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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1180/2007, του Pat Grant, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης σε 
πρώην ανθρακωρύχους

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες είναι πρώην ανθρακωρύχοι οι οποίοι ζητούν αποζημίωση επειδή υποφέρουν 
από προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία αυτή. Το ανθρακωρυχείο 
Slieveardagh στο οποίο εργάζονταν έκλεισε το 1992. Όλοι οι ανθρακωρύχοι που εργάστηκαν 
εκεί υποφέρουν από προβλήματα υγείας ως αποτέλεσμα των πολύ ανθυγιεινών συνθηκών 
εργασίας τους. Υποφέρουν από διάφορες ασθένειες όπως πνευμοκονίαση, βρογχίτιδα, άσθμα, 
αρθρίτιδα και καρδιακές παθήσεις. Η ιρλανδική κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει αυτές 
τις ασθένειες ως προκληθείσες από την εργασία και, ως εκ τούτου, αρνείται να καταβάλει 
πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με το Occupational Injuries Benefits Scheme. Η μόνη ασθένεια 
που αναγνωρίζεται ότι συνδέεται με την εργασία είναι η πνευμοκονίαση και έτσι λαμβάνουν 
ένα μικρό επίδομα αναπηρίας λόγω πνευμοκονίασης. Οι αναφέροντες αναφέρουν ότι 
ανθρακωρύχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από δικαστικούς αγώνες έλαβαν μεγάλες 
αποζημιώσεις για ασθένειες στους πνεύμονες και άλλες ασθένειες που προκλήθηκαν από την 
εργασία τους σε ανθρακωρυχεία. Η ιρλανδική κυβέρνηση στηρίζει την άρνησή της να δώσει 
πλήρη αποζημίωση στη νομοθεσία που διέπει το Occupational Injuries Scheme η οποία δίνει 
δικαίωμα αποζημίωσης σε άτομα που πάσχουν από ορισμένες σαφώς καθορισμένες ασθένειες 
που αναφέρονται στη νομοθεσία από τις οποίες το άτομα αυτά αρρώστησαν κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.
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Οι αναφέροντες ζητούν αποζημίωση για ασθένειες από τις οποίες πιστεύουν ότι 
προσβλήθηκαν ενώ εργάζονταν στο ανθρακωρυχείο Slieverdagh.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν μια ομάδα που απαρτίζεται από είκοσι πρώην 
ανθρακωρύχους και ορισμένες χήρες ανθρακωρύχων που εργάζονταν στο ανθρακωρυχείο 
Slieverdagh στο Ballingarry του Thurles, το οποίο έκλεισε το 1992. Επισημαίνεται ότι οι 
πρώην εργαζόμενοι πάσχουν από προβλήματα υγείας ως αποτέλεσμα των εργασιακών 
συνθηκών που επικρατούσαν στο ανθρακωρυχείο. Συγκεκριμένα, πέρασαν μεγάλο χρονικό 
διάστημα υπογείως με δραστηριότητες άνυδρης διάτρησης καθώς η ένυδρη διάτρηση εισήχθη 
μόλις το 1959. Οι εργαζόμενοι ήταν εκτεθειμένοι στη σκόνη σε εκτεταμένη βάση, καθώς, 
σύμφωνα με ισχυρισμούς, δεν τους παρασχέθηκαν μάσκες και δεν υπήρχαν κατάλληλα 
εργαλεία εξαγωγής. Κατά τα λεγόμενα, το γεγονός ότι εισέπνεαν σκόνη σε μεγάλες 
ποσότητες φαίνεται να προκάλεσε φλεγμονώδεις μεταβολές στους αεραγωγούς και τους 
πνεύμονες, προκαλώντας ασθένειες όπως πνευμονοκονίαση, βρογχίτιδα, άσθμα, σύνδρομο 
Ρεϊνό, αρθρίτιδα και καρδιοπάθειες.

Καθώς η πνευμονοκονίαση είναι η μοναδική ασθένεια που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος παροχών επαγγελματικών βλαβών (Occupational Injuries Benefits Scheme) 
στην Ιρλανδία, επτά από τους πρώην εργαζόμενους λαμβάνουν ένα μικρό σχετικό επίδομα 
αναπηρίας.

Γενικώς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών για τις οποίες 
μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα αποζημίωσης εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα κάθε 
κράτους μέλους της ΕΕ.

Σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση της 19ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών,1 που καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν ορισμένες δράσεις σχετικά με τις ασθένειες που αναφέρονται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών (Παράρτημα Ι της σύστασης) και ασθένειες για τις 
οποίες υπάρχει υποψία ότι είναι επαγγελματικής προέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο δήλωσης, και των οποίων η εγγραφή στο Παράρτημα Ι του 
ευρωπαϊκού καταλόγου ενδέχεται να εξεταστεί στο μέλλον (Παράρτημα ΙΙ της σύστασης).

Συνεπώς, συστήνεται, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη:

"1. να εισαγάγουν το συντομότερο δυνατό στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις ασθένειες που επιστημονικά αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές 
για τις οποίες μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα αποζημίωσης 
και πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων, τον ευρωπαϊκό 
κατάλογο του Παραρτήματος Ι·

2. να αναλάβουν να εισαγάγουν στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους το 
δικαίωμα αποζημίωσης λόγω επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους οι οποίοι 
υποφέρουν από πάθηση που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, αλλά της 
οποίας είναι δυνατόν να αποδειχθούν η προέλευση και ο επαγγελματικός χαρακτήρας, ιδίως αν 
η πάθηση περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ (άρθρο 1).

                                               
1 ΕΕ L 238 της 25ης Σεπτεμβρίου 2003.
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Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια αναγνώρισης κάθε επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή πρακτική (άρθρο 2).

Συμπεράσματα
Συνεπώς, καθώς η σύσταση της Επιτροπής δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη νομικά δεσμευτικές 
υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν λόγοι βάσει των οποίων μπορούν να κινηθούν διαδικασίες επί 
παραβάσει σε βάρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν στην 
αναφορά.

Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι το 2007 το θέμα συζητήθηκε με τις εθνικές αρχές, ωστόσο, 
δεν βρέθηκε λύση ευνοϊκή για τους αναφέροντες. Εν προκειμένω θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι αναφέροντες θα πρέπει να κινήσουν νομικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων ζητώντας αποζημίωση για τις ατομικές ή συλλογικές τους αξιώσεις.


