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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0328/2004, ingiven av Patrizio La Pietra (italiensk medborgare), 
och undertecknad av ytterligare 9 personer, om ett fall av asbestförorening i en 
fabrik och de skador som vållats på arbetstagarnas hälsa

1. Sammandrag av framställningen

Framställaren påtalar ett mycket allvarligt fall i samband med användning av flytande asbest i 
produktionscykeln i en av Ansaldo-Bredas fabriker i Pistoia (IT), fram till 1985. Han 
understryker att det under asbestsaneringsarbetena (från 1987 till 1991) inte skedde något 
avbrott i produktionscykeln, inga åtgärder vidtogs för att skydda arbetstagarna mot inandning 
av damm och ingen förhandsinformation gavs om hälsoriskerna. Dessutom deponerades 
asbestavfallet, i avsaknad av en föregående miljökonsekvensbeskrivning, på ett lagstridigt sätt 
inom den ifrågavarande anläggningen, vilket gjorde en sanering av området nödvändig. 
Denna sanering pågår fortfarande, sedan den efter förseningar påbörjades 1996. På grund av 
dessa omständigheter har dödligheten i lungcancer ökat brant bland arbetstagarna 
(180 dödsfall inom en arbetsstyrka på 1 500, och 20 har drabbats av för mesoteliom). 
Slutligen tycks det under tiden inte ha gjorts något för att informera arbetstagarna om 
metoderna och tidsåtgången för saneringsarbetena, och det har förekommit diskriminering vid 
arbetsgivarens behandling beträffande beviljandet av förmåner åt arbetare som utsatts för 
föroreningarna. Av alla dessa skäl begär framställarna att unionen ska ingripa för att granska 
om Italien har brutit mot gemenskapens lagstiftning på området och vidta åtgärder om det 
visar sig att Italien har brutit mot gemenskapens lagstiftning på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 oktober 2004. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2004.

Synpunkter på skyddet för arbetstagare

Arbetstagares exponering för asbest regleras för närvarande genom rådets 
direktiv 83/477/EEG av den19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för asbest i arbetet1. Direktivets syfte är att skydda arbetstagare mot hälsorisker, 
samt även att förebygga sådana risker, som härrör eller kan härröra från exponering för asbest 
i arbetet. Direktivet innehåller gränsvärden och andra särskilda bestämmelser, till exempel 
skyldighet att upprätta en arbetsplan före rivnings- eller asbestsaneringsarbeten, utmärkande 
av sådana platser och information till arbetstagarna och/eller deras företrädare. Direktivet 
utgör inte något hinder för medlemsstaterna att tillämpa eller införa lagar, förordningar eller 
administrativa föreskrifter som innebär ett striktare skydd för arbetstagarna.

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG av den 27 mars 2003 med ändring av 
rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i 
arbetet2 förstärks de bestämmelser som syftar till skydd av exponerade arbetstagare, genom att 
direktivet innehåller striktare föreskrifter som syftar till ett förstärkt förebyggande arbete inom 
detta område.

Medlemsstaterna ska i kraft av artikel 2 i direktiv 2003/18/EG ha införlivat detta direktiv 
senast den 15 april 2006. Eftersom tidsfristen för införlivande av direktivet ännu inte har löpt 
ut kan brott mot direktiv 2003/18/CE för närvarande inte prövas. 

Direktiv 83/477/EEG är därmed, i vad angår skydd för arbetstagarna, det enda direktiv som är 
tillämpligt på det fall som beskrivs i framställningen.

Införlivandet och genomförandet av direktivet faller inom varje medlemsstats ansvarsområde.
Beträffande införlivandet har Italien informerat kommissionen om sina nationella åtgärder för 
att införliva direktiv 83/477/EEG.

De upplysningar som nämns i framställningen avser dock tillämpningen av den italienska 
lagstiftning som införlivar direktiv 83/477/EEG, och i detta avseende är det i första hand de 
behöriga nationella myndigheterna i republiken Italien som ska tillse att direktiven tillämpas 
korrekt och att administrativa och juridiska rättsmedel införs i den nationella lagstiftningen. 
Kontrollen och tillsynen av den nationella lagstiftning som införts med stöd av 
direktiv 83/477/EEG faller inom de behöriga nationella myndigheternas ansvarsområde. Det 
är medlemsstaterna som ska svara för att dessa myndigheter fullgör sina åligganden korrekt 
genom att verkställa effektiva kontroller i syfte att åstadkomma en korrekt tillämpning av den 
nationella lagstiftningen.

Kommissionen har inte tillgång till upplysningar som gör det möjligt att utvärdera de åtgärder 
som den behöriga italienska myndigheten har vidtagit i det aktuella fallet. Men om konkreta 
                                               
1 EGT L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktivet har ändrats genom rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 
med ändring av direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet 
(andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (EGT L 206, 29.7.1991, s. 16).
2 EGT L 97, 15.4.2003.
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uppgifter skulle tyda på att det allmänt sett råder en bristande tillämpning av den nationella 
lagstiftning som införlivar gemenskapens direktiv kan kommissionen i sin egenskap av 
fördragets väktare utnyttja de möjligheter som fördraget medger, i synnerhet de som framgår 
av artikel 226.

Med tanke på att framställaren för fram omständigheter som inte utesluter att en sådan 
situation skulle kunna föreligga har kommissionen för avsikt att hos de italienska 
myndigheterna infordra specifika upplysningar rörande den situation som beskrivs i 
framställningen, detta för att kunna ta ställning till just de punkter som framställaren tar upp.

Miljöaspekter

När det gäller den påstådda olagliga nedgrävningen av asbestavfall är det möjligt att det har 
skett ett brott mot gemenskapens lagstiftning om avfall, i synnerhet mot artiklarna 4, 8 och 9 i 
avfallsdirektivet 75/442/EEG1.

De italienska myndigheterna har nyligen fått ett brev med begäran om upplysningar. Dessa 
ska göra det möjligt för kommissionens organ att utvärdera situationen i ljuset av ovannämnda 
EG-lagstiftning. Europaparlamentets utskott för framställningar kommer att informeras om de 
italienska myndigheternas svar så snart det inkommer till kommissionen.

Direktiv 87/217/EEG2 om att hindra och minska asbestförorening i miljön avser i första hand 
kontroll av de föroreningar som uppkommer vid produktion av råasbest och vid arbete med 
asbesthaltiga produkter. Det innehåller bara ett begränsat antal allmänna bestämmelser som 
rör transport och hantering av asbesthaltigt avfall. På grundval av de upplysningar som 
framställaren lämnat är det inte möjligt att med säkerhet avgöra om det har skett något brott 
mot detta direktiv.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 1 februari 2005.

De italienska myndigheterna har svarat på kommissionens brev med begäran om upplysningar 
med anledning av påståendet om olaglig nedgrävning av asbestavfall i Pistoia.

De italienska myndigheterna har meddelat att, enligt de dokument som behandlar insamlingen 
och behandlingen av den asbest som har funnits inom Ansaldo Bredas fabriksområde och som 
har avlägsnats i samband med renoveringsarbetena, har allt asbesthaltigt avfall avlägsnats för 
omhändertagande i enlighet med gällande procedurer.

Därutöver har myndigheterna förklarat att den regionala miljöförvaltningen och den lokala 
säkerhetsförvaltningen också har tagit ett markprov inom fabriksområdet för att kontrollera 
om någon del av den avlägsnade asbesten har grävts ned. Resultatet av detta prov var negativt.

I ljuset av det föregående kan förekomsten av en olaglig nedgrävning av asbestavfall inom 
Ansaldo-Bredas fabriksområde i Pistoia uteslutas. Följaktligen kan man, på grundval av de 

                                               
1 EGT L 194, 25.7.1975.
2 EGT L 85, 28.3.1987.
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upplysningar som kommissionen för närvarande har tillgång till, inte konstatera något brott 
mot gemenskapens avfallslagstiftning.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 9 november 2005.

Kommissionen har med största intresse studerat utredningsrapporten från 
framställningsutskottets ledamöter. Asbest är ett synnerligen farligt ämne som kan orsaka 
svåra sjukdomar, bland annat lung- och lungsäcksfibros samt lung-, lungsäcks- och 
bukhinnecancer, och det förekommer i olika former i ett stort antal arbetsmiljöer. 

De arbetsmiljöer som för närvarande är mest utsatta för asbest är de där man kan komma i 
kontakt med asbest i samband med reparations-, underhålls-, ombyggnads- och 
rivningsarbeten. Under dessa förhållanden är asbestexponeringen ofta oförutsedd eller 
oväntad, och materialen medför en högre skaderisk eftersom de befinner sig i ett mer 
framskridet stadium av nedbrytning. En speciell situation utgörs av asbestsaneringsarbeten 
där man vet att risker förekommer och även att exponeringsnivåerna är höga. Under sådana 
förhållanden måste mer avancerade skyddsåtgärder vidtas.

Framställningsutskottets ordförande Marcin Libicki har i sitt brev till kommissionens vice 
ordförande Margot Wallström framfört att de ledamöter som deltagit i utredningen har bett 
henne att fästa de tre behöriga kommissionsledamöternas uppmärksamhet på rapportens 
slutsatser.

När det gäller skyddet för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet, och med utgångspunkt
från rapportens slutsatser beträffande frågan om tillåtligheten och grundvalen för de 
framställningar som gjorts mellan 1988 och 2004, måste man komma ihåg att införlivandet 
och genomförandet av direktiven enligt EG-rätten ligger inom varje medlemsstats 
ansvarsområde. Medlemsstaterna måste införliva direktiven i nationell rätt inom den
föreskrivna tidsfristen för införlivande. De nationella myndigheter inom varje medlemsstat
som har ansvar för arbetsmiljöfrågor, och då framför allt yrkesinspektionen, måste tillämpa en 
tillräcklig och effektiv kontroll och tillsyn av att denna nationella lagstiftning efterlevs. 
Kommissionen skulle ha möjlighet att ingripa och vid behov inleda ett överträdelseförfarande 
ifall den fick tillgång till konkreta uppgifter som visar att de behöriga nationella 
myndigheterna brister i sin tillsyn på ett sådant sätt att det kan framkalla en allmänt felaktig 
tillämpning. 

I detta sammanhang bör tilläggas att det i arbetsmiljödirektiven föreskrivs minimikrav inom 
detta område. Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för 
arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet1 innehåller gränsvärden och andra 
särskilda bestämmelser, men det utgör inte något hinder för medlemsstaternas rätt att tillämpa 
eller införa lagar, förordningar eller administrativa bestämmelser som innebär ett mer 
avancerat skydd för arbetstagarna.

Om rapportens sammanfattning beträffande tillåtligheten och grundvalen för de 
framställningar som gjorts mellan 1988 och 2004 ska tolkas så att den avser det speciella 
fallet Ansaldo-Breda vill kommissionen hänvisa till de uppgifter som tidigare meddelats till 
                                               
1 EGT L 263, 24.09.1983. s. 25.
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framställningsutskottet, bland annat beträffande det brev med begäran om specifika 
upplysningar om den situation som beskrivs i den aktuella framställningen och som sändes 
från kommissionen till de italienska myndigheterna, liksom de italienska myndigheternas svar 
på detta brev. I ljuset av de noggranna och detaljerade upplysningar som de italienska 
myndigheterna har lämnat beträffande denna framställning framgår det klart att de nationella 
myndigheter som har ansvar för kontroll och tillsyn av tillämpningen av den nationella 
lagstiftning som införlivar direktiv 83/477/EEG har ingripit aktivt i fallet genom att utföra 
relevanta analyser och kontroller – vilket har möjliggjort upptäckt av vissa brister – och 
genom att vidta åtgärder med syfte att avhjälpa upptäckta oegentligheter samt i övrigt ta 
initiativ för att förbättra skyddet för de berörda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Därför 
bedömer kommissionen, i vad gäller arbetsmiljöskyddet, att det fall som framställningen avser 
faller under de behöriga nationella myndigheternas ansvar för kontroll och tillsyn av den 
italienska lagstiftning som införts med stöd av direktiv 83/477/EEG. 

I övrigt, vilket också framgår av rapporten, ligger detta fall inom den nationella 
rättsskipningens ansvarsområde, och det pågår för närvarande ett brottmål vid domstolen i 
Pistoia som avser asbesten vid företaget Breda. 

När det gäller den punkt i rapportens sammanfattning som avser skäl 17 i Europaparlamentet 
och rådets direktiv 2003/18/EG om ändring av rådets direktiv 83/477/EEG om skydd för 
arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet1 begär framställningsutskottet att 
kommissionen informerar Europaparlamentet om de initiativ till lagstiftning och/eller 
administrativa åtgärder som man avser att ta för att konkretisera denna målsättning.

Det bör dock påpekas att det här rör sig om ett standardskäl som avser motiveringen för 
direktiv 2003/18/EG som sådant och som med stöd av proportionalitetsprincipen ger en 
motivering för införandet av detta direktiv, och att skälet alltså inte syftar på initiativ till 
lagstiftning och/eller administrativa åtgärder som kommissionen kan komma att ta i 
framtiden. 

Det citerade utdraget ur skäl 17 innehåller följande bestämmelser: ”Med tanke på att 
målsättningen med den avsedda åtgärden, det vill säga att förbättra skyddet för arbetstagare 
mot risker vid exponering för asbest i arbetet, inte i tillräcklig utsträckning kan förverkligas av 
medlemsstaterna och därför på grund av åtgärdens omfattning och verkan kan förverkligas 
bättre på gemenskapsnivå får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med den 
subsidiaritetsprincip som framgår av artikel 5 i fördraget.” 

Efter det citerade utdraget fortsätter nämligen skäl 17 i direktivet med följande mening: ”I 
enlighet med proportionalitetsprincipen, sådan den framgår av den nämnda artikeln [artikel 5 i 
fördraget], går det föreliggande direktivet inte utöver det som är nödvändigt för att uppnå 
denna målsättning [förbättring av skyddet för arbetstagare mot risker vid exponering för 
asbest i arbetet].”

I detta sammanhang kan det dock vara lämpligt att erinra om några initiativ som 
kommissionen redan har tagit inom detta område. Enligt meddelandet från kommissionen: Att 
anpassa sig till förändringar inom arbetsliv och samhälle: En ny gemenskapsstrategi för hälsa 

                                               
1 EGT L 97, 15.04.2003, s. 48.
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och säkerhet 2002–20061 ska gemenskapens politik för hälsa och säkerhet ha som målsättning 
att kontinuerligt förbättra välbefinnandet i arbetslivet. En av de målsättningar som ska 
eftersträvas gemensamt av de berörda aktörerna är ett förstärkt förebyggande av
arbetssjukdomar. I detta avseende bör bland annat sjukdomar orsakade av asbest prioriteras.

När det gäller genomförandet av målsättningen måste man hänvisa till kommissionens 
rekommendation av den 19 september 2003 om den europeiska förteckningen över 
arbetssjukdomar2. Denna rekommendation ersätter kommissionens 
rekommendation 90/326/EEG av den 22 maj 1990 om antagande av en europeisk förteckning 
över arbetssjukdomar3. 

Jämfört med den tidigare rekommendationen, som redan innehöll asbestos, asbestos som 
kompliceras av bronkialcancer och mesoteliom orsakad av inandning av asbestdamm, 
innehåller den nya rekommendationen i bilaga I (”Europeisk förteckning över 
arbetssjukdomar”) lungsäcksfibros med nedsatt andningsförmåga orsakad av asbest samt 
lungcancer orsakad av inandning av asbestdamm, och i bilaga II (”Kompletterande 
förteckning över sjukdomar som misstänks ha ett arbetsrelaterat ursprung, bör anmälas och 
kan i framtiden komma att införas i den europeiska förteckningen”) struphuvudcancer orsakad 
av inandning av asbestdamm.

Rekommendationerna har inte bindande verkan. När det gäller kommissionens 
rekommendation av den 23 juli 1962 om införandet av en europeisk förteckning över 
arbetssjukdomar har dock EG-domstolen funnit att nationella domare, även om 
rekommendationerna bara kan betraktas som handlingar utan juridisk verkan, är skyldiga att 
beakta dem vid prövning av tvister som hänskjuts till domstol4.

När det gäller förslaget från utskottet för framställningar om genomförande av en fullständig 
kontroll av de olika nationella regelverk där förbud mot användning av asbest har införts bör 
man observera att det i direktiv 2003/18/EG (i en tilläggspunkt till artikel 5) finns förbud mot 
verksamheter som utsätter arbetstagare för asbestfibrer vid utvinning av asbest, tillverkning 
och omvandling av asbestprodukter eller tillverkning och omvandling av produkter som 
innehåller avsiktligt tillsatt asbest, med undantag för behandling och omhändertagande av 
produkter från rivning och asbestsanering.

När det gäller direktiv 2003/18/EG ska medlemsstaternas åtgärder för införlivandet ha trätt i 
kraft senast den 15 april 2006. Från och med detta datum kommer kommissionen att 
kontrollera det nya direktivet med avseende på dess tillkännagivande och på 
överensstämmelsen hos de nationella införlivandeåtgärderna.

När det gäller den sammanfattning i rapporten som avser de tjugo år som förflutit från det att 
direktiv 83/477/EEG antogs och fram till att det nya direktivet 2003/18/EG antogs bör det 

                                               
1 KOM(2002)0118.
2 EGT L 238, 25.09.2003, s. 28.
3 EGT L 160, 26.06.1990, s. 39.
4 Dom av den 13 december 1989 i mål C-322/88, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, 
(REG s. 4407), punkt 19.
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påpekas att den tid som förflöt från det att det första och fram till dess att det andra direktivet 
antogs inte var en period av passiv avvaktan.

Tvärtom har direktiv 83/477/EEG, som utgör en mycket viktig utgångspunkt i 
harmoniseringsprocessen för normer om skydd för arbetstagare vid exponering för asbest, 
uppdaterats och ändrats – innan det nya direktivet 2003/18/EG antogs – bland annat genom
rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 med ändring av direktiv 83/477/EEG om 
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet1. 

Rådet har i själva verket haft skyldighet att granska direktivets bestämmelser med hänsyn till 
bland annat de framsteg som gjorts inom vetenskap och teknik och till de erfarenheter som 
vunnits av direktivets tillämpning. Som ett exempel på de framsteg som gjorts kan nämnas att 
det vid den tidpunkt då direktiv 83/477/EEG antogs ännu inte var möjligt att mäta så små 
mängder av asbest som man senare har lyckats göra.

I och med antagandet av direktiv 91/382/EEG ändrades flera artiklar i direktiv 83/477/EEG 
(artikel 3.3, artikel 5, artikel 7 och artikel 8). Bland annat föreskrevs strängare 
exponeringsgränsvärden.

Dessutom ändrades den 25 maj 1998 också artiklarna 1.1, 9.2 och 15.1 i direktiv 83/477/EEG 
genom rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 
säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet 2.

Dessutom bör man beträffande kontrollplanen för tillämpningen av den nationella 
lagstiftningen för införlivande av direktiv 83/477/EEG notera att Europeiska kommissionen 
och yrkesinspektörskommittén (CHRIT/SLIC), i samarbete med den tyska yrkesinspektionen 
och de tyska branschorganisationernas (Berufsgenossenschaften) förbund, år 2003 
organiserade en europeisk konferens om asbest.

Arbetsgruppen ”Asbestinspektionskampanj 2006” inom SLIC förbereder just för närvarande 
asbestinspektionskampanjen för 2006. Arbetsgruppen håller också på att utarbeta en guide för 
god praxis vid arbeten med asbestexponering. 

Beträffande saluföring och användning av asbesthaltiga produkter var krokidolit den första 
kategori av asbestfibrer som totalförbjöds på europeisk nivå i början av 1980-talet. 1991 hade 
fem av de sex olika asbesttyperna totalförbjudits inom de europeiska gemenskaperna, och den 
sista asbesttypen (krysotil eller vit asbest) var förbjuden i 14 produktkategorier. Den 
26 juli 1999 beslöt Europeiska kommissionen (direktiv 1999/77/EG) att förbjuda all övrig 
användning av asbest. I direktivet föreskrivs att förbudet ska ha trätt i kraft i alla 
medlemsstater senast den 1 januari 2005.

Alla medlemsstater utom Portugal har redan underrättat kommissionen om att 
direktiv 1999/77/EG har införlivats med deras egen lagstiftning.

                                               
1 EGT L 206, 29.07.1991, s. 16.
2 EGT nr L 131, 5.5.1998, s. 11.
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Beträffande de epidemiologiska aspekterna har uppföljningen av epidemin av asbestrelaterad 
cancer och de prognoser som professor Peto och hans kolleger gjort på grundval av befintliga 
epidemiologiska data1 visat att den sammanlagda årliga dödligheten i fem av 
EU:s medlemsstater och i Schweiz2, till följd av en specifikt asbestexponeringsrelaterad 
cancer med namnet lungsäcksmesoteliom, kommer att praktiskt taget fördubblas under de 
kommande 35 åren och öka från 5 000 till 9 000 per år, vilket innebär ett sammanlagt antal 
dödsfall på ungefär 250 000 personer fram till 2025. Mesoteliom utvecklas under i genomsnitt 
40 år efter den första asbestexponeringen, vilket förklarar att den specifika dödligheten i 
mesoteliom fortfarande ökar trots att produktionen av asbest och användningen av 
asbestbaserade produkter har upphört. Tyvärr känner man idag inte till någon behandling mot 
denna sjukdom. Därför är insjuknande- och dödlighetstalen praktiskt taget identiska.

Det europeiska cancerregisternätverket, som får ekonomiskt stöd från gemenskapen inom 
ramen för det tidigare programmet Europa mot cancer, har nyligen som en följd av professor 
Petos och hans kollegers slutsatser förfinats och utvidgats till alla medlemsstater och till vissa 
länder i Central- och Östeuropa3. Enligt författarna ligger de siffror som beräknats för norra 
Italien i de regionala italienska cancerregistren betydligt högre än de nationella medelvärdena 
i Europa, vilket ju också framställarna har framhållit.

6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006.

Efter sitt sammanträde den 22 februari 2006 sände Europaparlamentets utskott för 
framställningar ett brev till framställaren [02-COMM.PETI(2006)D/14790] där man bland 
annat angav innehållet i den kompletterande information som förväntades från kommissionen. 

I detta brev fann framställningsutskottet, samtidigt som det konstaterade att kommissionen 
allmänt sett hade svarat på de problem som framfördes i rapporten från utredningsbesöket i 
Pistoia den 14 och 15 februari 2005, att det var lämpligt att begära att kommissionen skulle 
göra en sista granskning av överensstämmelsen mellan de behöriga italienska myndigheternas 
åtgärder och gemenskapens bestämmelser (direktiv 2003/18). 

Man bad också framställaren att framföra sina eventuella synpunkter till 
framställningsutskottet så att kommissionen skulle kunna göra en slutlig utvärdering av 
grundvalen för framställningen. Hittills har inga sådana synpunkter inkommit till 
kommissionen.

Det bör först av allt understrykas att direktiv 2003/18/EG om ändring av rådets 
direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest antogs 
den 27 mars 2003 och att medlemsstaterna hade tid på sig fram till den 15 april 2006 för att 
vidta de åtgärder som behövdes för att genomföra direktivet. Därav följer att 
direktiv 2003/18/EG inte kan åberopas för att bedöma de italienska myndigheternas åtgärder i 
samband med de omständigheter som beskrivs i framställning 328/2004. 
                                               
1 J Peto et al.: The European mesothelioma epidemic (Den europeiska mesoteliomepidemin). British J of Cancer 
(1999) 79(3/4), s. 666–672.
2 UK, F, D, I, NL, CH.
3 F. Montanaro et al.: Frekvens av lungsäcksmesoteliom i Europa: Antydan till en viss inbromsning av 
ökningstendenserna. Cancer Causes and Control 13: 2003.
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Istället avser kommissionen att ingripa om Italien försummar att informera kommissionen om 
de nationella åtgärder som Italien har vidtagit för att införliva direktiv 2003/18/EG, eller om 
dessa nationella åtgärder inte överensstämmer med direktivet. I detta avseende har 
kommissionen, eftersom Italien ännu inte har informerat om sina nationella åtgärder för 
genomförandet av direktiv 2003/18/EG, för avsikt att inleda ett överträdelseförfarande på 
grund av bristande information i enlighet med artikel 226 i fördraget.

När det gäller det praktiska genomförandet av direktiv 2003/18/EG kan kommissionen inte på 
förhand bedöma hur de behöriga italienska myndigheterna kan komma att tillämpa den 
italienska lagstiftning som införlivar direktivet. Det åligger ju de behöriga nationella 
myndigheterna i varje medlemsstat, och när det gäller arbetsmiljö i synnerhet 
yrkesinspektionen, att sörja för en tillräcklig och effektiv kontroll och tillsyn av att den 
nationella lagstiftning som införlivar gemenskapens direktiv tillämpas på rätt sätt. 
Kommissionen har givetvis alltid möjlighet att ingripa och vid behov föranstalta om ett 
brottmålsförfarande ifall den får tillgång till konkreta uppgifter som visar att de behöriga 
nationella myndigheterna brister i sin tillsyn och att detta medför en allmänt felaktig 
tillämpning av direktiven.

I övrigt har kommissionen gjort en kompletterande granskning av de behöriga italienska 
myndigheternas åtgärder i förhållande till de delar av gemenskapens regelverk som var i kraft 
samtidigt med de händelser som framförs i framställning 328/2004 (direktiv 83/477/EEG i 
dess lydelse enligt direktiv 91/382). Av denna granskning framgår att de italienska 
myndigheter som har ansvar för kontroll och tillsyn av tillämpningen av den nationella 
lagstiftning som införlivar direktiv 83/477/EEG har ingripit aktivt i fallet genom att utföra 
relevanta analyser och kontroller - varigenom vissa brister har upptäckts - och genom att vidta 
åtgärder med syfte att avhjälpa upptäckta oegentligheter samt i övrigt ta initiativ för att 
förbättra skyddet för de berörda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 

Denna kompletterande granskning leder därmed inte till slutsatsen att de behöriga italienska 
myndigheterna har åsidosatt EG-rätten.

7. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2008 och 
den 25 november 2008.

I denna framställning har arbetstagarna vid Ansaldo-Bredas anläggning i Pistoia påtalat ett 
fall av förorening som ägt rum efter användningen av asbest vid anläggningen. Enligt 
framställarna blev arbetstagarna vid anläggningen exponerade för asbest bland annat vid 
arbetet med utbyte av Eternittaktäckningen från 1987 till 1991. Arbetet utfördes utan avbrott i 
den normala arbetscykeln och utan vare sig information till eller skydd för arbetstagarna. 
Vissa arbetstagare har fått avslag på sina ansökningar om erkännande av och skadestånd för 
arbetssjukdomar som de ådragit sig efter asbestexponeringen.

Framställarna begär att Europaparlamentet ska göra följande: – Granska om Italien har 
respekterat gemenskapens bestämmelser om skydd för arbetstagare mot asbest och om 
erkännande av de särskilda åtgärder som de utsatta arbetstagarna har rätt till. – Undersöka om 
eventuella skyddsanordningar har varit lämpliga och har varit i bruk under den ifrågavarande 
renoveringen av anläggningen. – Undersöka om det har förekommit olaglig deponering av 
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asbest inom anläggningen och om de eventuella säkerhetsåtgärderna var förenliga med 
gemenskapslagstiftningen. – Kontrollera om de besiktningar som behövdes för renoveringen 
av anläggningen har utförts. – Garantera att speciella åtgärder vidtas för de arbetstagare som 
kan ha exponerats för asbest.

KOMMISSIONENS SYNPUNKTER PÅ FRAMSTÄLLARNAS ARGUMENT

a) EG-lagstiftning som är tillämplig på fallet och medlemsstaternas skyldighet att 
införliva och genomföra denna lagstiftning

Som Europeiska kommissionen redan framhållit i sina tidigare svar om denna framställning 
styrs skyddet för arbetstagare mot risker i samband med exponering för asbest i arbetet på 
gemenskapsnivå av direktiv 83/477/EEG1 i dess lydelse enligt direktiven 91/382/EEG2 och 
2003/18/EG3. De omständigheter som beskrivs av framställarna måste prövas i förhållande till 
bestämmelserna i direktiv 83/477/EEG, som var det enda relevanta vid denna tidpunkt.

Medlemsstaterna är skyldiga att på ett korrekt sätt införliva gemenskapens direktiv. Dessutom 
åligger det de behöriga nationella myndigheterna och – när det gäller arbetsmiljöfrågor – i 
synnerhet yrkesinspektionen, att sörja för en tillräcklig och effektiv kontroll och tillsyn av att 
den nationella lagstiftning som införlivar gemenskapens direktiv tillämpas på rätt sätt, samt att 
i den nationella lagstiftningen införa administrativa och juridiska rättsmedel. 

b) Information som lämnats av italienska myndigheter

Följaktligen begärde Europeiska kommissionen, sedan framställningen hade framlagts 2004, att 
de italienska myndigheterna skulle lämna noggranna upplysningar om den situation som 
behandlades i framställningen för att man skulle kunna bedöma om de punkter som 
framställarna tagit upp gav stöd för slutsatsen att de behöriga italienska myndigheterna hade 
åsidosatt EG-lagstiftningen och i så fall inleda ett överträdelseförfarande mot Italien. Som svar 
på Europeiska kommissionens brev lämnade de italienska myndigheterna följande 
upplysningar till Europeiska kommissionen:

De italienska myndigheterna framhöll till att börja med att situationen var något annorlunda 
än den som tydligen hade beskrivits för Europeiska kommissionen. Vissa preciseringar var 
nödvändiga: Beträffande hälsoaspekterna hade bl.a. en epidemiologisk studie av dödligheten 
hos företagets anställda genomförts av Unità Sanitaria Locale i Pistoia (USL) i samarbete med 
Centro per lo studio e la prevenzione oncologica i Florens4, på en kohort av sammanlagt 3 741 
anställda, varav sammanlagt 1 154 hade avlidit (alla dödsorsaker sammantagna, alltifrån hjärt-
kärlsjukdomar till olycksfall) under en 40-årsperiod från 1.1.1960 till 31.12.2000. Studien 

                                               
1 Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering 
för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (EGT L 263, 24.9.1983).
2 Rådets direktiv 91/382/EEG av den 25 juni 1991 om ändring av direktiv 83/477/EEG om skydd för 
arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EGT L 206, 29.7.1991).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG av den 27 mars 2003 om ändring av rådets 
direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EGT L 97, 
15.4.2003, s. 48).
4 Centrum för studium och förebyggande av tumörsjukdomar.
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visade, förutom ett betydande överskott av mesoteliomfall, ett något förhöjt antal fall av 
lungcancer som var statistiskt signifikant för arbetarna men inte för tjänstemännen, och som 
var begränsat till personer som påbörjade sin anställning hos Breda före 1970. Det är allmänt 
känt att lungcancer är förknippad med flera olika riskfaktorer, varför det är svårt att förklara 
detta förhöjda antal fall av lungtumörer utan kännedom om de individuella exponeringarna för 
asbest och för andra potentiellt carcinogena ämnen, t.ex. tobaksrök.
Inga dödsfall på grund av lungasbestos hade förekommit.

När det gäller lungsäcksmesoteliom skedde identifieringen av fallen inte enbart med hjälp av 
den ifrågavarande epidemiologiska studien utan också via olika andra informationskällor, 
eftersom det i Toscana sedan länge finns ett effektivt registreringssystem som omfattar 
samtliga sjukvårdsinrättningar och som förs av Archivio Regionale dei Mesoteliomi1.

Enligt de italienska myndigheterna uppgår fram till 2004 antalet dödsfall i mesoteliom hos 
personer som arbetat hos Breda under olika långa tidsperioder till 19. Två av personerna hade 
slutat att arbeta hos Breda före 1950, alltså innan pulvriserad asbest infördes som isolering för 
rullande järnvägsmateriel. Denna arbetsoperation, som kan betraktas som den viktigaste 
källan för asbestexponering, utfördes huvudsakligen i den gamla anläggningen. Den 
påbörjades i mitten av 1950-talet och övergavs i slutet av 1970-talet. Det bör noteras att de 
citerade mesoteliomfallen visade sig under en period på omkring 25 år (det första fallet går 
tillbaka till 1981) och att den genomsnittliga latenstiden för denna tumör är omkring 40 år. 
Sjukdomen kan alltså inte ha orsakats av en förmodad nyligen inträffad eller pågående 
exponering.

Beträffande arbeten med sanering av asbesthaltiga material framhåller de italienska 
myndigheterna följande:

Från 1990 och fram till idag har många saneringsarbeten på byggnader och utrustning utförts 
vid den aktuella anläggningen.

Arbetena har varit av förebyggande art och har utförts för att avlägsna och separera 
asbesthaltiga material. De har aldrig föranletts av situationer med okontrollerad 
miljöförorening. De mest omfattande arbetena har bestått i att avlägsna och/eller innesluta den 
pulvriserade asbest som fanns i de fasta regnvattenrännorna på anläggningens tak. Arbetena 
genomfördes hela tiden under sträng miljökontroll så att förekomst av asbestfibrer i luften 
kunde upptäckas.

Med hjälp av publikationen ”Hälsovårdsåtgärder för den personal vid företaget Breda som 
exponerats för asbest” (bifogas) kan man i kapitlet ”Dodici anni di bonifiche in una azienda di 
construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”2 granska slagen av och 
utförandemetoderna för alla arbeten med avlägsnande eller inneslutning av asbesthaltiga 
material, samt resultaten från de miljökontroller som genomfördes under och efter arbetenas 
utförande.

                                               
1 Regionalt mesoteliomregister.
2 Tolv år av sanering vid ett företag för tillverkning av järnvägsmateriel: Utvärdering av miljöföroreningen.
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I samma text dras slutsatsen att de resultat som framlagts för perioden 1990-2002 visar på en
föroreningsnivå med avseende på luftsuspenderade fibrer som kan betraktas som 
”miljövänlig” i den meningen att de uppmätta nivåerna inte uppvisar någon signifikant 
avvikelse från referensvärdet. Med hänsyn till resultaten från nyligen gjorda provtagningar 
och analyser är denna bedömning giltig även idag.

När det gäller utbytet av Eternittaktäckningen inom den aktuella anläggningen från 1987 till 
1991 uppger de italienska myndigheterna att ”arbetena inte utgjorde någon betydande 
exponeringskälla.”

Av de luftprov som togs inom anläggningen från slutet av 1989, alltså medan arbetena med 
utbyte av taktäckningen ännu pågick, framgår att ingen förorening av miljön förekom.

I arkiven finns inga spår av att de anställda vid tillfället skulle ha anmält några problem i 
samband med demonteringsarbetena. Däremot genomförde personal från USL i juni 1998 en 
inspektion av området och påtalade brister som rörde uppläggning av avlägsnat material på 
gatan utanför.

Hypotesen om deponeringen av de asbestcementplattor som avlägsnats från taktäckningen 
dyker regelbundet upp. Under 2001 kontrollerade ARPAT1 de dokument som avser de 
materialkvantiteter som deponerats (omkring 1 900 000 kg plattor på 67 000 m² takyta), och 
granskade resultaten från borrningar i marken kring anläggningen, där enligt lokalpressen 
deponering eventuellt skulle ha skett. Med stöd av dessa kontroller och granskningar anser sig 
kommunen Pistoia kunna utesluta att olaglig destruering av asbestcement har förekommit vid 
företaget Ansaldo-Bredas anläggning.

Personalen inom U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 i 
Pistoia konstaterar att destruering av andra saneringsmaterial från 1990 och fram till idag har 
förlöpt planenligt och med iakttagande av lagbestämmelserna.

I slutet av 2002 bedömde USL på grund av den starka oron hos vissa anställda att man borde 
utveckla andra initiativ, och föreslog en integrerad hälsoplan där institutioner och 
samhällsorgan inbjöds att delta (bland annat kommunen Pistoia, företaget Breda, 
verkstadsklubben vid företaget, yrkesorganisationer, provinsens arbetsmarknadsnämnd, 
INAIL och ARPAT). Man tog fram ett projekt med två målsättningar.

 Den första, som avser primärt förebyggande åtgärder, bestod i att man inom fem år skulle 
ha avlägsnat de takrännor som fortfarande innehåller inkapslad och innesluten asbest 
(tabell 3, sidan 42 i den bifogade publikationen). Arbetena påbörjades i augusti 2004 och 
bedrivs under den tid när företaget är stängt under sommarsemestern.

 Den andra, som avser hälsovårdsåtgärder, bestod i en nu avslutad extraordinär kampanj 
med frivilliga hälsokontroller av anställda vid företaget Ansaldo Breda och vid andra 
företag som verkar inom anläggningen. Deltagandet i kampanjen blev lägre än väntat och 
visade att de anställda på platsen idag är starkt oroade för sitt hälsotillstånd, men resultaten 

                                               
1 Regionala miljöskyddsbyrån i Florens.
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från läkarundersökningarna, även om de inte går att generalisera på grund av det låga 
deltagandet, visade inte på några förändringar i andningsapparaten.

I övrigt har de italienska myndigheterna till kommissionen överlämnat den information som 
erhållits från INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) 
med påpekandet att ”institutet enbart har tillgång till uppgifter som dess egen tekniska 
personal har tagit fram inom ramen för de uppdrag som anförtrotts dem av arbets- och 
socialministeriets generaldirektion för socialpolitik, beträffande rätten till sociala förmåner för 
anställda som exponerats för asbest i enlighet med artikel 13 sjunde och åttonde styckena i lag 
nr 257/1992, senast ändrad genom lag nr 271/1993.”

INAIL har lämnat följande upplysningar:

 Användningen av pulvriserad asbest upphörde i juni 1982.
 Rivningsarbetena på eternittaket utfördes utan avbrott i produktionsverksamheten, 

men det finns inga tillgängliga uppgifter om de omständigheter som beskrivs i 
Europeiska kommissionens brev.

 Den kraftiga exponeringen för asbest inom anläggningen förklaras av att denna asbest 
användes vid tillverkningen av järnvägsvagnar. Användningen av metoden upphörde 
under 1980-talet.

 Arbetssjukdomar orsakade av asbest har långa latenstider och kan därmed visa sig 
långt efter den tidpunkt då exponeringen för risken upphörde. Därför beviljar INAIL 
normalt ersättning för sådana sjukdomar, oavsett om de har konstaterats nyligen eller 
om de kan väntas visa sig i framtiden.

Därutöver har de italienska myndigheterna tillställt Europeiska kommissionen publikationen 
”L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda”. Ett exemplar av 
publikationen finns som bilaga till detta meddelande. I publikationen redovisas handlingarna 
från den studie som organiserades 22.02.2002 av den lokala hälsovårdsenheten nr 3 i Pistoia 
och kommunen Pistoia, med syfte att offentliggöra och ställa till allmänhetens förfogande 
resultaten av det svåra arbete som sedan ett stort antal år har utförts av USL samt de 
kunskaper som därvid har inhämtats om asbestproblemet vid företaget Breda.

De italienska myndigheterna har därmed på ett tillfredsställande sätt svarat på de frågor som 
Europeiska kommissionen ställt om bland annat hälsovårdsaspekterna, saneringsarbetena, den 
förmodade deponeringen av förorenade plattor, ersättningen till arbetstagarna för 
arbetssjukdomar orsakade av asbest etc.

Det framgår klart av de noggranna och detaljerade upplysningarna från de italienska 
myndigheterna beträffande denna framställning att de nationella myndigheter som har ansvar 
för kontroll och tillsyn av tillämpningen av den nationella lagstiftning som införlivar 
direktiv 83/477/EEG har ingripit aktivt i fallet genom att utföra relevanta analyser och 
kontroller – vilket har möjliggjort upptäckt av vissa brister – och genom att vidta åtgärder 
med syfte att avhjälpa bristerna samt ta andra initiativ för att förbättra skyddet för de berörda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 
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Europeiska kommissionen har därmed inte kunnat konstatera att de behöriga italienska 
myndigheterna skulle ha åsidosatt EG-rätten, och kommissionen har beslutat att inte inleda 
något överträdelseförfarande mot Italien.

c) Utredningsbesök av ledamöter av Europaparlamentet i Pistoia

Parallellt med den utredning om framställningen som Europeiska kommissionen har gjort gjorde 
ledamöterna av Europaparlamentets framställningsutskott den 14 och 15 februari 2005 ett 
studiebesök i Pistoia. Europaparlamentet har fäst de tre berörda kommissionsledamöternas 
uppmärksamhet på utredningsrapportens slutsatser.

Europeiska kommissionen har omsorgsfullt analyserat rapporttexten, som återger historiken för 
tidigare framställningar rörande asbest och som redogör för besöket på platsen vid 
Ansaldo-Bredas fabrik samt för samtalen med berörda personer (tidigare anställda, italienska 
myndigheter etc.).

I sin sammanfattning begär rapportens författare att Europeiska kommissionen ska vidta nya 
åtgärder mot riskerna i samband med asbest och påtalar en lagstiftningsbrist hos 
Europeiska kommissionen.

Europeiska kommissionen lämnade i sitt tidigare svar ett detaljerat svar till Europaparlamentets 
framställningsutskott. Europeiska kommissionen upprepade bland annat sitt ställningstagande, 
nämligen att den i avsaknad av ny information i rapporten och i ljuset av de noggranna och 
detaljerade upplysningar som lämnats av de italienska myndigheterna beträffande denna 
framställning har kommit till slutsatsen att något åsidosättande av EG-rätten inte kan konstateras 
och att fallet ligger inom de nationella italienska myndigheternas ansvarsområde.

d) Nya upplysningar från framställarna

I september 2007 överlämnade framställarna nya upplysningar som enligt dem skulle påvisa den 
italienska statens ansvarighet och motivera inledandet av ett överträdelseförfarande på 
gemenskapsnivå.

Europeiska kommissionen har analyserat dessa nya upplysningar. Kommissionen måste dock 
konstatera att upplysningarna inte innehåller något som är nytt och tillräckligt konkret för att visa 
att den italienska staten skulle ha brutit mot gemenskapens lagstiftning. De nya upplysningarna 
kan därmed inte läggas till grund för att inleda ett överträdelseförfarande. 

Konkret sett åberopar framställarna i första hand den studie som gjorts av professor J. Peto
och enligt vilken den årliga dödligheten i lungsäcksmesoteliom i fem av EUs medlemsstater, 
däribland Italien, och Schweiz kommer att praktiskt taget fördubblas under en 
trettiofemårsperiod. Den nämnda studien har redan varit föremål för en skriftlig fråga i 
parlamentet från Roberta Angelilli den 12 februari 2007 till stöd för framställarna. Enligt 
framställarna var det ”uppenbart att så onormala siffror var följden av en otillräcklig 
tillämpning av direktivet från de behöriga nationella myndigheternas sida och att den 
italienska staten därmed hade ett ansvar…” vilket motiverade att ett överträdelseförfarande 
inleddes mot den italienska staten.
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För att komplettera framställarnas uppgifter vill kommissionen också påpeka att det finns en 
annan studie som pekar i samma riktning som J. Petos studie, nämligen den som baserades på 
det europeiska nätverket av cancerregister (ENCR).

Kommissionen vill göra följande anmärkningar i fråga om epidemiologiska studier och om 
framställarnas fråga angående lämpligheten i att inleda ett överträdelseförfarande mot den 
italienska staten.

Framställningen i fråga gäller en förmodad exponering för asbest och kontaminering av 
arbetstagare vid företaget Breda i Italien. En relevant epidemiologisk studie för denna 
framställning skulle alltså vara en studie som konkret undersökte hälsotillståndet och 
dödligheten hos anställda vid det företaget. Den enda studie av detta slag om dödligheten 
bland anställda vid företaget har emellertid utförts av de behöriga italienska myndigheterna1.

Enligt de italienska myndigheterna visade denna studie och de uppgifter som samlats in av det 
regionala registret för mesoteliom i Toscana2 att det gick att identifiera exakt 19 dödsfall till 
följd av mesoteliom fram till 2004 hos personer som hade arbetat vid Breda. Dessutom 
framgick det av studien att de avlidna arbetstagarna (det första fallet uppstod 1981) måste ha 
kontaminerats innan det första gemenskapsdirektivet om skydd mot asbest antogs 1983 och 
innan tidsfristen för införlivande av det direktivet löpte ut. 

När det gäller professor J. Petos epidemiologiska studie som framställarna hänvisar till och 
den studie som baserades på det europeiska nätverket av cancerregister, gäller ingen av dem 
konkret den förmodade exponeringen av arbetstagarna vid Breda mellan 1987 och 1991 utan 
analyserar situationen på regional nivå och i vissa europeiska länder. 

Med hänsyn till att den genomsnittliga latensperioden för mesoteliom är ungefär 40 år är 
det dessutom knappast troligt att de uppgifter om arbetstagare som avlidit i mesoteliom som 
läggs fram i dessa studier kan hänföras till exponeringar som har skett efter den 
1 januari 1987, vilket var den dag då medlemsstaterna senast skulle ha införlivat det första 
gemenskapsdirektivet om skydd mot asbest (direktiv 83/477/EEG). Det bör förtydligas att J. 
Petos studie publicerades 1999, dvs. ungefär tio år efter den påstådda exponeringen mellan 
1987 och 1991. Studien baserad på det europeiska nätverket av cancerregister gjordes 2003.

De uppgifter om dödsfall till följd av mesoteliom som presenteras i dessa studier gör det alltså 
inte möjligt för Europeiska kommissionen att konstatera att den italienska staten har brustit i 
sina skyldigheter enligt EG-rätten. Dessa uppgifter kan alltså inte ligga till grund för 
inledandet av ett överträdelseförfarande mot Italien i det ärende som framställningen gäller. 

Slutligen vill Europeiska kommissionen påminna om sitt svar på ovannämnda fråga från 
Europaparlamentet angående professor J. Petos studie, nämligen att det i första hand är de 
italienska myndigheterna som har ansvar för kontroll och tillsyn av den nationella 
lagstiftningen som ska besluta om lämpligheten av att beakta eller inte beakta befintliga 
vetenskapliga studier.

                                               
1 Resultatet av denna studie återges tidigare i detta meddelande.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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I andra hand hänvisar framställarna till det kompletterande svaret från 
Europeiska kommissionen av den 10 november 2006. I detta svar framhåller 
Europeiska kommissionen att det ”av denna granskning framgår att de italienska myndigheter 
som har ansvar för kontroll och tillsyn av tillämpningen av den nationella lagstiftning som 
införlivar direktiv 83/477/EEG har ingripit aktivt i fallet genom att utföra relevanta analyser 
och kontroller – vilket har möjliggjort upptäckt av vissa brister – och genom att vidta åtgärder 
med syfte att avhjälpa upptäckta oegentligheter samt i övrigt ta initiativ för att förbättra 
skyddet för de berörda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.” Konkret sett framgår det av de 
upplysningar som den italienska staten lämnat och som återges ovan att personal från USL i 
juni 1998 genomförde en inspektion av området och påtalade brister som rörde uppläggning 
av avlägsnat material på gatan utanför. 

Av de uppgifter som de italienska myndigheterna översände under 2001 framgår också att den 
regionala byrån för miljöskydd i Florens (ARPAT) har kontrollerat dokumentationen i fråga 
om kvantiteterna av det material som hade deponerats (omkring 1 900 000 kg plattor för 
67 000 m² tak) och även resultatet av markundersökningarna av det område som tillhörde 
företaget och som avslöjats av lokalpressen som en möjlig deponeringsplats. 

Tjänsteavdelningarna vid U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 
3 di Pistoia konstaterade att destrueringen av andra material som omfattats av saneringskrav 
sedan 1990 hade genomförts i enlighet med lagstiftningen.

För ytterligare information hänvisas till publikationen ”Hälsovårdsåtgärder för den personal 
vid företaget Breda som exponerats för asbest ”(bifogas).

Det bör påpekas att denna brist som upptäckts av de italienska myndigheterna dock inte på 
något sätt kan anses utgöra en ny omständighet som skulle kunna läggas till grund för ett 
överträdelseförfarande. Upptäckten av denna brist samt alla de åtgärder som vidtagits av de 
italienska myndigheterna för att sanera anläggningen kan inte annat än bekräfta de tidigare 
slutsatserna, nämligen att de italienska myndigheterna har ingripit aktivt i det fall som 
framställningen avser.

I tredje hand ställer framställarna frågan om en eventuell retroaktivitet hos den italienska 
lagstiftning som införlivar direktiv 2003/18/EG.

Europeiska kommissionen vill fästa framställarnas uppmärksamhet på att de upplysningar 
som lämnas i framställningen avser en tidsperiod som inföll innan direktiv 2003/18/EG trädde 
i kraft. Direktiv 2003/18/EG antogs den 27 mars 2003 och medlemsstaterna var skyldiga att 
vidta nationella åtgärder för införlivande före den 15 april 2006. Bestämmelserna i detta 
direktiv är alltså inte relevanta för bedömningen av de sakförhållanden som framställningen 
gäller.

Följaktligen var de nationella bestämmelserna för införlivande av direktiv 2003/18/EG inte 
tillämpliga vid tidpunkten för de händelser som nämns i framställningen. 
Europeiska kommissionen kan därför inte inleda ett överträdelseförfarande med stöd av detta 
direktiv, som inte har retroaktiv verkan. Framställarnas frågor rörande ett eventuellt 
godkännande från de italienska lagstiftarnas sida av en retroaktiv verkan hos den italienska 
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lagstiftning som införlivar direktivet faller helt och hållet och endast inom den italienska 
statens ansvarsområde.

Europeiska kommissionen har ändå begärt förtydliganden av de italienska myndigheterna när 
det gäller vissa av framställarnas farhågor beträffande införlivandet av detta direktiv i den 
italienska lagstiftningen och den praktiska tillämpningen av vissa bestämmelser i direktivet. 
De begärda förtydligandena handlar om regionernas normativa verksamhet, ansvarig 
myndighet och företag med tillstånd att bedriva rivnings- och asbestsaneringsverksamhet. De 
italienska myndigheterna har svarat tillfredsställande på Europeiska kommissionens frågor 
och kommissionen kan därför dra slutsatsen att framställarnas farhågor är ogrundade. 

I fjärde hand hänvisar framställarna slutligen till tidningsartiklar och till det ökande antal 
personer som har avlidit efter att ha arbetat med asbest. Dessa upplysningar är inte av den 
arten att de kan läggas till grund för att eventuellt inleda ett överträdelseförfarande mot den 
italienska staten.

Europeiska kommissionen vill också fästa framställarnas uppmärksamhet på att 
undersökningar av en industrianläggnings specificitet inte, som framställarna hävdar, ligger 
inom gemenskapens ansvarsområde.

Slutligen begärde framställarna vid det senaste sammanträdet i Europaparlamentets utskott för 
framställningar den 11 september 2008 med hänvisning till Europaparlamentets fråga P-4493 
av den 31 juli 2008 att kommissionen skulle yttra sig om en ny uppgift om den förmodade 
förekomsten av asbestdeponering utan tillstånd inne i företagets anläggning. Denna uppgift 
ska ha offentliggjorts i den italienska pressen den 15 juni 2008.

I detta sammanhang bör det påpekas att Europeiska kommissionen inte brukar uttala sig om 
påståenden i medierna. Europeiska kommissionen kan alltså inte kommentera den förmodade 
förekomsten av en icke godkänd deponi av asbest inne i anläggningen– vilket fortfarande är 
en ren hypotes, fram till dess att detta eventuellt bekräftas av de italienska myndigheterna. 
Dessutom bör det påpekas att det i första hand är upp till de italienska myndigheterna att 
undersöka detta och vidta lämpliga åtgärder om det förekommer lagöverträdelser. 
Om det dock skulle bekräftas att det finns en sådan deponi inne i anläggningen kommer 
Europeiska kommissionen noggrant att följa de åtgärder som de italienska myndigheterna 
vidtar för att se till att avlägsnandet av denna deponi inte medför några hälsorisker för 
arbetstagarna vid Breda eller de arbetstagare som får i uppdrag att avlägsna det kontaminerade 
materialet.

Europeiska kommissionen uppmanar emellertid framställarna att översända alla uppgifter om 
den påstådda deponeringen så att kommissionen kan analysera dem ingående. 

SAMMANFATTNING

I sin roll som fördragens väktare tvekar Europeiska kommissionen inte att ingripa om 
medlemsstaterna försummar att informera Europeiska kommissionen om sina nationella 
åtgärder för att införliva gemenskapens direktiv, liksom om dessa nationella åtgärder inte 
överensstämmer med direktivens bestämmelser eller om gemenskapens lagstiftning tillämpas 
felaktigt. 
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I det fall som framställningen avser hade Europeiska kommissionen kunnat ingripa och i 
förekommande fall inleda ett överträdelseförfarande om den hade fått konkreta uppgifter som 
visar att de behöriga nationella myndigheterna brister i sin tillsyn och att detta medför en 
allmänt felaktig tillämpning av bestämmelserna i direktiv 83/477/EEG.

Det måste konstateras att några sådana uppgifter inte har lämnats till 
Europeiska kommissionen från det att framställningen framlades 2004 och fram till idag. 

Det framgår tvärtom av de noggranna och detaljerade upplysningar som lämnats av de 
italienska myndigheterna att de nationella myndigheter som har ansvar för kontroll och tillsyn 
över tillämpningen av den nationella lagstiftning som införlivar direktiv 83/477/EEG har 
ingripit aktivt i det fall som framställningen avser. Omfattande saneringsarbeten har också 
verkställts av de italienska myndigheterna med syfte att återställa anläggningen. 
Europeiska kommissionen har inte heller uppmärksammats på något bekräftat problem från 
senare tid inom anläggningen.

Eftersom inga nya upplysningar finns tillgängliga, och ännu mindre några upplysningar som 
tyder på att de behöriga italienska myndigheterna skulle ha åsidosatt EG-rätten, måste 
Europeiska kommissionen vidhålla sitt beslut att inte inleda ett överträdelseförfarande mot 
Italien med stöd av direktiv 83/477/EEG.

Bilaga: Publikationen ”Hälsovårdsåtgärder för den personal vid företaget Breda som 
exponerats för asbest” 
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