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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1180/2007, внесена от Pat Grant, с ирландско гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно обезщетенията за бивши миньори

1. Резюме на петицията 

Вносителите на петицията искат обезщетение за здравословните проблеми, причинени 
на тях и на всички останали бивши миньори, работили в мината Slieveardagh, затворена 
през 1992 г., в резултат на изключително нездравословните условия на труд в нея, като 
посочват, че страдат от заболявания като пневмокониоза, бронхит, астма, артрит и 
сърдечни проблеми. Ирландското правителство не признава тези заболявания за 
професионални и съответно отказва да изплати пълен размер на обезщетението според 
схемата за обезщетения при трудови злополуки. Единственото заболяване, което се 
признава за професионално заболяване, е пневмокониозата, за която се изплаща малко 
обезщетение за инвалидност. Вносителите на петицията посочват, че в резултат на 
съдебни дела съдилищата са присъдили на британски миньори големи суми като 
обезщетение за белодробни и други заболявания, настъпили вследствие на работа във 
въгледобивни мини. Ирландското правителство обосновава отказа си да изплати пълен 
размер на обезщетението, като се позовава на законодателството във връзка със схемата 
за трудови злополуки, според което обезщетение се изплаща на лица, страдащи от 
определени със закон заболявания, придобити по време на работа . 

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 7 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника). 

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

Вносителите на петицията искат обезщетение за заболявания, които според тях са 
придобили, докато са работили във въгледобивната мина Slieverdagh.
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Вносителите на петицията твърдят, че представляват група от двадесет бивши миньори 
и няколко вдовици на миньори, работили във въглищно находище Slieverdagh в 
Ballingarry, Thurles, затворено през 1992 г. Те твърдят, че бившите работници страдат 
от здравословни проблеми, придобити в резултат на условията на труд във 
въгледобивната мина. Те са прекарвали дълъг период от време под земята, 
извършвайки сухи сондажи, тъй като мокрото пробиване е въведено едва през 1959 г. 
Работниците са били изложени на активно въздействие на прах, тъй като, както се 
твърди, не са им били предоставени маски и не е имало подходящи екстрактори. 
Твърди се, че огромните количества вдишан прах изглежда са причинили възпалителни 
изменения в дихателните пътища и белите дробове, което е довело до заболявания като 
пневмокониоза, бронхит, астма, синдром на Рейно, артрит и сърдечни проблеми.

Тъй като пневмокониозата е единственото заболяване, което се признава по схемата за 
обезщетения при трудови злополуки в Ирландия, седмина от бившите работници 
получават малки обезщетения за инвалидност.

Още от самото начало трябва да се отбележи, че признаването на професионални 
заболявания, за които се полага обезщетение, попада в националната компетентност на 
всяка отделна държава-членка на ЕС.

На равнището на Общността Комисията прие Препоръка от 19 септември 2003 г. 
относно Европейската програма за професионални болести1, в която държавите-членки 
се приканват да предприемат определени действия по отношение на заболяванията, 
посочени в Европейската програма за професионални болести (приложение І към 
препоръката), и заболяванията, за които се подозира, че са професионални по своя 
произход и са предмет на нотифициране, и чието включване в приложение І към 
Европейската програма може да бъде разгледано на един по-късен етап (приложение ІІ 
към препоръката).

Ето защо на държавите-членки се препоръчва inter alia:

"1. да въведат във възможно най-кратки срокове Европейската програма по 
приложение І в техните национални законови, подзаконови или административни 
разпоредби относно научно признатите професионални заболявания, за които се 
дължи обезщетение и които са предмет на предпазни мерки;

2. да предприемат стъпки за въвеждане в техните национални законови, подзаконови 
или административни разпоредби на правото на работниците на обезщетение за
професионални заболявания, ако работникът страда от заболяване, което не е 
посочено в приложение І, но за което може да се докаже, че е професионално по своя 
произход и характер, особено ако заболяването е посочено в приложение ІІ" (член 1).

Освен това се предвижда държавите-членки сами да определят критериите за 
признаване на всички професионални заболявания в съответствие с действащите 
национални закони или практики (член 2).

                                               
1 OВ L 238 от 25.09.2003 г.
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Заключения
Ето защо, тъй като Препоръката на Комисията не налага правно-обвързващи 
задължения на държавите-членки, липсват основания, въз основа на които да се 
започне процедура за нарушение срещу Република Ирландия във връзка с въпросите, 
повдигнати в петицията.

Вносителите на петицията посочват, че през 2007 г .  въпросът е бил обсъден с 
националните власти, но не е било намерено никакво благоприятно за вносителите на 
петицията решение. В тази връзка трябва да се отбележи, че вносителите на петицията 
трябва да заведат дело в националните съдилища и да търсят обезщетение по техните 
индивидуални или колективни искове.


