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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 328/2004, adresată de Patrizio La Pietra, de naţionalitate italiană,
însoţită de 9 semnături, privind un caz de contaminare cu azbest într-o uzină şi 
daunele asupra sănătăţii lucrătorilor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă un caz foarte grav legat de utilizarea azbestului lichid în ciclul productiv, 
într-o uzină Ansaldo-Breda din Pistoia (IT), până în 1985; acesta subliniază că, în timpul 
lucrărilor de înlăturare a azbestului (din 1987 până în 1991), nu s-au luat măsuri nici de 
întrerupere a ciclului productiv, nici de protecţie a lucrătorilor împotriva absorbţiei de praf, 
nici de informare prealabilă asupra riscului pentru sănătatea acestora. În plus, în lipsa unei 
evaluări prealabile a impactului asupra mediului, deşeurile de azbest au fost stocate, în mod 
abuziv, în interiorul clădirii în cauză, ceea ce a necesitat curăţarea zonei. Acest proces este 
încă în curs, după ce a fost început tardiv în 1996. În acest stadiu, rata mortalităţii prin cancer 
de plămân a urcat rapid în rândul lucrătorilor (180 de morţi la un efectiv de 1500, iar 20 de 
victime au fost afectate de mezoteliom). În sfârşit, se pare că între timp nu s-a luat nicio 
măsură pentru a informa lucrătorii asupra modalităţilor şi duratei lucrărilor de curăţare, iar 
angajatorul a făcut discriminări în ceea ce priveşte acordarea unor beneficii lucrătorilor expuşi 
la contaminare. Pentru toate aceste motive, petiţionarii cer Uniunii Europene să intervină 
pentru a verifica dacă Italia a încălcat legislaţia comunitară aplicabilă domeniului în discuţie 
şi, eventual, să remedieze acest lucru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 octombrie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2004
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 Aspecte referitoare la protecţia lucrătorilor

Expunerea lucrătorilor la azbest este în prezent reglementată prin Directiva 83/477/CEE a 
Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă1. Directiva are drept obiect protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor pentru sănătatea acestora, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care 
rezultă sau pot să rezulte dintr-o expunere la azbest la locul de muncă. Aceasta stabileşte 
anumite valori limită şi alte dispoziţii speciale, cum ar fi obligaţia de a stabili un plan de lucru 
înainte de lucrările de demolare sau de înlăturare a azbestului, semnalizarea acestor locuri şi 
informarea care trebuie transmisă lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora. Directiva nu 
aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica şi a introduce dispoziţii legislative, 
reglementare sau administrative care să asigure o protecţie mai strictă a lucrătorilor.

Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 martie 2003 de 
modificare a Directivei 83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă2 consolidează dispoziţiile care 
vizează protecţia lucrătorilor expuşi, în măsura în care aceasta conţine cerinţe mai stricte de 
consolidare a prevenirii în acest domeniu.

În temeiul articolului 2 din Directiva 2003/18/CE, statele membre trebuie să transpună această 
directivă înainte de 15 aprilie 2006. Pentru că termenul pentru transpunerea acestei directive 
nu a expirat, nicio încălcare a Directivei 2003/18/CE nu poate fi verificată la ora actuală. 
Prin urmare, în ceea ce priveşte protecţia lucrătorilor, Directiva 83/477/CEE rămâne singura 
directivă aplicabilă cazului expus în petiţie.
Transpunerea şi punerea în aplicare a directivei intră în competenţa fiecărui stat membru.
În ceea ce priveşte transpunerea, Italia a comunicat Comisiei măsurile sale naţionale de 
transpunere a Directivei 83/477/CEE.
Cu toate acestea, informaţiile menţionate în această petiţie se referă la punerea în practică a 
legislaţiei italiene care transpune Directiva 83/477/CEE, şi, în acest sens, autorităţilor 
naţionale competente ale Republicii Italiene le revine, în primul rând, sarcina de a se asigura 
de aplicarea corectă a directivelor şi de a prevedea în legislaţia naţională căile de atac 
administrative şi judiciare. Controlul şi supravegherea legislaţiei naţionale adoptate în temeiul 
Directivei 83/477/CEE constituie responsabilitatea autorităţilor naţionale competente. Statele 
membre trebuie să facă în aşa fel încât aceste autorităţi să-şi exercite în mod corect sarcinile, 
efectuând controale efective în vederea asigurării unei aplicări corecte a legislaţiei naţionale.
Comisia nu dispune de informaţiile care să-i permită să evalueze intervenţia autorităţii italiene 
competente în cazul de faţă. Cu toate acestea, dacă unele elemente concrete ar demonstra, 
într-un mod generalizat, o situaţie de neaplicare a legislaţiei naţionale care transpune 
directivele comunitare, Comisia, în calitate de gardian al Tratatului, ar putea utiliza 
posibilităţile prevăzute de tratat, în special cele care reies din articolul 226.
Dat fiind că petiţionarul evocă elemente care nu ar exclude existenţa eventuală a unei 
                                               
1 JO L 263, 24.9.1983, p. 25. Directivă modificată de Directiva 91/382/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de 

modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 
azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE) (JO L 
206, 29.7.1991, p. 16).

2 JO L 97, 15.4.2003
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asemenea situaţii, Comisia intenţionează să ceară autorităţilor italiene informaţii specifice 
privind situaţia expusă în această petiţie, care să îi permită să îşi exprime poziţia cu privire la 
problemele precise expuse de petiţionar.

Aspecte legate de mediu

În ceea ce priveşte depozitarea ilegală a deşeurilor de azbest în cauză, este posibil ca legislaţia 
comunitară privind deşeurile să fi fost încălcată, în special articolele 4, 8 şi 9 din Directiva 
75/442/CEE1 privind deşeurile.

Recent, autorităţile italiene au primit o scrisoare de solicitare de informaţii ; acestea ar trebui 
să permită serviciilor Comisiei să evalueze situaţia în lumina legislaţiei comunitare 
menţionate mai sus. Comisia pentru petiţii a Parlamentului European va fi informată cu 
privire la răspunsul autorităţilor italiene imediat ce acesta va parveni Comisiei.

Directiva 87/217/CEE2 privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest are în 
vedere, în principal, controlul poluării cauzate de producţia de azbest brut şi de prelucrarea 
produselor care conţin azbest. Această directivă nu cuprinde decât un număr limitat de 
dispoziţii generale referitoare la transportul şi la eliminarea deşeurilor care conţin azbest. Pe 
baza informaţiilor furnizate de către petiţionar, nu este posibil să se determine cu certitudine 
dacă această directivă a fost încălcată.

4. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 1 februarie 2005.

Autorităţile italiene au răspuns scrisorii Comisiei prin care se solicitau informaţii, ca urmare a 
invocării depozitării ilegale a deşeurilor de azbest la Pistoia.

Autorităţile italiene au anunţat că, după documentele referitoare la colectarea şi tratarea 
azbestului prezent în instalaţiile uzinei Ansaldo Breda, înlăturat pe durata lucrărilor de 
renovare, toate deşeurile conţinând azbest au fost evacuate pentru a fi eliminate în 
conformitate cu procedurile în vigoare.

În plus, autorităţile au declarat că agenţia regională pentru mediu şi agenţia locală de 
securitate au prelevat, de asemenea, un eşantion din solul din interiorul perimetrului uzinei, în 
scopul de a verifica dacă o parte a azbestului înlăturat a fost depozitat. Rezultatul acestui test 
s-a dovedit negativ.

În lumina celor menţionate anterior, existenţa unei depozitări ilegale a deşeurilor de azbest în
interiorul perimetrului uzinei Ansaldo Breda din Pistoia poate fi exclusă. În consecinţă, pe 
baza informaţiilor pe care Comisia le posedă în acest moment, nicio încălcare a legislaţiei 
comunitare privind deşeurile nu poate fi identificată.

                                               
1 JO L 194, 25.7.1975

2 JO L 85, 28.3.1987
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5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 9 noiembrie 2005

Comisa a studiat raportul misiunii de investigaţie a membrilor Comisiei pentru petiţii cu cel 
mai mare interes, azbestul fiind un agent deosebit de periculos, care poate provoca maladii 
grave, în special fibroze pulmonare şi pleurale, cancere de plămâni, de pleură şi de peritoneu, 
şi care se găseşte sub diverse forme într-un număr mare de împrejurări la locul de muncă. 

Mediile profesionale care sunt, în prezent, cele mai expuse la azbest sunt cele care pot veni 
în contact cu azbestul în cadrul lucrărilor de reparaţie, de întreţinere, de reamenajare şi de 
demolare. În aceste condiţii, expunerea la azbest este adesea neprevăzută sau chiar 
neaşteptată, iar materialele prezintă un grad mai ridicat de pericol, deoarece se află într-o 
stare de conservare mai degradată. O situaţie specială este reprezentată de lucrările de 
înlăturare a azbestului, în privinţa cărora se cunoaşte existenţa riscului şi, de asemenea, 
faptul că nivelurile de expunere vor fi ridicate. În aceste condiţii, măsurile de protecţie 
trebuie să fie mai intense.

Preşedintele Comisiei pentru petiţii, domnul Libicki, în scrisoarea sa către doamna 
vicepreşedinte Wallström, a comunicat că membrii interesaţi de misiunea de investigaţie l-au 
însărcinat să atragă atenţia celor trei comisari competenţi asupra concluziilor raportului.

În ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor la locul de muncă şi fiind 
vorba de concluziile raportului privind problema admisibilităţii şi a fundamentului petiţiilor 
prezentate între 1988 şi 2004, ar trebui să amintim că, în dreptul comunitar, transpunerea şi 
punerea în aplicare a directivelor intră în competenţa fiecărui stat membru. Directivele trebuie 
să fie transpuse în dreptul intern de către statele membre în termenul de transpunere prevăzut. 
Autorităţilor naţionale competente din fiecare stat membru şi, în ceea ce priveşte sănătatea şi 
securitatea în muncă, Inspecţiei Muncii le revine sarcina de a asigura un control şi o 
supraveghere adecvate şi efective a acestei legislaţii naţionale. Comisia ar avea posibilitatea 
să intervină şi să iniţieze, eventual, o procedură privind încălcarea dreptului comunitar, dacă i-
ar parveni anumite elemente concrete care să dovedească o disfuncţie din partea autorităţilor 
naţionale competente care ar antrena o situaţie de aplicare greşită generalizată a legislaţiei. 

În acest sens, este necesar să adăugăm că directivele de sănătate şi securitate în muncă prevăd 
cerinţe minime în domeniu. Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă1 stabileşte anumite valori limită şi alte dispoziţii speciale, dar nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a aplica sau introduce dispoziţii legislative, de reglementare sau 
administrative care asigură o protecţie mai bună a lucrătorilor.

Dacă concluziile din raport referitoare la problema admisibilităţii şi fundamentului petiţiilor 
prezentate între 1988 şi 2004 trebuie interpretate ca având legătură cu cazul special Ansaldo-
Breda, Comisia ar dori să facă referire la faptele comunicate anterior Comisiei pentru petiţii, 
în special cu privire la scrisoarea prin care se solicitau informaţii specifice privind situaţia 
expusă în petiţia în cauză, trimisă de Comisie autorităţilor italiene, precum şi la răspunsul 
autorităţilor italiene la această scrisoare. În lumina informaţiilor precise şi detaliate pe care 
autorităţile italiene le-au furnizat cu privire la această petiţie, reiese clar că autorităţile 

                                               
1 JO L 263, 24.09.1983. p. 25.
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naţionale competente pentru controlul şi supravegherea aplicării legislaţiei naţionale care 
transpune Directiva 83/477/CEE, au intervenit activ în acest caz, efectuând analize şi 
controale pertinente – care au permis detectarea anumitor carenţe – şi adoptând măsuri de 
corectare a anomaliilor detectate, precum şi alte iniţiative care au în vedere ameliorarea 
protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor implicaţi. Prin urmare, în ceea ce priveşte 
protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor, Comisia consideră că acest caz, care face 
obiectul prezentei petiţii, constituie responsabilitatea autorităţilor naţionale competente pentru 
controlul şi supravegherea legislaţiei italiene adoptate în temeiul Directivei 83/477/CEE. 

Pe de altă parte, cum reiese chiar din raport, acest caz intră în competenţa instanţelor naţionale 
şi, în prezent, există o cauză pendinte (proces penal) la tribunalul din Pistoia în ceea ce 
priveşte azbestul la societatea Breda. 

În ceea ce priveşte concluziile din raport cu privire la considerentul 17 din Directiva 
2003/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 martie 2003 de modificare a 
Directivei 83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de expunerea la azbest la locul de muncă1, Comisia pentru petiţii insistă ca Comisia să 
transmită Parlamentului European iniţiativele legislative şi/sau administrative pe care 
intenţionează să le ia pentru a concretiza acest obiectiv.

Cu toate acestea, ar trebui să precizăm că este vorba de un considerent standard, care se referă 
la justificarea Directivei 2003/18/CE în sine, şi care justifică, ţinând cont de principiul 
proporţionalităţii, adoptarea acestei directive şi faptul că acest considerent nu vizează 
iniţiative legislative şi/sau administrative pe care Comisia trebuie să le ia în viitor. 

Pasajul citat din considerentul 17 dispune următoarele: „Dat fiind că obiectivul acţiunii avute 
în vedere, şi anume ameliorarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 
la azbest la locul de muncă, nu poate fi realizat în mod corespunzător de statele membre şi, 
prin urmare, datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii, poate fi realizat mai bine la nivel 
comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii 
consacrat articolului 5 din tratat.”

Într-adevăr, după pasajul citat, considerentul 17 din directivă continuă să enunţe următoarele : 
„În conformitate cu principiul proporţionalităţii astfel cum a fost enunţat în articolul 
menţionat anterior [articolul 5 din tratat], prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
pentru a atinge acest obiectiv [ameliorarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă]”.

Cu toate acestea, este necesar să menţionăm, în acest context, câteva iniţiative luate deja în 
acest domeniu de către Comisie. După Comunicarea Comisiei – Adaptarea la schimbările din 
muncă şi societate: o nouă strategie comunitară privind sănătatea şi securitatea pentru 2002-
20062, politica comunitară privind sănătatea şi securitatea în muncă trebuie să aibă drept 
obiectiv ameliorarea continuă a bunăstării la locul de muncă. Unul dintre obiectivele care 
trebuie să fie urmărite în comun de toţi actorii implicaţi este prevenirea consolidată a bolilor 

                                               
1 JO L 97, 15.04.2003, p. 48.
2 COM/2002/0118 final.
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profesionale. În acest sens, ar trebui, printre altele, să se acorde prioritate bolilor cauzate de 
azbest.

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestui obiectiv, ar trebui să se facă referire la 
recomandarea Comisiei din 19 septembrie 2003 privind lista europeană a bolilor 
profesionale1. Această recomandare înlocuieşte recomandarea 90/326/CEE a Comisiei din 22 
mai 1990, privind adoptarea unei liste europene a bolilor profesionale2. 

Faţă de vechea recomandare, care includea deja azbestoza, complicaţia azbestozei prin cancer 
bronşic şi mezoteliom ca urmare a inhalării prafului de azbest, noua recomandare include, în 
anexa I („Lista europeană a bolilor profesionale”), afecţiunile fibrotice ale pleurei, cu 
restricţie respiratorie, provocate de azbest, precum şi cancerul de plămân ca urmare a inhalării 
prafului de azbest şi, în anexa II („Lista complementară a bolilor cu origine profesională 
presupusă, care ar trebui să facă obiectul unei declaraţii şi a căror înscriere în anexa I a listei 
europene ar putea fi avută în vedere în viitor”), cancerul de laringe ca urmare a inhalării 
prafului de azbest.

Recomandările constituie acte care nu sunt destinate să producă efecte obligatorii. Cu toate 
acestea, în ceea ce priveşte recomandarea Comisiei din 23 iulie 1962 privind adoptarea unei 
liste europene a bolilor profesionale, Curtea de Justiţie a hotărât de drept că, dat fiind faptul că 
recomandările nu pot fi considerate ca acte lipsite de orice efect juridic, instanţele naţionale 
sunt obligate să le ia în considerare în vederea soluţionării litigiilor cu care sunt sesizate3.

În ceea ce priveşte sugestia Comisiei pentru petiţii privind realizarea unui control complet al 
diferitelor reglementări naţionale care au introdus interdicţia utilizării azbestului, ar trebui 
semnalat că Directiva 2003/18/CE (un paragraf adăugat la articolul 5) a introdus interdicţia 
activităţilor care expun lucrătorii la fibrele de azbest în timpul extracţiei azbestului, al 
fabricării şi transformării unor produse care conţin azbest adăugat în mod deliberat, cu 
excepţia gestionării şi depozitării produselor rezultate din demolări şi înlăturări ale azbestului.

În ceea ce priveşte Directiva 2003/18/CE, statele membre trebuie să pună în vigoare măsurile 
naţionale de transpunere înainte de 15 aprilie 2006. Începând cu această dată, noua directivă 
va face obiectul unui control, de către Comisie, al comunicării şi conformităţii măsurilor 
naţionale de transpunere.

În ceea ce priveşte concluziile din raport referitoare la perioada de 20 de ani scurşi între 
adoptarea Directivei 83/477/CEE şi adoptarea noii Directive 2003/18/CE, ar trebui să 
precizăm că timpul scurs între adoptarea primei directive şi cea a ultimei directive nu a fost o 
perioadă pasivă de aşteptare.

Într-adevăr, Directiva 83/477/CEE, reprezentând un punct de plecare foarte important în 
procesul de armonizare a normelor de protecţie a lucrătorilor expuşi la azbest, a fost 

                                               
1 JO L 238, 25.09.2003, p. 28.
2 JO L 160, 26.06.1990, p. 39.
3 Hotărârea din 13 decembrie 1989, Salvatore Grimaldi/Fonduri pentru bolile profesionale, C-322/88, Rec. p. 

4407, punctul 19.
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actualizată şi modificată – înainte de adoptarea noii Directive 2003/18/CE – în special prin 
Directiva 91/382/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de modificare a Directivei 83/477/CEE 
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă1. 

Într-adevăr, Consiliul avea obligaţia de a reexamina dispoziţiile directivei, ţinând cont în 
special de progresele intervenite în ştiinţă şi în tehnologie şi având în vedere experienţa 
dobândită în aplicarea directivei. Ca un exemplu al progreselor realizate, s-ar putea menţiona 
că, în momentul adoptării Directivei 83/477/CEE, nu era încă posibil să se măsoare cantităţi 
atât de mici de azbest, ceea ce ulterior a devenit posibil.

Cu adoptarea Directivei 91/382/CEE, mai multe articole ale Directivei 83/477/CEE au fost 
modificate (articolul 3.3, articolul 5, articolul 7, articolul 8). Au fost impuse, în special, 
anumite valori limită mai severe de expunere.

În plus, la 25 mai 1998, articolele 1.1, 9.2 şi 15.1 din Directiva 83/477/CEE au fost, de 
asemenea, modificate de Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia 
sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de unii agenţi chimici de la 
locul de muncă2.

În plus, pe planul controlului aplicării legislaţiei naţionale care transpune Directiva 
83/477/CEE, trebuie notat faptul că Comisia Europeană şi Comitetul inspectorilor de muncă 
principali (CHRIT/SLIC), în colaborare cu Inspecţia Muncii din Germania şi cu Federaţia 
Berufsgenossenschaften (asociaţiilor profesionale) germane, au organizat în 2003 o conferinţă 
europeană despre azbest.

Grupul de lucru „Campania de inspectare a azbestului 2006” a SLIC pregăteşte, în acest 
moment, campania de inspectare a azbestului 2006. Grupul de lucru este, de asemenea, în curs 
de elaborare a unui ghid de bune practici pentru lucrările care expun lucrătorii la azbest. 

În ceea ce priveşte comercializarea şi utilizarea unor produse care conţin azbest, crocidolitul a 
fost, la începutul anilor 80, prima categorie de fibre de azbest total interzisă la nivel european. 
În 1991, din cele şase tipuri diferite de azbest, cinci erau total interzise în Comunităţile 
Europene, iar ultimul tip de azbest (crisotil sau azbest alb) a fost interzis în 14 categorii de 
produse. La 26 iulie 1999, Comisia Europeană a hotărât (Directiva 1999/77/CE) să interzică 
toate celelalte utilizări ale azbestului. Directiva prevede intrarea în vigoare a interdicţiei în 
toate statele membre începând de la 1 ianuarie 2005.

Toate statele membre, cu excepţia Portugaliei, au notificat deja Comisiei transpunerea în 
propria legislaţie a Directivei 1999/77/CE.

În ceea ce priveşte aspectele epidemiologice, supravegherea epidemiei de cancere legate de 
azbest şi proiectările datelor epidemiologice existente analizate de către profesorul Peto şi de 

                                               
1 JO L 206, 29.07.1991, p. 16.
2 JO L 131, 05.05.1998, p. 11.
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colegii acestuia1 arată că mortalitatea anuală cumulată în cinci state membre ale Uniunii 
Europene şi în Elveţia2 ca urmare a unui cancer specific legat de expunerea la azbest, numit 
mezoteliom pleural, ar trebui, practic, să se dubleze în decursul următorilor 35 de ani şi să 
treacă de la 5 000 la 9 000 pe an, ceea ce înseamnă un număr total de decese de aproximativ 
250.000 de persoane până în 2025. Mezoteliomul se dezvoltă, în medie, timp de 40 de ani 
după prima expunere la azbest, ceea ce explică faptul că, chiar şi după încetarea producţiei de 
azbest şi a utilizării produselor pe bază de azbest, mortalitatea specifică a mezoteliomului 
creşte încă. Din nefericire, în prezent nu se cunoaşte niciun tratament împotriva acestei boli. 
În consecinţă, ratele de incidenţă şi de mortalitate sunt, practic, identice.

Reţeaua europeană a registrelor cancerului, care beneficiază de finanţări ale Comunităţii în 
cadrul vechiului program Europa împotriva cancerului, a fost recent perfecţionată şi extinsă, 
ca urmare a concluziilor profesorului Peto şi ale colegilor acestuia, la toate statele membre şi 
la unele ţări din Europa centrală şi orientală3. După autori, cifrele consemnate pentru nordul 
Italiei în registrele regionale italiene ale cancerului sunt, într-adevăr, mult superioare în raport 
cu mediile naţionale europene, după cum observau petiţionarii.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

În urma reuniunii din 22 februarie 2006, Comisia pentru petiţii a Parlamentului European a 
trimis petiţionarului o scrisoare [02-COMM.PETI(2006)D/14790] care indica, printre altele, 
sensul informaţiei suplimentare aşteptate din partea Comisiei. 

În această scrisoare, deşi constatase că, global, Comisia a răspuns la problematicile ridicate în 
raportul misiunii de investigaţie de la Pistoia din 14-15 februarie 2005, Comisia pentru petiţii 
găseşte oportun să solicite Comisiei o ultimă verificare a conformităţii acţiunii autorităţilor 
italiene competente cu dispoziţiile europene (Directiva 2003/18). 

De asemenea, s-a cerut petiţionarului să-şi transmită eventualele observaţii Comisiei pentru 
petiţii pentru a permite Comisiei să facă o evaluare finală a fundamentului petiţiei. Până în 
prezent, Comisia nu a primit astfel de observaţii.

Mai întâi, este necesar să subliniem că Directiva 2003/18/CE de modificare a Directivei 
83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă a fost adoptată la 27 martie 2003 şi că statele membre 
trebuiau, până la 15 aprilie 2006, să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 
directivei. Rezultă de aici că Directiva 2003/18/CE nu era pertinentă pentru a încadra acţiunea 
autorităţilor italiene legată de faptele invocate în petiţia 328/2004. 

În schimb, Comisia va avea grijă să intervină în cazul în care Italia nu va notifica Comisiei 

                                               
1 The European mesothelioma epidemic (Epidemia europeană de mezoteliom), J Peto et al., British J of Cancer 

(1999) 79(3/4), pp 666-672

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

3 Incidenţa mezoteliomului pleural în Europa: indicii unei anumite deceleraţii a tendinţelor în creştere, 
F. Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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măsurile naţionale italiene de transpunere a Directivei 2003/18/CE, precum şi în cazul 
neconformităţii acestor măsuri naţionale cu directiva. În acest sens, pentru că Italia nu a 
comunicat încă măsurile naţionale de punere în aplicare a Directivei 2003/18/CE, Comisia 
intenţionează să iniţieze o procedură privind încălcarea dreptului comunitar în caz de 
necomunicare, în temeiul articolului 226 din tratat.

În ceea ce priveşte punerea în practică a Directivei 2003/18/CE, Comisia nu poate să prevadă 
viitoarea aplicare a legislaţiei italiene de transpunere a directivei de către autorităţile italiene 
competente. Într-adevăr, autorităţilor naţionale competente din fiecare stat membru şi, în ceea 
ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, în special Inspecţiei Muncii le revine 
responsabilitatea de a asigura un control şi o supraveghere adecvate şi efective a bunei 
aplicări a legislaţiei naţionale de transpunere a directivelor comunitare. Evident, Comisia ar 
avea posibilitatea de a interveni şi de a iniţia, eventual, o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar dacă anumite elemente concrete i-ar fi aduse la cunoştinţă, dovedind o 
disfuncţie din partea autorităţilor naţionale competente, care ar antrena o situaţie de aplicare 
greşită generalizată.

În plus, Comisia a efectuat o verificare suplimentară a acţiunii autorităţilor italiene 
competente în raport cu reglementările comunitare în vigoare în acel moment cu privire la 
faptele invocate în petiţia 328/2004 (Directiva 83/477/CEE astfel cum a fost modificată de 
Directiva 91/382). Din această verificare reiese că autorităţile italiene competente pentru 
controlul şi supravegherea aplicării legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei 
83/477/CEE au intervenit activ în acest caz, efectuând analize şi controale pertinente – care au 
permis detectarea anumitor carenţe – şi adoptând măsuri de corectare a anomaliilor detectate, 
precum şi alte iniţiative care au în vedere ameliorarea protecţiei sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor implicaţi. 

Prin urmare, această verificare suplimentară nu conduce la concluzia că autorităţile italiene 
competente au încălcat dreptul comunitar.
7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2008 şi la 25 

noiembrie 2008

În această petiţie, lucrătorii instituţiei Ansaldo-Breda din Pistoia au reclamat un caz de 
contaminare care ar fi avut loc ca urmare a utilizării azbestului în această instituţie. După 
petiţionari, lucrătorii acestei instituţii ar fi fost expuşi la azbest în special în timpul operaţiunii 
de înlocuire a învelişului din „eternită” al acoperişului, între 1987 şi 1991, care s-ar fi derulat 
fără întreruperea ciclului normal de lucru şi fără nicio informare sau protecţie a lucrătorilor. 
Unor lucrători li s-au refuzat cererile de recunoaştere şi de indemnizare a bolilor profesionale 
contractate ca urmare a expunerii la azbest.

Petiţionarii solicită preşedintelui Parlamentului European să verifice respectarea de către Italia 
a dispoziţiilor comunitare în ceea ce priveşte protecţia lucrătorilor împotriva azbestului ; să 
verifice dacă eventualele instrumente de protecţie sunt adecvate şi sunt utilizate în timpul 
reabilitării amplasamentului în cauză ; să verifice existenţa depozitării abuzive a azbestului pe 
respectivul amplasament ; să verifice dacă studiile necesare pentru reabilitarea 
amplasamentului au fost efectuate, să se asigure că au fost luate măsurile speciale pentru 
lucrătorii care ar fi fost expuşi la azbest.
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CONSIDERAŢII ALE COMISIEI EUROPENE PRIVIND ARGUMENTELE 
PETIŢIONARILOR

a) Legislaţia comunitară în domeniu aplicabilă acestui caz şi obligaţiile statelor 
membre de a transpune şi de a pune în aplicare această legislaţie

Cum s-a arătat deja de către Comisia Europeană în comunicările anterioare privind această 
petiţie, protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă este reglementată la nivel comunitar de Directiva 83/477/CEE1 astfel cum a fost 
modificată de Directivele 91/382/CEE2 şi 2003/18/CE3. Faptele invocate de petiţionari trebuie 
să fie analizate în raport cu dispoziţiile Directivei 83/477/CEE, singura pertinentă în acel 
moment.

Statele membre au obligaţia de a transpune corect directivele comunitare. În plus, autorităţilor 
naţionale competente din fiecare stat membru şi, în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în 
muncă, în special Inspecţiei Muncii le revine responsabilitatea de a asigura un control şi o 
supraveghere adecvate şi efective a bunei aplicări a legislaţiei naţionale de transpunere a 
directivelor comunitare şi de a prevedea în legislaţia naţională, căile de atac administrative şi 
judiciare. 

b) Informaţii furnizate de autorităţile italiene

În consecinţă, încă de la prezentarea petiţiei în 2004, Comisia Europeană a solicitat autorităţilor 
italiene informaţii precise asupra situaţiei expuse în petiţie, pentru a putea aprecia dacă 
problemele ridicate de petiţionari ar putea conduce la concluzia că autorităţile italiene 
competente au încălcat dreptul comunitar şi pentru a iniţia o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Italiei. Ca răspuns la scrisoarea Comisiei Europene, autorităţile 
italiene au transmis Comisiei Europene informaţiile următoare:

Mai întâi, autorităţile italiene semnalează că situaţia ar fi puţin diferită de cea care pare să fi 
fost descrisă Comisiei Europene. Astfel, s-ar impune câteva precizări: în ceea ce priveşte 
aspectele sanitare, „un studiu epidemiologic asupra mortalităţii salariaţilor întreprinderii a 
fost realizat de Unità Sanitaria Locale din Pistoia (USL) în colaborare cu Centro per lo studio 
e la prevenzione oncologica din Florenţa4, pe un grup de 3741 de salariaţi, dintre care 1154 în 
total au decedat (toate cauzele de deces fiind incluse, de la boli cardio-vasculare la 
traumatisme), pe o perioadă de 40 de ani, între 1.01.1960 şi 31.12.2000. Studiul a scos în 
                                               
1 Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din 
Directiva 80/1107/CEE) (JO L 263, 24.9.1983).

2 Directiva 91/382/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (JO L 206, 29.7.1991).

3 Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 martie 2003 de modificare a Directivei 
83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la 
locul de muncă (JO L 97, 15.4.2003, p. 48).

4 Centrul pentru studiul şi prevenirea cancerelor.
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evidenţă, pe lângă un exces important de cazuri de mezoteliom, un exces mai puţin important 
de cancere de plămân, semnificativ, din punct de vedere statistic, pentru muncitori şi nu 
pentru funcţionari şi limitat la persoanele intrate în serviciul Breda înainte de 1970. Este de 
notat faptul că cancerul de plămân este legat de numeroşi factori de risc şi, prin urmare, este 
greu de explicat acest exces de cazuri de tumori pulmonare din lipsa informaţiilor cu privire la 
expunerile individuale la azbest şi la alte substanţe potenţial cancerigene, cum ar fi fumul de 
ţigară.
Niciun caz de deces prin azbestoză pulmonară nu a fost observat.

În ceea ce priveşte mezotelioamele pleurei, identificarea cazurilor nu s-a făcut doar prin 
studiul epidemiologic în cauză, ci şi datorită unor diverse surse de informaţie privind faptul 
că, în Toscana, există de mult timp un sistem eficace de înregistrare care implică ansamblul 
structurilor sanitare şi care conduce la menţinerea Archivio Regionale dei Mesoteliomi1.”

După autorităţile italiene, în anul 2004, „decesele cauzate de mezoteliom la persoanele care au 
lucrat la Breda pe perioade de timp variabile sunt în număr de 19 ; două dintre aceste persoane 
încetaseră să lucreze la Breda înainte de 1950 sau înainte de introducerea azbestului pentru 
izolarea materialului rulant feroviar prin pulverizare. Această operaţiune, care trebuie să fie 
considerată ca principala sursă de expunere la azbest, se derula în principal în vechea clădire. 
Operaţiunea a început la mijlocul anilor cincizeci şi a fost abandonată la sfârşitul anilor 
şaptezeci. Trebuie notat că aceste cazuri de mezoteliom citate s-au manifestat pe o perioadă de 
aproximativ 25 de ani (primul caz a fost în 1981) şi că perioada medie de latenţă a acestei 
tumori este de aproximativ 40 de ani. Prin urmare, nu se poate ca boala să fi fost indusă de 
presupuse expuneri recente sau actuale.”

În ceea ce priveşte lucrările de curăţare a materialelor care conţin azbest autorităţile 
italiene arată următoarele:

„Din 1990 până în prezent, au avut loc numeroase intervenţii de curăţare a structurilor şi a 
instalaţiilor în clădirea actuală.

Aceste lucrări aveau un scop preventiv şi erau destinate eliminării şi separării materialelor 
care conţineau azbest, nefiind dictate de situaţii de poluare a mediului ieşite de sub control. 
Lucrarea cea mai importantă a constat în îndepărtarea şi/sau izolarea azbestului pulverizat pe 
cornierele de colectare a apei de ploaie fixate pe acoperişul clădirii. Lucrările s-au derulat 
întotdeauna sub controlul de mediu, pentru a se descoperi prezenţa fibrelor de azbest în aer.

Publicaţia „Intervenţia sanitară pentru personalul societăţii Breda care a fost expus la azbest” 
(în anexă) permite verificarea, în capitolul „Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”2, a tipului şi a 
modalităţilor de executare a tuturor lucrărilor de îndepărtare sau de izolare a materialelor care 
conţin azbest, precum şi a rezultatelor controalelor de mediu efectuate în timpul şi după 
executarea lucrărilor.

                                               
1 Registrul regional al mezotelioamelor.

2 Doisprezece ani de curăţare într-o întreprindere de construcţii de material feroviar: evaluarea poluării 
mediului.
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Acelaşi text concluzionează că rezultatele prezentate pentru perioada 1990-2002 indică un 
nivel de poluare cu fibre în suspensie în aerul calificat drept „ambiant” în măsura în care 
nivelurile măsurate nu se îndepărtează semnificativ de valoarea de referinţă. Ţinând cont de 
rezultatele de eşantionare şi de analiză recente, această evaluare se extinde până în prezent.”

În ceea ce priveşte înlocuirea învelişului din eternită al acoperişului clădirii actuale, între 
1987 şi 1991, autorităţile italiene arată că „aceste lucrări nu au reprezentat o sursă de 
expunere importantă”.

Din analiza eşantioanelor de aer prelevate din interiorul clădirii, începând de la sfârşitul 
anului 1989 şi, prin urmare, şi pe perioada lucrărilor de înlocuire a învelişului acoperişului, 
reiese că nu se poate vorbi de poluarea mediului.

Arhivele nu au nicio urmă de notificare, de către salariaţi, la momentul producerii faptelor, a 
unor probleme legate de lucrările de demontare. In schimb, personalul USL a realizat, în iunie 
1998, o inspectare a locurilor şi a semnalat carenţe la nivelul depozitării temporare pe 
esplanadă, în exterior, a materialelor eliminate.

Ipoteza depozitării dalelor de azbociment retrase de pe învelişul acoperişului revine periodic. 
În cursul anului 2001, ARPAT1 a controlat documentele referitoare la cantităţile de material 
depozitate (aproximativ 1.900.000 kg de dale pentru 67.000 m² de acoperiş) şi a verificat 
rezultatele sondajelor de teren în zona care aparţine clădirii şi care este declarată de presa 
locală ca zonă posibilă de depozitare. Sprijinindu-se pe aceste controale şi verificări, comuna 
Pistoia a considerat că poate să interzică distrugerile abuzive de azbociment pe 
amplasamentul întreprinderii Ansaldo Breda.

Serviciile U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
constată că distrugerea altor materiale supuse curăţării, între 1990 şi prezent, s-a derulat în 
mod regulat în conformitate cu legislaţia.

La sfârşitul anului 2002, în faţa persistenţei unei preocupări intense din partea salariaţilor, 
USL a considerat că era necesar să dezvolte alte iniţiative, şi a propus un Plan integrat de 
sănătate la care au fost invitate să participe instanţele instituţionale şi sociale (printre care 
comuna Pistoia, întreprinderea Breda, comitetul sindical de întreprindere, organizaţiile 
profesionale, Direcţia provincială a muncii, INAIL, ARPAT). A fost iniţiat un proiect care 
urmărea două obiective:

 primul, pe planul prevenirii primare, prevede ca înlăturarea cornierelor care conţin încă 
azbest încapsulat şi izolat să se încheie în cinci ani (tabelul 3, pagina 42 din publicaţia 
anexată). Lucrările au debutat în august 2004 şi se vor derula în perioada închiderii 
întreprinderii pentru vacanţa de vară;

 al doilea, pe plan sanitar, a constat într-o campanie extraordinară, astăzi încheiată, de 
controale sanitare pe bază de voluntariat al salariaţilor întreprinderii Ansaldo Breda şi a 
altor întreprinderi care operează în interiorul acesteia. Participarea la această campanie a 
fost inferioară aşteptărilor şi a arătat că angajaţii sunt foarte preocupaţi, în prezent, de 

                                               
1 Agenţia regională pentru protecţia mediului din Florenţa.
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starea lor de sănătate, dar rezultatele analizelor medicale nu au evidenţiat afectări ale 
aparatului respirator, deşi acest lucru nu poate fi generalizat din cauza slabei participări.”

Pe de altă parte, autorităţile italiene au transmis Comisiei Europene informaţii culese de la 
INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), precizând că 
„acest Institut nu posedă în mod exclusiv decât informaţiile culese de propriile structuri 
tehnice în cadrul misiunilor care îi sunt încredinţate de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale 
– Direcţia generală politici de securitate socială, în vederea recunoaşterii dreptului la unele 
prestări sociale din partea salariaţilor expuşi la azbest, în sensul articolului 13, alineatele 7 şi 8 
din legea nr. 257/1992, modificată de legea nr. 271/1993.”

INAIL a furnizat următoarele informaţii:

 „utilizarea azbestului pulverizat s-a încheiat în iunie 1982;
 lucrările de demolare a acoperişului din eternită sunt executate fără întreruperea 

activităţii de producţie, dar nicio informaţie nu este disponibilă cu privire la 
circumstanţele descrise în scrisoarea Comisiei Europene;

 expunerea masivă la azbest în clădirea în cauză se explică prin utilizarea aceluiaşi 
azbest în construcţia unor vagoane de cale ferată ; această tehnică a fost oprită în anii 
80;

 bolile profesionale induse de azbest cunosc perioade lungi de latenţă şi, prin urmare, 
se pot manifesta la o distanţă mare de la data încetării expunerii la risc. De aceea, 
bolile sunt în mod regulat indemnizate de INAIL, chiar dacă sunt declarate recent sau 
dacă trebuiau să apară în viitor.”

În plus, autorităţile italiene au furnizat Comisiei Europene publicaţia „L'intervento sanitario 
per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda”. O copie a publicaţiei se găseşte în anexa la 
această comunicare. Această publicaţie „reia acţiunile zilei de studiu organizate la 22.02.2002 
de unitatea sanitară locală nr. 3 din Pistoia şi de comuna Pistoia, în scopul de a face public şi 
de a pune la dispoziţia oraşului rezultatul muncii dificile îndeplinite de mulţi ani de USL şi 
cunoştinţele dobândite astfel, în ceea ce priveşte problema azbestului în societatea Breda”.

Astfel, autorităţile italiene au răspuns în mod corespunzător la întrebările puse de Comisia 
Europeană cu privire, între altele, la aspectele sanitare, lucrările de curăţare, depozitarea 
presupusă a dalelor contaminate, indemnizaţia lucrătorilor pentru bolile profesionale induse 
de azbest etc.

Din aceste informaţii precise şi detaliate ale autorităţilor italiene cu privire la petiţia în cauză 
rezultă clar că autorităţile naţionale competente pentru controlul şi supravegherea aplicării 
legislaţiei naţionale care transpune Directiva 83/477/CEE au intervenit activ în acest caz, 
efectuând analize şi controale pertinente, care au permis identificarea anumitor carenţe – şi 
adoptând măsuri de corectare a acestora, precum şi alte iniţiative care au în vedere 
ameliorarea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în cauză. 

Prin urmare, Comisia Europeană nu a constatat o încălcare a dreptului comunitar din partea 
autorităţilor italiene competente şi a hotărât să nu iniţieze o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Italiei.
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c) Misiunea de investigaţie a membrilor PE la Pistoia

În paralel cu evaluarea petiţiei condusă de Comunitatea Europeană, membrii Comisiei pentru 
petiţii ai PE au efectuat o misiune de investigaţie la Pistoia, pe 14 şi 15 februarie 2005. PE a atras 
atenţia celor trei comisari implicaţi asupra concluziilor acestui raport.

Comisia Europeană a analizat cu atenţie textul raportului care consemnează istoria petiţiilor 
anterioare referitoare la azbest, a menţionat vizitarea amplasamentului uzinei Ansaldo-Breda, 
precum şi audierea actorilor implicaţi (foşti lucrători, autorităţi italiene etc.).

În concluzii, autorii raportului invită Comisia Europeană să iniţieze noi acţiuni împotriva 
riscurilor legate de azbest şi denunţă o carenţă legislativă a Comisiei Europene.

Comisia Europeană a furnizat un răspuns detaliat Comisiei pentru petiţii a PE în comunicarea sa 
anterioară. Printre altele, aceasta şi-a reiterat poziţia, şi anume că în absenţa unor informaţii noi 
în raport şi în lumina informaţiilor precise şi detaliate furnizate de autorităţile italiene pe tema 
acestei petiţii, Comisia Europeană a trebuit să concluzioneze că nu putea fi constatată o încălcare 
a dreptului comunitar şi că responsabilitatea acestui caz revenea autorităţilor naţionale italiene.

d) Informaţii noi aduse de petiţionari

În septembrie 2007, petiţionarii au comunicat noi informaţii care, în opinia acestora, ar angaja 
răspunderea statului şi ar justifica, la nivel comunitar, deschiderea unei proceduri privind 
încălcarea dreptului comunitar.

Comisia Europeană a analizat aceste noi informaţii. Cu toate acestea, Comisia a trebuit să 
constate că aceste informaţii nu prezentau elemente noi şi suficient de concrete pentru a permite 
să se demonstreze o încălcare a legislaţiei comunitare de către statul italian. Prin urmare, aceste 
noi informaţii nu ar putea sta la baza iniţierii unei proceduri privind încălcarea dreptului 
comunitar. 

Concret, petiţionarii menţionează, în primul rând, studiul profesorului J. Peto, conform 
căruia rata anuală a mortalităţii în cinci state din UE, printre care Italia, precum şi în Elveţia, 
prin mezoteliom pleural, s-ar dubla, practic, peste treizeci şi cinci de ani. Studiul citat făcuse 
deja obiectul unei întrebări scrise parlamentare prezentate în sprijinul petiţionarilor de către 
doamna Angellili la 12 februarie 2007. Petiţionarii consideră că ar fi „evident că astfel de date 
anormale sunt consecinţa unei aplicări necorespunzătoare a directivei de către autorităţile
naţionale competente şi că, din acel moment există o responsabilitate a statului italian ...” , 
ceea ce ar justifica deschiderea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva statului italian.

Pentru a veni în completarea informaţiilor petiţionarilor, Comisia ar mai dori să atragă atenţia 
asupra existenţei unui alt studiu efectuat în acelaşi sens ca şi cel al profesorului Peto, şi anume 
cel al autorilor „European Network of Cancer Registries”.

Comisia ar dori să facă observaţiile următoare privind aceste studii epidemiologice, cât şi 
întrebarea petiţionarilor referitoare la posibilitatea de a iniţia o procedură privind încălcarea 
dreptului european împotriva statului italian:
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Petiţia în cauză se referă la presupusa expunere la azbest şi la presupusa contaminare a 
lucrătorilor din cadrul întreprinderii Breda, din Italia. Aşadar, un studiu epidemiologic 
pertinent în cazul acestei petiţii ar trebui să se refere concret la starea de sănătate şi 
mortalitatea salariaţilor acestei întreprinderi. Însă singurul studiu în acest sens, privind 
mortalitatea salariaţilor întreprinderii a fost realizat de către autorităţile italiene competente1.

Conform autorităţilor italiene, acest studiu, împreună cu datele colectate de către Registrul 
regional al mezotelioamelor din Toscana2 ar fi permis identificarea unui număr precis de 19 
decese cauzate de mezoteliom până în 2004 printre persoanele care au lucrat la Breda. Astfel, 
din acest studiu rezultă că respectivii lucrători decedaţi (primul caz datează din 1981) ar fi fost 
contaminaţi înainte de adoptarea şi de data de transpunere prevăzută de prima directivă 
comunitară privind protecţia împotriva azbestului din 1983. 

În ceea ce priveşte studiul epidemiologic al profesorului J. Peto invocat de către petiţionari şi 
cel al autorilor „European Network of Cancer Registries”, nici unul, nici celălalt nu se referă 
concret la presupusa expunere a lucrătorilor de la Breda între 1987 şi 1991, ci analizează 
situaţia la nivel regional şi la nivelul anumitor ţări europene. 

Pe lângă aceasta, dat fiind faptul că perioada medie de latenţă în cazurile de mezoteliom
este de aproximativ 40 de ani, este puţin probabil ca datele privind decesele lucrătorilor 
cauzate de mezoteliom prezentate de aceste studii să poată fi induse de expuneri posterioare 
datei de 1 ianuarie 1987 prevăzută pentru transpunerea de către statele membre a primei 
directive comunitare privind protecţia împotriva azbestului (Directiva 83/477/CEE). Trebuie 
precizat faptul că studiul profesorului Peto a fost publicat în 1999, adică la numai aproximativ 
10 ani de la presupusa expunere ce ar fi avut loc între 1987 şi 1991. Aceeaşi observaţie este
valabilă şi pentru studiul bazat pe „European Network of Cancer Registries”, care datează din
2003.

Prin urmare, datele privind decesele cauzate de mezoteliom prezentate de studiile menţionate 
anterior nu permit Comisiei Europene să se pronunţe pentru o neîndeplinire din partea statului 
italian a obligaţiilor sale prevăzute de dreptul comunitar. Aşadar, aceste date nu ar putea sta la 
baza iniţierii unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Italiei, în cazul 
care face obiectul acestei petiţii.

În concluzie, Comisia Europeană ar mai dori să reamintească răspunsul său referitor la 
întrebarea parlamentară menţionată anterior privind studiul profesorului Peto, şi anume că 
decizia de a lua sau nu în considerare studiile ştiinţifice existente aparţine, în primul rând, 
autorităţilor italiene însărcinate cu controlul şi supravegherea aplicării legislaţiei naţionale. 

În al doilea rând, petiţionarii se referă la comunicarea complementară a Comisiei Europene 
din 10 noiembrie 2006. În această comunicare, Comisia Europeană arată că „din această 
verificare reiese că autorităţile italiene competente pentru controlul şi supravegherea 
                                               
1 Rezultatele acestui studiu sunt incluse mai sus în această comunicare.
2 l’Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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aplicării legislaţiei naţionale care transpune Directiva 83/477/CEE au intervenit activ în 
acest caz, efectuând analize şi controale pertinente – care au permis identificarea anumitor 
carenţe – şi adoptând măsuri de corectare a anomaliilor detectate, precum şi alte iniţiative 
care au în vedere ameliorarea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor în cauză”. 
Concret, din informaţiile furnizate de statul italian, reproduse mai sus, rezultă că personalul 
USL a efectuat, în iunie 1998, o inspecţie a locurilor şi a semnalat carenţe la nivelul 
depozitării temporare pe esplanadă, în exterior, a materialelor înlăturate. 

De asemenea, din informaţiile transmise de către autorităţile italiene rezultă că în cursul 
anului 2001, Agenţia regională pentru protecţia mediului din Florenţa (ARPAT) a verificat 
documentele referitoare la cantităţile de material depozitat (aproximativ 1 900 000 kg de dale 
pentru 67 000 m² de acoperiş) şi rezultatele investigărilor de teren în zona care aparţine 
întreprinderii şi prezentată de către presa locală ca posibil amplasament de depozitare. 

Serviciile U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia au 
constatat că distrugerea altor materiale supuse curăţării, începând din 1990 şi până în prezent, 
s-a desfăşurat în mod regulamentar, prin respectarea legislaţiei.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi publicaţia „Intervenţia sanitară pentru personalul 
societăţii Breda care a fost expus la azbest” (anexată).

Într-adevăr, această carenţă detectată de autorităţile italiene nu constituie în niciun caz un 
element nou care ar putea servi drept bază pentru lansarea unei proceduri privind încălcarea 
dreptului comunitar. Detectarea acestei carenţe, precum şi totalitatea măsurilor luate de 
autorităţile italiene în vederea reabilitării zonei nu pot decât să confirme concluziile 
anterioare, şi anume că autorităţile italiene au intervenit activ în cazul care face obiectul 
petiţiei.

În al treilea rând, petiţionarii pun problema unei eventuale retroactivităţi a legislaţiei 
italiene care transpune Directiva 2003/18/CE.

Comisia Europeană doreşte să atragă atenţia petiţionarilor asupra faptului că informaţiile 
menţionate în petiţie se referă la o perioadă care precede intrarea în vigoare a Directivei 
2003/18/CE. Directiva 2003/18/CE a fost adoptată la 27 martie 2003 şi statele membre aveau 
obligaţia de a adopta măsurile naţionale de transpunere înainte de 15 aprilie 2006. Prin 
urmare, dispoziţiile respectivei directive nu sunt pertinente în ceea ce priveşte evaluarea 
faptelor care fac obiectul petiţiei.

În consecinţă, dispoziţiile naţionale de transpunere a Directivei 2003/18/CE nu erau aplicabile 
în momentul producerii faptelor menţionate în petiţie. Prin urmare, Comisia Europeană nu 
poate iniţia o procedură privind încălcarea dreptului comunitar pe baza acestei directive care 
nu are efect retroactiv. Întrebările petiţionarilor referitoare la o posibilă recunoaştere de către 
legiuitorul italian a efectelor retroactive ale legislaţiei italiene care transpun directiva intră, în 
întregime, în competenţa statului italian.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a cerut lămuriri autorităţilor italiene referitor la anumite 
îndoieli exprimate de către petiţionari privind transpunerea acestei directive în legislaţia
italiană şi aplicarea practică a anumitor dispoziţii. Explicaţiile cerute ar face referire la 
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activitatea normativă a regiunilor, autoritatea responsabilă şi întreprinderile autorizate să 
efectueze lucrări de demolare şi de înlăturare a azbestului. Autorităţile italiene au răspuns în 
mod satisfăcător întrebărilor Comisie Europene care poate, aşadar, trage concluzia că 
îndoielile petiţionarilor nu sunt fondate. 

În sfârşit, în al patrulea rând, petiţionarii se referă la articolele din ziare, precum şi la 
numărul în creştere al persoanelor care ar fi decedat ca urmare a lucrului cu azbest. Aceste 
informaţii nu sunt de natură să poată fonda o eventuală iniţiere a procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva statului italian.

De asemenea, Comisia Europeană ar dori să atragă atenţia petiţionarilor că recunoaşterea 
specificităţii unui amplasament industrial, astfel cum este propusă de petiţionari, nu intră în 
competenţa comunitară.

În concluzie, în cadrul ultimei reuniuni a Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European 
care a avut loc la 11 septembrie 2008, făcând referire la întrebarea parlamentară P-4493 din 
31 iulie 2008, petiţionarii au cerut avizul Comisiei în ceea ce priveşte o nouă informaţie 
privind presupusa prezenţă a unei depozitări neautorizate de azbest chiar în interiorul 
întreprinderii. Această informaţie a apărut în presa italiană la 15 iunie 2008.

În această privinţă, trebuie reamintit că nu este de competenţa Comisiei Europene să se 
pronunţe asupra afirmaţiilor apărute în presă. Prin urmare, Comisia Europeană nu poate face 
comentarii privind presupusa existenţă a unei depozitări neautorizate de azbest în interiorul 
întreprinderii care rămâne complet ipotetică până la o eventuală confirmare a acesteia de către 
autorităţile italiene. De asemenea, mai trebuie menţionat că este de datoria autorităţilor 
italiene să conducă investigaţii în acest sens şi să ia măsurile corespunzătoare în cazul 
încălcării legislaţiei. 
Se poate confirma cu certitudine, însă, faptul că dacă prezenţa în interiorul întreprinderii a 
acestei depozitări va fi confirmată, Comisia Europeană va urmări îndeaproape măsurile 
specifice luate de către autorităţile italiene pentru a garanta că înlăturarea depozitelor nu 
prezintă riscuri nici pentru sănătatea lucrătorilor de la Breda şi nici pentru cea a lucrătorilor 
care se ocupă de înlăturarea materialului contaminat.

În orice caz, Comisia Europeană ar dori să invite petiţionarii să îi transmită orice informaţie 
privind existenţa acestei presupuse depozitări pe care o va analiza cu atenţie. 

CONCLUZII

În rolul său de gardian al tratatelor, Comisia Europeană nu ezită să intervină în cazul în care 
statele membre nu notifică Comisiei Europene măsurile naţionale de transpunere a 
directivelor comunitare, precum şi în cazul neconformităţii acestor măsuri naţionale cu 
dispoziţiile directivelor sau în cazul unei aplicări greşite a legislaţiei comunitare. 

În cazul care face obiectul prezentei petiţii, Comisia Europeană ar putea să intervină şi să 
iniţieze, eventual, o procedură privind încălcarea dreptului comunitar, dacă i-ar parveni 
anumite elemente concrete care dovedesc o disfuncţie din partea autorităţilor naţionale 
competente, care ar antrena o situaţie de aplicare greşită generalizată a dispoziţiilor Directivei 
83/477/CEE.
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Se impune constatarea că, de la prezentarea petiţiei, în 2004, şi până în prezent, astfel de 
elemente nu au fost furnizate Comisiei Europene. 

În schimb, din informaţiile precise şi detaliate furnizate de autorităţile italiene rezultă că 
autorităţile naţionale competente pentru controlul şi supravegherea aplicării legislaţiei 
naţionale care transpune Directiva 83/477/CEE au intervenit activ în cazul care face obiectul 
prezentei petiţii. De asemenea, importante lucrări de curăţare au fost întreprinse de autorităţile 
italiene, în vederea reabilitării zonei. Nici nu s-a mai atras Comisiei Europene atenţia asupra 
niciunei probleme recente din zona respectivă.

Nedispunând de nicio informaţie nouă şi cu atât mai puţin de informaţii care ar conduce la 
concluzia că autorităţile italiene competente au încălcat dreptul comunitar, Comisia 
Europeană trebuie să-şi menţină decizia de a nu iniţia o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Italiei, în temeiul Directivei 83/477/CEE.

Anexă: publicaţia „Intervenţia sanitară pentru personalul societăţii Breda care a fost expus la 
azbest”.


	756125ro.doc

