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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1180/2007 af Pat Grant, irsk statsborger, og 2 medunderskrivere, 
om erstatning til tidligere kulminearbejdere

1. Sammendrag

Andragerne søger erstatning for de sundhedsproblemer, de og alle de tidligere 
kulminearbejdere, der var ansat ved Slieveardagh-minen, som blev lukket i 1992, lider af som 
følge af de ekstremt usunde arbejdsvilkår, de arbejdede under, idet de oplyser, at de lider af 
forstyrrelser som pneumoconiosis, bronkitis, astma, arthritis og hjerteproblemer. Den irske 
regering anerkender ikke disse forstyrrelser som værende arbejdsrelaterede og nægter som 
følge deraf at udbetale fuld erstatning under den arbejdsskaderelaterede ydelsesordning. Den 
eneste forstyrrelse, der er anerkendt som værende arbejdsrelateret, er pneumoconiosis, for 
hvilken der udbetales en lille invalideydelse. Andragerne påpeger, at domstolene i forbindelse 
med retssager har tildelt britiske minearbejdere store beløb i erstatning for lunge- og andre 
forstyrrelser, som skyldes deres arbejde i kulminerne. Den irske regering retfærdiggør sin 
afvisning af at udbetale fuld erstatning ved at henvise til lovgivningen om 
arbejdsskadeordningen, i henhold til hvilken der udbetales erstatning til dem, der udviser 
visse lovbestemte forstyrrelser, som de er blevet påført under arbejdet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Andragerne søger erstatning for de sygdomme, som de mener at have pådraget sig, mens de 
arbejdede ved Slieveardaghminen.

Andragerne hævder, at de repræsenterer en gruppe på tyve tidligere kulminearbejdere og 
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nogle enker til kulminearbejdere, der arbejdede i Slieverdaghkulminen i Ballingarry, Thurles, 
som lukkede i 1992. Det anføres, at de tidligere arbejdere lider af helbredsproblemer som 
følge af arbejdsvilkårene i kulminen. Dette skyldes i særdeleshed, at de tilbragte meget tid i 
undergrunden, hvor de arbejdede med tørboring, da vådboring først blev indført i 1959. 
Arbejderne blev i udstrakt grad udsat for støv, da de angiveligt ikke var udstyret med masker, 
og da der ikke var ordentlige ventilatorer. Det påstås, at den massive indånding af støv har 
skabt inflammatoriske ændringer i luftveje og lunger, hvilket har ført til sygdomme som 
pneumoconiosis, bronkitis, astma, Raynaud's syndrom, arthritis og hjertesygdomme.

Da pneumoconiosis er den eneste sygdom, som er anerkendt af den irske arbejdsskaderela-
terede ydelsesordning, modtager syv af de tidligere arbejdere en lille invalideydelse i den 
henseende.

Som udgangspunkt bør det bemærkes, at anerkendelsen af erhvervssygdomme, som kan give 
anledning til erstatning, hører under den enkelte EU-medlemsstats kompetenceområde.

På fællesskabsniveau vedtog Kommissionen henstillingen af 19. september 2003 om en 
europæisk liste over erhvervssygdomme1, hvori medlemsstaterne opfordres til at iværksætte 
bestemte aktioner relateret til de sygdomme, der nævnes i den europæiske liste over 
erhvervssygdomme (bilag I til henstillingen), og de sygdomme, som formodes at være 
erhvervssygdomme, og som bør gøres til genstand for anmeldelse, og som på et senere 
tidspunkt vil kunne forventes optaget i bilag I til den europæiske liste (bilag II til 
henstillingen).

Derfor anbefales det til medlemsstaterne bl.a.:

1. at de snarest muligt sørger for, at deres love og administrative bestemmelser om 
sygdomme, som er videnskabeligt anerkendt som erhvervssygdomme, som kan give 
anledning til erstatning, og som bør gøres til genstand for forebyggende foranstaltninger, 
omfatter den europæiske liste i bilag I,

2. at de bestræber sig på i deres love og administrative bestemmelser at indføre en ret til 
erstatning for erhvervssygdomme til arbejdstagere, der har pådraget sig en lidelse, som ikke er 
anført på listen i bilag I, men om hvilken det kan fastslås, at den har erhvervsmæssig 
baggrund og karakter, især hvis denne lidelse er anført i bilag II (artikel 1).

Det står også anført, at medlemsstaterne selv skal fastsætte kriterierne for anerkendelse af 
hver enkelt erhvervssygdom efter gældende national lovgivning eller praksis (artikel 2).

Konklusioner
Da Kommissionens henstilling dermed ikke pålægger medlemsstaterne juridisk bindende 
forpligtelser, er der ikke noget grundlag for at indlede overtrædelsesprocedurer mod Irland om 
spørgsmålet, der er rejst i dette andragende.

Andragerne anfører, at spørgsmålet blev drøftet i 2007 med de nationale myndigheder, men at 
der ikke er fundet nogen løsning, som imødekommer andragerne. I lyset af dette bør det 
                                               
1 EUT L 238 af 25.10.2003.
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bemærkes, at andragerne bør indlede retssager for nationale domstole med henblik på 
imødekommelse af deres individuelle eller kollektive klager."


