formach w wielu sytuacjach 
zawodowych jest czynnikiem wyjątkowo niebezpiecznym i mogącym powodować poważne 
choroby, zwłaszcza zwłóknienie płuc i opłucnej oraz raka płuc, opłucnej i otrzewnej.

Środowiska zawodowe, które są aktualnie najbardziej narażone na działanie azbestu to te, 
które mogą mieć bezpośredni kontakt z azbestem podczas prac remontowych, prac 
związanych z utrzymaniem, reorganizacją i rozbiórką. W takich warunkach narażenie na 
kontakt z azbestem jest często trudne do przewidzenia lub nieoczekiwane, a materiały 
przedstawiają jeszcze większe zagrożenie z uwagi na degradację ich stanu zachowania.
Szczególną sytuacją są prace związane z usuwaniem azbestu, w czasie których wiadome jest 
istnienie ryzyka i wysokiego narażenia na kontakt z azbestem. W tych okolicznościach środki 
ochrony muszą być większe.

Przewodniczący Komisji Petycji, Marcin Libicki, poinformował w swoim piśmie do 
wiceprzewodniczącej Margot Wallström, iż posłowie zaangażowani w misję dochodzeniową 
zobowiązali go do zwrócenia uwagi trzech kompetentnych w tej sprawie komisarzy na 
wnioski wyżej wymienionego sprawozdania.

W kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników oraz biorąc pod 
uwagę wnioski sprawozdania odnoszące się do dopuszczalności i uzasadnienia petycji 
złożonych w latach 1988-2004, należałoby przypomnieć, że zgodnie z prawem 
wspólnotowym transpozycja jak i wprowadzenie w życie dyrektywy należą do kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich. Dyrektywy są transponowane przez państwa 
członkowskie w prawie krajowym z przestrzeganiem przewidzianego terminu transpozycji. 
Zapewnienie kontroli oraz odpowiedniego i skutecznego nadzoru niniejszego ustawodawstwa 
krajowego w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy należy do kompetencji właściwych 
organów władz państwowych państw członkowskich, a w szczególności do inspekcji pracy. 
Komisja może wszcząć procedurę o naruszenie, jeśli dotarłyby do niej konkretne elementy 
wskazujące na wadliwe funkcjonowanie kompetentnych władz krajowych, które prowadziłoby 
do powszechnego niewłaściwego stosowania prawa.

W tym kontekście należy również wspomnieć, iż dyrektywy w sprawie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracy przewidują podstawowe zalecenia w tej dziedzinie. Dyrektywa Rady 
83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy1 określa wartości maksymalne 
oraz inne szczegółowe warunki, jednakże nie ogranicza możliwości państw członkowskich 
w zakresie zastosowania lub wprowadzenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub 
administracyjnych zapewniających dokładniejszą ochronę pracowników.

Jeżeli wnioski sprawozdania odnoszącego się do dopuszczalności i uzasadnienia petycji 
złożonych w latach 1988-2004 mają być interpretowane w odniesieniu do konkretnego 
przypadku fabryki Ansaldo-Breda, Komisja pragnie nawiązać do faktów zgłoszonych 
wcześniej Komisji Petycji, a mianowicie do pisma wystosowanego przez Komisję do władz 

                                               
1 Dz.U. L 263, z 24.09.1983, str. 25.
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włoskich z wnioskiem o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji przedstawionej 
w niniejszej petycji, jak i do odpowiedzi na to pismo. Z dokładnych i szczegółowych 
informacji dostarczonych przez władze włoskie na temat podjęty w petycji wynika jasno, że 
kompetentne władze krajowe odpowiedzialne za kontrolę i nadzór stosowania prawa 
krajowego transponującego dyrektywę 83/477/EWG podjęły w tym przypadku aktywne 
działania, przeprowadzając właściwe analizy i kontrole, dzięki którym ujawnione zostały 
pewne zaniedbania, jak i wprowadzając środki mające na celu naprawienie ujawnionych 
nieprawidłowości oraz inne inicjatywy zmierzające do ulepszenia ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa narażonych pracowników. Komisja uważa zatem, że w sprawie, która jest 
przedmiotem petycji, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników należy do kompetencji 
organów władz państwowych odpowiedzialnych za kontrolę i nadzór przepisów prawa 
włoskiego przyjętych na mocy dyrektywy 83/477/EWG.

Ponadto, jak wynika z samego sprawozdania, kwestia ta wchodzi w zakres kompetencji 
sądownictwa krajowego, a aktualnie przed sądem w Pistoi nie toczy się żadna sprawa (sprawa 
karna) przeciwko firmie Breda w związku z azbestem.

W kwestii wniosków sprawozdania odnoszących się do punktu uzasadnienia 17 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy1 Komisja Petycji nalega, by Komisja 
Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu inicjatywy legislacyjne lub 
administracyjne, które zamierza rozpocząć w celu skonkretyzowania tego zamierzenia.

Należy również sprecyzować, iż chodzi o typowy punkt uzasadnienia odnoszący się do 
samego uzasadnienia dyrektywy 2003/18/WE i który uzasadnia, uwzględniając zasadę 
proporcjonalności, przyjęcie niniejszej dyrektywy oraz że ów punkt uzasadnienia nie odnosi 
się do inicjatyw legislacyjnych i/lub administracyjnych, które Komisja zamierza podjąć 
w przyszłości.

Cytowany fragment punktu uzasadnienia 17 określa, co następuje: „Ponieważ cel 
proponowanego działania, a mianowicie poprawa ochrony pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, nie może być wystarczająco 
osiągnięty przez państwa członkowskie, natomiast dzięki skali i efektom działań może on być 
lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.”

Po zacytowanym fragmencie czytamy w punkcie uzasadnienia 17, co następuje: „Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, o której mowa we wspomnianym artykule, dyrektywa ta nie 
wychodzi poza to, co niezbędne dla osiągnięcia tego celu [poprawa ochrony pracowników 
przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy]”.

W tym kontekście należy jednakże wspomnieć o kilku inicjatywach, które zostały już podjęte 
przez Komisję w tej dziedzinie. Według komunikatu Komisji, zatytułowanego „Jak 
dostosować się do zmian w miejscu pracy i w społeczeństwie”: nowa strategia wspólnotowa 

                                               
1 Dz.U. L 97, z 15.04.2003, str. 48.

Adlib Express Watermark



PE349.053v05-00 6/19 CM\756125PL.doc

PL

w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2002-20061, polityka wspólnotowa w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy ma mieć na celu ciągłe polepszanie warunków pracy. Jeden 
z celów, do którego osiągnięcia mają dążyć wspólnie wszystkie zainteresowane strony, jest 
zwiększenie zapobiegania chorobom zawodowym. Z związku z tym priorytetowo należy 
traktować między innymi problem chorób wywołanych przez azbest.

Jeżeli chodzi o realizację tego celu, należy odnieść się do zalecenia Komisji z dnia 
19 września 2003 r. w sprawie europejskiej listy chorób zawodowych2. Zalecenie to zastępuje 
zalecenie Komisji 90/326/EWG z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie przyjęcia europejskiej listy 
chorób zawodowych3.

W stosunku do uprzedniego zalecenia, które uwzględniało już azbestozę, powikłania 
azbestozy w następstwie raka oskrzeli oraz nowotwór mezotelioma spowodowany 
wdychaniem pyłu azbestu, nowe zalecenie uwzględnia, w załączniku I („Europejska lista 
chorób zawodowych”), procesy zwłóknieniowe opłucnej z trudnościami oddechowymi 
spowodowane przez azbest, jak również raka płuc wywołanego wdychaniem pyłu azbestu, 
a w załączniku II („Lista uzupełniająca chorób o prawdopodobnym pochodzeniu 
zawodowym, które powinny stać się przedmiotem deklaracji i których zapisanie 
w załączniku I europejskiej listy należy wziąć pod uwagę w przyszłości”) uwzględnia raka 
krtani wywołanego wdychaniem pyłu azbestu.

Zalecenia nie są aktami wiążącymi, które tworzą podstawy prawne. Jednakże, jeżeli chodzi 
o zalecenie Komisji z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie przyjęcia europejskiej listy chorób 
zawodowych, Trybunał Sprawiedliwości ustanowił, że biorąc pod uwagę, iż zalecenia nie 
mogą być postrzegane jako akty całkowicie pozbawione mocy prawnej, krajowe organy 
sądowe zobowiązane są do uwzględniania ich w trakcie rozstrzygania sporów, co do których 
toczy się postępowanie4.

W sprawie sugestii Komisji Petycji dotyczącej przeprowadzenia pełnej kontroli różnych 
przepisów krajowych wprowadzających zakaz używania azbestu należy zaznaczyć, iż 
dyrektywa 2003/18/WE (akapit dodany do artykułu 5) wprowadza zakaz prac, które narażają 
pracowników na działanie włókien azbestowych podczas wydobywania azbestu lub podczas 
produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych albo wyrobów zawierających celowo 
dodany azbest, za wyjątkiem obróbki i usuwania materiałów powstających z rozbiórki 
i usuwania azbestu.

Państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy transponujące dyrektywę 
2003/18/WE do dnia 15 kwietnia 2006 r. Od tego dnia nowa dyrektywa będzie przedmiotem 
kontroli przeprowadzanych przez Komisję pod względem powiadomienia o przepisach 
i zgodności krajowych przepisów transponujących.

Odnosząc się do wniosków sprawozdania dotyczących 20-letniego okresu dzielącego 

                                               
1 COM/2002/0118 wersja ostateczna.
2 Dz.U. L 238, z 25.09.2003, str. 28.
3 Dz.U. L 160, z 26.06.1990, str. 39.
4 Orzeczenie z dnia 13 grudnia 1989 r., Salvatore Grimaldi/Fundusz chorób zawodowych, sprawa C-322/88, 

Zbiór str. 4407, pkt 19.
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przyjęcie dyrektywy 83/477/EWG i przyjęcie nowej dyrektywy 2003/18/WE, należy 
podkreślić, iż nie był to okres biernego oczekiwania.

W rzeczywistości dyrektywa 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy1 jest ważnym punktem 
wyjściowym procesu harmonizacji norm ochrony pracowników narażonych na działanie 
azbestu. Przed przyjęciem nowej dyrektywy 2003/18/WE była ona uaktualniana i zmieniana, 
a mianowicie dyrektywą Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r.

Rada, w obliczu postępu w dziedzinie nauki i technologii oraz wobec zgromadzonego 
w trakcie stosowania dyrektywy doświadczenia, miała w rzeczy samej obowiązek 
przeanalizowania zapisów dyrektywy. Jako przykład postępu, który miał miejsce, można 
przywołać fakt, że w okresie przyjęcia dyrektywy 83/477/EWG nie było jeszcze możliwe 
mierzenie niskich dawek azbestu, co stało się możliwe dopiero później.

Wraz z przyjęciem dyrektywy 91/382/EWG wiele artykułów dyrektywy 83/477/EWG zostało 
zmienionych (artykuł 3 ustęp 3, artykuł 5, artykuł 7, artykuł 8). Przede wszystkim zostały 
określone bardziej surowe maksymalne granice narażenia na działanie azbestu.

Ponadto, od dnia 25 maja 1998 r., artykuł 1 ustęp 1, artykuł 9 ustęp 2 i artykuł 15 ustęp 
1 dyrektywy 83/477/EWG zostały również zmienione dyrektywą Rady 98/24/WE z dnia 
7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy2.

Ponadto, w kontekście kontroli stosowania przepisów krajowych transponujących dyrektywę 
83/477/EWG, należy zwrócić uwagę na fakt, że Komisja Europejska oraz Komitet Głównych 
Inspektorów Pracy (SLIC) we współpracy z niemiecką inspekcją pracy oraz federacją 
niemieckich organizacji zawodowych zorganizowały w 2003 r. europejską konferencję 
w sprawie azbestu.

Grupa robocza Komitetu Głównych Inspektorów Pracy (SLIC) odpowiedzialna za kampanię 
kontroli azbestu 2006 jest w trakcie przygotowania harmonogramu kampanii kontroli azbestu 
na rok 2006. Grupa robocza opracowuje również przewodnik prawidłowego postępowania 
dotyczący prac związanych z narażeniem na działanie azbestu.

W kwestii marketingu i używania wyrobów zawierających azbest pierwszym typem włókna 
całkowicie zakazanym na obszarze europejskim we wczesnych latach osiemdziesiątych był 
krokidolit. W 1991 r. pięć z sześciu różnych typów azbestu zostało całkowicie zabronionych 
we Wspólnotach Europejskich, a ostatni typ (chryzotyl lub azbest biały) został zabroniony dla 
14 kategorii wyrobów. Komisja Europejska zadecydowała w dniu 26 czerwca 1999 r. 
(dyrektywa 1999/77/WE) o zabronieniu wszystkich pozostałych zastosowań azbestu. 
Niniejsza dyrektywa przewiduje wprowadzenie w życie zakazu obowiązującego wszystkie 
państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2005 r.

Wszystkie państwa członkowskie, za wyjątkiem Portugalii, powiadomiły już Komisję 

                                               
1 Dz.U. L 206, z 29.07.1991, str. 16.
2 Dz.U. L 131, z 05.05.1998, str. 11.
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o transpozycji dyrektywy 1999/77/WE w ich prawie krajowym.

Biorąc pod uwagę aspekty epidemiologiczne, kontrolę epidemii związanych z nowotworami 
wywołanymi przez azbest oraz prognozy wynikające z istniejących danych 
epidemiologicznych zanalizowanych przez prof. Peto oraz jego współpracowników1, okazuje 
się, że roczny ogólny wskaźnik umieralności na szczególną chorobę nowotworową związaną 
z narażeniem na działanie azbestu, o nazwie międzybłoniak opłucnej, w pięciu państwach 
członkowskich UE oraz w Szwajcarii2, wzrośnie prawdopodobnie dwukrotnie w ciągu 
kolejnych 35 lat z 5 do 9 tysięcy rocznie, co ogółem wyrazi się w około 250 tysiącach 
zgonów przed upływem 2025 r. Międzybłoniak rozwija się przez około 40 lat od pierwszego 
narażenia na kontakt z azbestem, co wyjaśnia fakt, że nawet po fazie wycofywania azbestu 
z produkcji i wyrobów azbestowych z użytku umieralność na międzybłoniaka będzie 
wzrastać. Niestety do dzisiaj nieznany jest jeszcze sposób leczenie międzybłoniaka. Stąd 
wskaźniki zapadalności i śmiertelności są takie same.

Europejska Sieć Rejestru Nowotworów, wspierana przez fundusze wspólnotowe w ramach 
dawnego programu Europa Przeciwko Chorobie Nowotworowej, uściśliła ostatnio 
i rozszerzyła na wszystkie państwa członkowskie i kilka krajów Europy Środkowo-
Wschodniej powyższe wnioski prof. Peto i jego współpracowników3. Według autorów 
obliczeń pochodzących z włoskiego regionalnego rejestru chorób nowotworowych wskaźniki 
odnoszące się do północnych Włoch są rzeczywiście bardzo wysokie w porównaniu 
z europejskimi średnimi krajowymi, co potwierdza uwagi składających petycje.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

W wyniku posiedzenia z dnia 22 lutego 2006 r. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego 
skierowała do składającego petycję pismo [02-COMM.PETI(2006)D/14790], wyjaśniając 
m.in. znaczenie informacji dodatkowych, o które zwrócono się do Komisji.

We wspomnianym wyżej piśmie Komisja Petycji stwierdza, że choć Komisja Europejska 
udzieliła łącznej odpowiedzi na wszystkie problemy poruszone w sprawozdaniu z misji 
dochodzeniowej przeprowadzonej w Pistoi w dniach 14-15 lutego 2005 r., Komisja Petycji 
uznała za stosowne zwrócić się do Komisji o dokonanie ostatniej weryfikacji zgodności 
działań właściwych władz włoskich z przepisami prawa europejskiego (dyrektywa 2003/18).

Komisja Petycji zwróciła się również do składającego petycję o przesłanie ewentualnych 
uwag do Komisji Petycji, by umożliwić Komisji Europejskiej wydanie ostatecznej oceny 
w sprawie przedmiotu petycji. Jak dotąd żadne uwagi nie zostały przekazane Komisji.

Należy przede wszystkim podkreślić, że dyrektywa 2003/18/WE zmieniająca dyrektywę Rady 
83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na 
działanie azbestu w miejscu pracy została przyjęta dnia 27 marca 2003 r. oraz że państwa 
członkowskie miały do 15 kwietnia 2006 r. przyjąć przepisy niezbędne do wykonania 

                                               
1 J Peto et al., „The European mesothelioma epidemic”, British J of Cancer (1999) 79(3/4), str. 666-672.
2 UK, F, D, I, NL, CH.
3 F. Montanaro et al., „Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the 

increasing trends”: Cancer Causes and Control, 13: 2003.
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powyższej dyrektywy. Wynika stąd, że dyrektywa 2003/18/WE nie stanowiła właściwej 
podstawy dla działań władz włoskich w odniesieniu do wydarzeń, o których mowa w petycji 
328/2004.

Komisja podejmie natomiast działania w związku z faktem, że Włochy nie poinformowały jej 
o krajowych środkach transponujących dyrektywę 2003/18/WE, a także w przypadku 
niezgodności powyższych środków z dyrektywą. W tej kwestii, ponieważ Włochy nie 
poinformowały jak dotąd o krajowych środkach wykonawczych przyjętych w związku 
z dyrektywą 2003/18/WE, Komisja ma zamiar wszcząć na mocy art. 226 Traktatu 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu 
nieudzielenia tych informacji.

W kwestii praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/18/WE Komisja nie może z góry 
oceniać, w jaki sposób właściwe władze włoskie będą w przyszłości stosowały 
ustawodawstwo włoskie transponujące omawianą dyrektywę. Obowiązkiem właściwych 
władz krajowych państwa członkowskiego, a w szczególności organów inspekcji pracy 
w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, jest bowiem zapewnienie odpowiedniej 
i skutecznej kontroli i nadzoru nad właściwym stosowaniem krajowego ustawodawstwa 
transponującego dyrektywy wspólnotowe. Komisja może rzecz jasna zainterweniować 
i w odpowiednim przypadku wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, jeżeli uzyska konkretne informacje świadczące o niewłaściwym 
postępowaniu władz krajowych, prowadzącym do powszechnego niewłaściwego stosowania.

Komisja przeprowadziła ponadto dodatkową kontrolę działań właściwych władz włoskich 
zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obowiązującymi wtedy, gdy miały miejsce 
wydarzenia opisane w petycji 328/2004 (dyrektywa 83/477/EWG zmieniona dyrektywą 
91/382). Z weryfikacji tej wynika, że władze włoskie właściwe ds. kontroli i nadzoru nad 
stosowaniem ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę 83/477/EWG podjęły 
w omawianym przypadku aktywne działania w zakresie odpowiednich analiz i kontroli – co 
pozwoliło ujawnić pewne braki – oraz przyjęły środki służące naprawieniu wykrytych 
nieprawidłowości, a także inne inicjatywy zmierzające do poprawy ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa pracowników, o których mowa.

Wyniki dodatkowej weryfikacji nie pozwalają zatem stwierdzić naruszenia prawa 
wspólnotowego ze strony właściwych władz włoskich.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2008 r. i dnia 
25 listopada 2008 r.

W przedmiotowej petycji pracownicy zakładu Ansaldo-Breda w miejscowości Pistoia 
powiadomili o przypadku skażenia, jaki podobno miał miejsce wskutek używania azbestu 
w ich zakładzie. Według słów składających petycję, pracownicy tego zakładu byli narażeni na 
działanie azbestu w szczególności podczas operacji wymiany eternitowego pokrycia dachu 
w latach 1987-1991, która odbyła się bez wstrzymywania normalnego cyklu pracy i bez 
zapewnienia jakiejkolwiek informacji i ochrony dla pracowników. Niektórzy z pracowników 
spotkali się z odrzuceniem wniosków o uznanie chorób zawodowych nabytych wskutek 
narażenia na działanie azbestu i o odszkodowanie.

Adlib Express Watermark



PE349.053v05-00 10/19 CM\756125PL.doc

PL

Składający petycję zwracają się do Parlamentu o: – zbadanie przestrzegania przez Włochy 
przepisów wspólnotowych w zakresie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie azbestu i uznawania szczególnych środków przysługujących 
pracownikom narażonym na działanie azbestu, – zbadanie, czy ewentualne instrumenty 
ochrony są odpowiednie i są stosowane podczas rekultywacji terenu, o którym mowa, –
zbadanie, czy na tym terenie istniało nielegalne składowisko odpadów azbestowych
i sprawdzenie ewentualnych zasad zapewniania bezpieczeństwa zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi, – zbadanie, czy zostały przeprowadzone odpowiednie pomiary niezbędne do 
rekultywacji terenu, – zapewnienie, aby zostały podjęte szczególne środki wobec 
pracowników, którzy byli narażeni na działanie azbestu.

UWAGI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE TWIERDZEŃ SKŁADAJĄCYCH 
PETYCJĘ

a) Odnośne przepisy wspólnotowe mające zastosowanie w danym przypadku 
i zobowiązania państw członkowskich do transpozycji i wdrożenia tych przepisów

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Komisję Europejską w poprzednich komunikatach 
dotyczących petycji, kwestie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem 
na działanie azbestu w miejscu pracy reguluje na szczeblu wspólnotowym dyrektywa 
83/477/EWG1 zmieniona dyrektywami 91/382/EWG2 i 2003/18/WE3. Fakty podnoszone 
przez składających petycję powinny zostać rozpatrzone w świetle postanowień dyrektywy 
83/477/EWG, jedynej mającej zastosowanie do tamtego okresu.

Państwa członkowskie mają obowiązek poprawnej transpozycji dyrektyw wspólnotowych. 
Ponadto do właściwych organów krajowych, a – w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
– w szczególności do inspekcji pracy, należy zapewnienie odpowiedniej i skutecznej kontroli 
i monitorowania właściwego stosowania przepisów krajowych transponujących dyrektywy 
wspólnotowe oraz zapewnienie w prawie krajowym dostępu do administracyjnych 
i sądowych procedur odwoławczych.

b) Informacje dostarczone przez władze włoskie

W związku z powyższym, po złożeniu petycji w 2004 r. Komisja Europejska zwróciła się do 
władz włoskich o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji przedstawionej w petycji, aby 
móc ocenić, czy kwestie podniesione przez składających petycję pozwalają stwierdzić 
naruszenie prawa wspólnotowego przez właściwe organy włoskie i wszcząć postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Włoch. W odpowiedzi 
                                               
1 Dyrektywa 83/477/EWG Rady z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 

związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.U. L 263 z 24.9.1983).

2 Dyrektywa 91/382/EWG Rady z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 83/477/EWG w sprawie 
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U. 
L 206 z 29.7.1991).

3 Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie 
azbestu w miejscu pracy (Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 48).
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na pismo Komisji Europejskiej władze włoskie przekazały Komisji Europejskiej następujące 
informacje:

Władze włoskie powiadamiają na wstępie, że sytuacja wygląda nieco inaczej, niż zostało to 
przedstawione Komisji Europejskiej. W związku z tym konieczne są pewne uściślenia, 
szczególnie jeśli chodzi o kwestie zdrowotne: „Unità Sanitaria Locale de Pistoia (USL) we 
współpracy z Centro per lo studio e la prevenzione oncologica de Florence1 przeprowadził 
badanie epidemiologiczne dotyczące śmiertelności pracowników przedsiębiorstwa na łącznej 
liczbie 3741 pracowników, z których 1154 zmarło (z różnych przyczyn, od chorób układu 
krążenia po urazy) na przestrzeni 40 lat, między 1.01.1960 r. i 31.12.2000 r. Badanie 
wykazało, poza znacznie wyższą niż przeciętna liczbą przypadków międzybłoniaków, nieco 
wyższą niż przeciętna liczbę przypadków raka płuc; nadwyżka była istotna statystycznie 
w przypadku robotników, a nie pracowników, i ograniczała się do osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie Breda przed 1970 r. Jak wiadomo, występowanie raka płuc wiąże się 
z wieloma czynnikami ryzyka, trudno jest zatem tłumaczyć tę zwiększoną liczbę przypadków 
nowotworów płuc brakiem informacji dotyczących indywidualnego narażenia na działanie 
azbestu i innych substancji potencjalnie rakotwórczych, takich jak dym papierosowy.
Nie zaobserwowano żadnego przypadku zgonu w wyniku pylicy azbestowej.

Jeżeli chodzi o przypadki międzybłoniaka opłucnej, ich identyfikacja miała miejsce nie tylko 
w wyniku badania epidemiologicznego, o którym mowa, ale także dzięki rozmaitym źródłom 
informacji związanym z istnieniem od dawna w Toskanii skutecznego systemu rejestracji, 
obejmującego ogół struktur służby zdrowia i umożliwiającego prowadzenie Archivio 
Regionale dei Mesoteliomi2”.

Według informacji udzielonych przez władze włoskie, do 2004 r. „liczba zgonów w wyniku 
międzybłoniaka u osób pracujących w przedsiębiorstwie Breda przez różną ilość czasu 
wyniosła 19; dwie z tych osób zakończyły pracę w przedsiębiorstwie Breda przed 1950 r. albo 
przed rozpoczęciem stosowania azbestu do izolacji taboru kolejowego metodą rozpylania. 
Operacja ta, którą należy uznać za główne źródło narażenia na działanie azbestu, 
przeprowadzana była głównie w dawnym zakładzie. Rozpoczęła się w połowie lat 
pięćdziesiątych i została przerwana pod koniec lat siedemdziesiątych. Należy zauważyć, że 
wymienione przypadki międzybłoniaka występowały na przestrzeni około 25 lat (pierwszy 
przypadek odnotowano w 1981 r.) oraz że średni okres utajenia tego nowotworu wynosi 
około 40 lat. Choroba nie mogła zatem zostać wywołana domniemanym niedawnym lub 
obecnym narażeniem na działanie azbestu”.

Jeżeli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez azbest władze włoskie 
wskazują na następujące fakty:

„Od 1990 r. do dziś podejmowane były liczne interwencje mające na celu oczyszczenie 
struktur i instalacji w obecnym zakładzie.

Prace te miały charakter zapobiegawczy i służyły usunięciu i oddzieleniu materiałów 
zawierających azbest, nie były wywołane żadnymi przypadkami niekontrolowanego 
zanieczyszczenia środowiska. Najważniejsze zadanie polegało na usunięciu lub odizolowaniu 
                                               
1  Ośrodek badań nad rakiem i zapobiegania nowotworom.
2  Regionalny rejestr międzybłoniaków.
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azbestu rozpylonego na kątownikach do zbierania wody deszczowej zamocowanych na dachu 
zakładu. Prace odbywały się zawsze przy jednoczesnej kontroli przestrzegania przepisów 
w zakresie ochrony środowiska mającej na celu wykrycie obecności włókien azbestowych 
w powietrzu.

W publikacji „Interwencja służby zdrowia wobec pracowników przedsiębiorstwa Breda 
narażonych na działanie azbestu” (w załączniku), w rozdziale „Dodici anni di bonifiche in 
una azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”1 można 
znaleźć rodzaje i sposoby wykonywania wszelkich prac mających na celu usunięcie lub 
odizolowanie materiałów zawierających azbest, a także wyniki kontroli przestrzegania 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzonych podczas wykonywania prac 
i po ich zakończeniu.

Ten sam tekst zawiera następujący wniosek: wyniki przedstawione dla okresu 1990-2002 
wskazują na poziom zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, który można określić jako 
„środowiskowy”, ponieważ wartości pomiarów nie różnią się istotnie od wartości 
odniesienia. Biorąc pod uwagę wyniki niedawnej analizy pobranych próbek, ocenę tę można 
rozciągnąć na okres do dnia dzisiejszego”.

Jeżeli chodzi o wymianę pokrycia eternitowego dachu obecnego zakładu w latach 1987-
1991, władze włoskie informują, że „prace te nie stwarzały sytuacji poważnego narażenia na 
działanie azbestu”.

Z analizy próbek powietrza pobieranych wewnątrz zakładu począwszy od końca 1989 r., 
a więc również w trakcie wymiany pokrycia dachu, wynika, że nie nastąpiło zanieczyszczenie 
środowiska.

W archiwach nie ma śladów świadczących o tym, że pracownicy powiadamiali wówczas 
o faktach, problemach związanych z prowadzonym demontażem. Pracownicy USL 
przeprowadzili natomiast w czerwcu 1998 r. kontrolę w zakładzie i poinformowali o brakach 
związanych z czasowym składowaniem usuniętych materiałów na placu na zewnątrz 
budynku.

Co jakiś czas wypływa hipoteza składowania płyt cementowo-azbestowych zdjętych 
z pokrycia dachu. Na przestrzeni 2001 r. ARPAT2 przeprowadziła kontrolę dokumentów 
dotyczących ilości składowanych materiałów (około 1 mln 900 tys. kg płyt na 67 tys. m² 
dachu) i zbadała wyniki analiz gruntu na obszarze należącym do przedsiębiorstwa, który 
lokalna prasa opisała jako możliwe miejsce składowania odpadów. Opierając się na wynikach 
tych kontroli i badań gmina Pistoia zadecydowała, że może zakazać szkodliwego niszczenia 
płyt cementowo-azbestowych na terenie przedsiębiorstwa Ansaldo Breda.

Służby U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
stwierdziły, że niszczenie pozostałych materiałów objętych usuwaniem zanieczyszczeń od 
1990 r. do dziś odbywało się prawidłowo, zgodnie z przepisami.

                                               
1 Dwanaście lat usuwania zanieczyszczeń w zakładzie budowy taboru kolejowego: ocena zanieczyszczenia 

środowiska.
2  Regionalna agencja ochrony środowiska we Florencji.
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Pod koniec 2002 r., wobec wciąż trwających silnych niepokojów pracowników, USL ocenił, 
że należałoby przedsięwziąć nowe inicjatywy i zaproponował Zintegrowany plan zdrowotny, 
do udziału w którym zostały zaproszone instytucje i organizacje społeczne (między innymi 
władze gminy Pistoia, przedsiębiorstwo Breda, komitet związkowy przedsiębiorstwa, 
organizacje zawodowe, prowincjonalna dyrekcja pracy, INAIL i ARPAT). Został opracowany 
projekt mający dwa cele:

 pierwszy, dotyczący podstawowej profilaktyki, przewiduje zakończenie w ciągu pięciu lat 
usuwania kątowników, które zawierają wciąż zabudowany i odizolowany azbest (tabela 3, 
str. 42 załączonej publikacji). Prace zostały rozpoczęte w sierpniu 2004 r. i będą 
kontynuowane w okresie przerwy wakacyjnej w pracy zakładu;

 drugi, dotyczący kwestii zdrowotnych, polegał na organizacji nadzwyczajnej, zakończonej 
już kampanii dobrowolnych kontroli zdrowia pracowników przedsiębiorstwa Ansaldo 
Breda i innych przedsiębiorstw działających wewnątrz zakładu. Liczba osób, które wzięły 
udział w tej kampanii była niższa, niż oczekiwano i świadczy o tym, że pracownicy 
zatrudnieni obecnie są bardzo zaniepokojeni swoim stanem zdrowia, jednak wyniki badań 
lekarskich, choć niepoddające się generalizacji ze względu na małą liczbę badanych, nie 
ujawniły nieprawidłowości w pracy układu oddechowego”.

Dodatkowo władze włoskie przekazały Komisji Europejskiej informacje uzyskane w INAIL 
(Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), uściślając, że „Instytut 
ten posiada na wyłączność jedynie informacje zebrane przez własne struktury techniczne 
w ramach misji powierzonych mu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Generalną 
Dyrekcję ds. Polityki Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące uznawania prawa do świadczeń 
socjalnych pracowników narażonych na działanie azbestu, w rozumieniu art. 13 ust. 7 i 8 
ustawy nr 257/1992, zmienionej ustawą nr 271/1993”.

INAIL przekazał następujące informacje:

 „stosowanie rozpylanego azbestu zakończyło się w czerwcu 1982 r.;
 rozbiórka eternitowego dachu odbywała się bez wstrzymywania produkcji, jednak nie 

są dostępne żadne informacje dotyczące okoliczności opisanych w piśmie Komisji 
Europejskiej;

 masowe narażenie na działanie azbestu w zakładzie, o którym mowa, było związane 
z używaniem tegoż azbestu przy budowie wagonów kolejowych; technika ta przestała 
być stosowana w latach osiemdziesiątych;

 choroby zawodowe wywołane działaniem azbestu charakteryzuje długi okres utajenia, 
mogą one ujawnić się po długim czasie od chwili, gdy ryzyko narażenia na jego 
działanie minęło. Z tego powodu w przypadku tych chorób INAIL systematycznie 
wypłaca odszkodowania, nawet jeśli choroby zostały zgłoszone niedawno lub jeśli 
powinny ujawnić się w przyszłości”.

Dodatkowo władze włoskie dostarczyły Komisji Europejskiej publikację „L'intervento 
sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda”. Kopia tej publikacji znajduje się 
w załączniku do komunikatu. Publikacja „zawiera akta z dnia badań zorganizowanego 
22 lutego 2002 r. przez lokalny oddział służby zdrowia nr 3 w miejscowości Pistoia oraz 
gminę Pistoia, zgromadzone w celu upublicznienia i oddania do dyspozycji miasta wyników 
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żmudnej pracy prowadzonej przez wiele lat przez USL oraz nabytej przy tej okazji wiedzy 
dotyczącej problemu azbestu w przedsiębiorstwie Breda”.

W ten sposób władze włoskie udzieliły satysfakcjonującej odpowiedzi na pytania postawione 
przez Komisję Europejską, dotyczące między innymi aspektów zdrowotnych, usuwania 
zanieczyszczeń, domniemanego składowiska skażonych płyt, odszkodowania dla 
pracowników w związku z chorobami zawodowymi wywołanymi działaniem azbestu i in.

Z dokładnych i szczegółowych informacji udzielonych przez władze włoskie w sprawie 
petycji, o której mowa, jasno wynika, że organy krajowe właściwe ds. kontroli i nadzoru nad 
stosowaniem ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę 83/477/EWG podjęły 
w omawianym przypadku aktywne działania w zakresie odpowiednich analiz i kontroli – co 
pozwoliło ujawnić pewne braki – oraz przyjęły środki służące naprawieniu wykrytych 
nieprawidłowości, a także inne inicjatywy zmierzające do poprawy ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa pracowników, o których mowa.

Komisja Europejska nie stwierdziła zatem naruszenia prawa wspólnotowego ze strony 
właściwych organów włoskich i postanowiła nie wszczynać postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Włoch.

c) Misja rozpoznawcza posłów do PE w miejscowości Pistoia

W czasie gdy Komisja Europejska rozpatrywała petycję, w dniach 14-15 lutego 2005 r. 
członkowie Komisji Petycji PE pojechali z misją rozpoznawczą do miejscowości Pistoia. 
Parlament Europejski zwrócił uwagę trzech komisarzy zajmujących się sprawą na wnioski ze 
sprawozdania z misji.

Komisja Europejska zapoznała się wnikliwie z tekstem sprawozdania, który zawiera historię 
poprzednich petycji dotyczących azbestu, relację z wizyty w fabryce Ansaldo-Breda oraz 
z przesłuchania zainteresowanych podmiotów (byłych pracowników, władz włoskich i in.).

We wnioskach autorzy sprawozdania wzywają Komisję Europejską do podjęcia nowych działań 
w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z azbestem i wskazują na braki w działaniach 
legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska udzieliła szczegółowej odpowiedzi Komisji Petycji PE w poprzednim 
komunikacie. W komunikacie tym między innymi podtrzymała swoje stanowisko, zgodnie 
z którym wobec braku nowych informacji w sprawozdaniu i w świetle dokładnych 
i szczegółowych informacji udzielonych przez władze włoskie w sprawie petycji Komisja 
Europejska musiała uznać, że nie można stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego oraz że 
dana sprawa należy do kompetencji krajowych organów włoskich.

d) Nowe informacje dostarczone przez składających petycję

We wrześniu 2007 r. składający petycję przekazali nowe informacje, które ich zdaniem 
świadczyły o odpowiedzialności ponoszonej przez państwo włoskie i uzasadniały konieczność 
wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na 
szczeblu wspólnotowym.
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Komisja Europejska przeanalizowała nowe informacje. Musiała jednak stwierdzić, że informacje 
te nie zawierały elementów nowych i na tyle konkretnych, aby umożliwić wykazanie naruszenia 
przez Włochy prawa wspólnotowego. Te nowe informacje nie mogły zatem stanowić podstawy 
wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Składający petycję przedstawili najpierw badanie przeprowadzone przez profesora J. Peto, 
zgodnie z którym roczny wskaźnik umieralności na międzybłoniaka opłucnej w pięciu 
państwach członkowskich UE, w tym we Włoszech, a także w Szwajcarii, wzrośnie 
prawdopodobnie dwukrotnie w ciągu trzydziestu pięciu lat. Badanie to było już przedmiotem 
pytania pisemnego, skierowanego w celu poparcia składających petycję przez Robertę 
Angelilli dnia 12 lutego 2007 r. Zdaniem składających petycję „oczywiste jest, że tak 
niepokojące dane są konsekwencją nieprawidłowego stosowania dyrektywy przez właściwe 
organy krajowe, i że w związku z tym odpowiedzialność spada na państwo włoskie (…)”, co 
uzasadnia konieczność wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko państwu włoskiemu.

W celu uzupełnienia informacji dostarczonych przez składających petycję Komisja chciałaby 
również zwrócić uwagę na istnienie innego badania, podobnego do badania profesora Peto, 
przeprowadzonego przez autorów European Network of Cancer Registries.

Komisja poczyniła następujące obserwacje w kwestii rzeczonych badań epidemiologicznych 
oraz pytania składających petycję, dotyczącego możliwości wszczęcia postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwu 
włoskiemu:

Przedmiotowa petycja dotyczy narażenia pracowników przedsiębiorstwa Breda we Włoszech 
na domniemane działanie azbestu i na skażenie. Właściwym badaniem epidemiologicznym 
w odniesieniu do tej petycji byłoby zatem badanie dotyczące konkretnie stanu zdrowia 
i śmiertelności pracowników tego przedsiębiorstwa. Otóż jedyne tego rodzaju badanie
dotyczące śmiertelności pracowników przedsiębiorstwa zostało przeprowadzone przez 
właściwe włoskie organy krajowe1.

Według włoskich władz, badanie to oraz dane zebrane przez Regionalny rejestr 
międzybłoniaków2 w Toskanii pozwoliły na określenie, do 2004 r., dokładnej liczby 
19 zgonów z powodu międzybłoniaka wśród osób, które pracowały wówczas
w przedsiębiorstwie Breda. Z badania tego miałoby również wynikać, że zmarli pracownicy 
(pierwszy przypadek odnotowano w 1981 r.) zostali skażeni jeszcze przed przyjęciem 
i przewidzianą datą transpozycji pierwszej dyrektywy wspólnotowej w sprawie ochrony 
pracowników przed działaniem azbestu z 1983 r.

Żadne z dwóch wymienionych badań – ani badanie epidemiologiczne profesora J. Peto, na 
które powołują się składający petycję, ani badanie autorów European Network of Cancer 
Registries – nie dotyczą konkretnie domniemanego narażenia pracowników przedsiębiorstwa 
Breda na działanie azbestu w latach 1987–1991, lecz analizują sytuację na szczeblu regionów 

                                               
1 Wyniki tego badania zostały podane powyżej.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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i w niektórych państwach europejskich.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że średni okres utajenia międzybłoniaka wynosi około 40 lat, 
jest mało prawdopodobne, by przedstawione w powyższych badaniach dane na temat zgonów 
pracowników z powodu międzybłoniaka mogły zostać ustalone na podstawie narażeń na 
działanie azbestu mających miejsce po dacie 1 stycznia 1987 r., przewidzianej na 
transpozycję przez państwa członkowskie pierwszej dyrektywy wspólnotowej w sprawie 
ochrony pracowników przed działaniem azbestu (dyrektywa 83/477/EWG). Należy 
sprecyzować, że badanie profesora Peto zostało opublikowane w 1999 r., a więc jedynie 
około 10 lat po przedstawionym w petycji domniemanym przypadku narażenia pracowników 
na działanie azbestu w latach 1987–1991. Podobnie, badanie przeprowadzone na podstawie 
European Network of Cancer Registries pochodzi z 2003 r.

W tej sytuacji dane na temat zgonów z powodu międzybłoniaka przedstawione w wyżej 
wymienionych badaniach nie pozwalają Komisji Europejskiej na stwierdzenie, że państwo 
włoskie uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa wspólnotowego. Dane te nie 
mogą więc stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w przypadku stanowiącym 
przedmiot rzeczonej petycji.

Komisja Europejska pragnie również przypomnieć swoją odpowiedź na wspomniane wyżej 
pytanie poselskie dotyczące badania profesora Peto, mianowicie: decyzja o uwzględnieniu 
bądź nie istniejących badań naukowych należy przede wszystkim do organów włoskich 
odpowiedzialnych za kontrolę i monitorowanie stosowania przepisów krajowych.

Składający petycję nawiązali następnie do dodatkowej odpowiedzi Komisji Europejskiej 
z dnia 10 listopada 2006 r. W odpowiedzi tej Komisja Europejska informuje, że 
„z weryfikacji tej wynika, że władze włoskie właściwe ds. kontroli i nadzoru nad stosowaniem 
ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę 83/477/EWG podjęły w omawianym 
przypadku aktywne działania w zakresie odpowiednich analiz i kontroli – co pozwoliło 
ujawnić pewne braki – oraz przyjęły środki służące naprawieniu wykrytych nieprawidłowości, 
a także inne inicjatywy zmierzające do poprawy ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa 
pracowników, o których mowa”. Z informacji przekazanych przez Włochy, opisanych wyżej, 
wynika konkretnie, że pracownicy USL przeprowadzili w czerwcu 1998 r. kontrolę 
w zakładzie i poinformowali o brakach związanych z czasowym składowaniem usuniętych 
materiałów na placu na zewnątrz budynku.

Z informacji przekazanych przez władze włoskie wynika również, że w ciągu roku 2001 
Regionalna agencja ochrony środowiska (ARPAT) we Florencji przeprowadziła kontrolę 
dokumentów dotyczących ilości składowanych materiałów (około 1 mln 900 tys. kg płyt na 
67 tys. m² dachu) i zbadała wyniki analiz gruntu na obszarze należącym do przedsiębiorstwa, 
który lokalna prasa opisała jako możliwe miejsce składowania odpadów.

Służby U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
stwierdziły, że niszczenie pozostałych materiałów objętych usuwaniem zanieczyszczeń od 
1990 r. do dziś odbywało się prawidłowo, zgodnie z przepisami.
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Więcej informacji znaleźć można w publikacji „Interwencja służby zdrowia wobec 
pracowników przedsiębiorstwa Breda narażonych na działanie azbestu” (w załączniku).

Należy zauważyć, że braki te, wykryte przez organy włoskie, nie są w żadnym wypadku 
elementem nowym, który mógłby stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wykrycie tych braków, jak również ogół 
środków podjętych przez władze włoskie w celu rekultywacji terenu, potwierdzają jedynie 
wcześniejsze wnioski, zgodnie z którymi władze włoskie podjęły w sytuacji będącej 
przedmiotem petycji aktywne działania.

Składający petycję sformułowali następnie pytanie o możliwość działania wstecz przepisów 
włoskich transponujących dyrektywę 2003/18/WE.

Komisja Europejska pragnie zwrócić uwagę składających petycję na fakt, że informacje 
zawarte w petycji odnoszą się do okresu poprzedzającego wejście w życie dyrektywy 
2003/18/WE. Dyrektywa 2003/18/WE została przyjęta dnia 27 marca 2003 r. i państwa 
członkowskie miały obowiązek przyjęcia krajowych środków transponujących do dnia 
15 kwietnia 2006 r. W związku z tym postanowienia tej dyrektywy nie są właściwe dla oceny 
faktów przedstawionych w petycji.

Dlatego też krajowe przepisy transponujące dyrektywę 2003/18/WE nie miały zastosowania 
w czasach, gdy miały miejsce fakty opisane w petycji. Komisja Europejska nie może zatem 
wszcząć postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na 
podstawie tej dyrektywy, która nie ma zastosowania retroaktywnego. Odpowiedź na pytanie 
składających petycję o możliwość uznania przez władze ustawodawcze Włoch 
retroaktywnego zastosowania przepisów włoskich transponujących dyrektywę należy 
całkowicie i wyłącznie do kompetencji władz włoskich.

Komisja Europejska zwróciła się jednak z prośbą do władz włoskich o wyjaśnienia w kwestii 
niektórych wątpliwości wyrażonych przez składających petycję, odnoszących się do 
transpozycji rzeczonej dyrektywy do prawa włoskiego i praktycznego zastosowania
niektórych jej postanowień. Wyjaśnienia te miały zatem dotyczyć działalności regionów 
w zakresie standaryzacji, a także odpowiedzialnych władz i przedsiębiorstw mających 
zezwolenie na prowadzenie prac rozbiórkowych i usuwanie azbestu. Władze włoskie 
odpowiedziały w sposób zadowalający na pytania Komisji Europejskiej, która może na tej 
podstawie stwierdzić, że wątpliwości składających petycję są bezpodstawne.

Wreszcie składający petycję nawiązali do artykułów prasowych oraz rosnącej liczby osób 
zmarłych w wyniku pracy przy azbeście. Informacje te nie mogą stanowić podstawy 
ewentualnego wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec Włoch.

Komisja Europejska pragnie zwrócić uwagę składających petycję także na fakt, że 
proponowane przez nich uznanie wyjątkowości danego terenu przemysłowego nie należy do 
kompetencji Wspólnoty.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 
11 września 2008 r., składający petycję zwrócili się o opinię Komisji w sprawie nowej 
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informacji dotyczącej domniemanego istnienia nielegalnego składowiska odpadów 
azbestowych wewnątrz samego zakładu, odwołując się do pytania poselskiego P-4493 z dnia 
31 lipca 2008 r. Informacja ta miała pojawić się we włoskiej prasie 15 czerwca 2008 r.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w zwyczaju Komisji Europejskiej nie leży 
wypowiadanie się w kwestii informacji zamieszczonych w prasie. Komisja Europejska nie 
może więc poczynić komentarzy w sprawie domniemanego istnienia nielegalnego 
składowiska odpadów azbestowych wewnątrz zakładu. Istnienie takiego składowiska 
pozostaje całkowicie hipotetyczne do chwili jego ewentualnego potwierdzenia przez władze 
włoskie. Należy również przypomnieć, że prowadzenie śledztw w tej sprawie i podejmowanie
odpowiednich środków w razie naruszenia przepisów należy w pierwszej kolejności do władz
włoskich.
Jest jednak pewne, że gdyby potwierdziła się informacja o istnieniu tego składowiska 
wewnątrz zakładu, Komisja Europejska będzie z bliska nadzorować specjalne środki podjęte
przez włoskie władze w celu zapewnienia, że likwidacja składowiska nie narazi na ryzyko 
zdrowia pracowników przedsiębiorstwa Breda ani pracowników odpowiedzialnych za 
usuwanie skażonego materiału.

W każdym razie, Komisja Europejska wzywa składających petycję do przekazania jej 
wszelkich informacji dotyczących domniemanego istnienia wspomnianego składowiska, które 
to informacje Komisja starannie przeanalizuje.

WNIOSKI

Komisja Europejska, jako strażniczka traktatów, nie waha się interweniować w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie nie powiadamiają jej o krajowych środkach transponujących 
dyrektywy wspólnotowe, a także w przypadku niezgodności tych środków z postanowieniami 
dyrektyw, czy też w przypadku niewłaściwego stosowania przepisów wspólnotowych.

W sytuacji będącej przedmiotem petycji Komisja Europejska mogłaby interweniować 
i, w razie potrzeby, wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, gdyby otrzymała konkretne informacje świadczące o nieprawidłowościach 
w działaniu właściwych organów krajowych, prowadzących do ogólnie niewłaściwego 
stosowania postanowień dyrektywy 83/477/EWG.

Należy stwierdzić, że od czasu złożenia petycji w 2004 r. do chwili obecnej Komisja 
Europejska nie otrzymała takich informacji.

Z dokładnych i szczegółowych informacji przekazanych przez władze włoskie wynika 
natomiast, że krajowe organy właściwe ds. kontroli i nadzoru nad stosowaniem 
ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę 83/477/EWG podjęły w omawianym 
przypadku aktywne działania. Władze włoskie podjęły także szeroko zakrojone prace 
zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń w celu rekultywacji terenu. Komisja Europejska nie 
otrzymała ponadto informacji o nowych problemach stwierdzonych na terenie zakładu.

Wobec braku jakichkolwiek nowych informacji, a tym bardziej informacji, które pozwalałyby 
stwierdzić naruszenie prawa wspólnotowego ze strony właściwych organów włoskich, 
Komisja Europejska musi podtrzymać swoją decyzję o niewszczynaniu postępowania 
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w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Włoch na podstawie 
dyrektywy 83/477/EWG.

Załącznik: publikacja „Interwencja służby zdrowia wobec pracowników przedsiębiorstwa 
Breda narażonych na działanie azbestu”
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