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Asia: Vetoomus nro 1180/2007, Pat Grant, Irlannin kansalainen, ja 2 allekirjoittanutta, 
korvauksista hiilikaivosten entisille työntekijöille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät hakevat korvausta terveysongelmista, joista he ja kaikki muut 
Slieveardaghin hiilikaivoksen entiset työntekijät kärsivät. Kyseinen kaivos suljettiin 
vuonna 1992, koska työskentelyolosuhteet olivat erittäin haitallisia terveydelle. Vetoomuksen 
esittäjä kertoo, että työntekijät kärsivät pölykeuhkon, bronkiitin, astman ja niveltulehduksen 
kaltaisista sairauksista sekä sydänvaivoista. Irlannin hallitus ei tunnusta näitä sairauksia 
työperäisiksi, eikä se näin ollen suostu maksamaan täysimääräisiä korvauksia työtapaturmien 
etuusjärjestelmän nojalla. Ainoastaan pölykeuhko on tunnustettu työperäiseksi sairaudeksi, 
josta myönnetään pientä työkyvyttömyyskorvausta. Vetoomuksen esittäjät huomauttavat, että 
oikeudenkäyntien jälkeen tuomioistuimet ovat myöntäneet Yhdistyneen kuningaskunnan 
kaivostyöläisille suuria korvauksia hiilikaivoksissa työskentelyn aiheuttamista 
keuhkosairauksista ja muista sairauksista. Irlannin hallitus perustelee kieltäytymistään 
maksamasta täysimääräisiä korvauksia viittaamalla työtapaturmajärjestelmää koskevaan 
lainsäädäntöön, jonka nojalla korvauksia myönnetään niille henkilöille, jotka sairastavat 
tiettyjä oikeudellisesti määriteltyjä työssä saatuja sairauksia. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjät hakevat korvausta sairauksista, jotka he uskovat saaneensa, koska ovat 
työskennelleet Slieverdaghin hiilikaivoksessa.
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Vetoomuksen esittäjät kertovat edustavansa kahtakymmentä hiilikaivoksen entistä työntekijää 
ja muutaman työntekijän leskeä. Nämä kaivostyöläiset työskentelivät Slieverdaghin 
hiilikentällä Ballingarryssa Thurlesissa, joka suljettiin 1992. On todettu, että kaivoksen entiset 
työntekijät kärsivät terveysongelmista, jotka johtuvat hiilikaivoksen työolosuhteista. 
Erityisesti on mainittava se, että he viettivät paljon aikaa maan alla kuivaporauksen aikaan, 
sillä märkäporaus keksittiin vasta 1959. Työntekijät altistuivat laajalti pölylle, koska heillä ei 
oletettavasti ollut hengityssuojaimia eikä kunnollisia tuulettimia. Väitetään, että pölyn 
laajamittainen hengittäminen tuntuu aiheuttaneen tulehduksellisia muutoksia hengitysteissä ja 
keuhkoissa aiheuttaen eri sairauksia, kuten pölykeuhko, bronkiitti, astma, Raynaud’n 
syndrooma, niveltulehdus ja erilaisia sydäntauteja.

Koska pölykeuhko on ainoa Irlannin työtapaturmien etuusjärjestelmän nojalla tunnustettu 
sairaus, seitsemän entistä työntekijää saavat tällä perusteella pientä työkyvyttömyyskorvausta.

Heti aluksi olisi huomautettava, että niiden työperäisten sairauksien tunnustaminen, jotka 
oikeuttavat korvauksiin, kuuluu jokaisen jäsenvaltion kansalliseen toimivaltaan.

Yhteisön tasolla komissio hyväksyi 19. syyskuuta 2003 eurooppalaista ammattitautiluetteloa1

koskevan suosituksen, jossa kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään tiettyihin toimiin koskien 
eurooppalaisessa ammattitautiluettelossa mainittuja sairauksia (suosituksen liite I) ja 
työperäisiksi epäiltyjä sairauksia, joista pitäisi tiedottaa ja joita saatetaan myöhemmin harkita 
liitettäväksi eurooppalaisen ammattitautiluettelon liitteeseen I (suosituksen liite II).

Täten suositellaan, että jäsenvaltiot muun muassa:

"1. Sisällyttävät mahdollisimman pian suosituksen liitteessä I olevan eurooppalaisen luettelon 
tieteellisesti työperäisiksi tunnustettuja, korvauskelpoisia ja ehkäisytoimenpiteitä vaativia 
ammattitauteja koskeviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin;

2. ottavat käyttöön laeissaan asetuksissaan ja hallinnollisissa määräyksissään ammattitautien 
korvausoikeuden niiden työntekijöiden osalta, jotka kärsivät sairaudesta, jota ei ole mainittu 
liitteessä I olevassa luettelossa, mutta jonka työperäisyys ja työhön liittyminen voidaan 
vahvistaa, erityisesti jos tämä sairaus on mainittu liitteessä II” (1 artikla).

Suosituksessa todetaan myös, että jäsenvaltiot vahvistavat itse kunkin ammattitaudin 
tunnustamista koskevat perusteet lainsäädäntönsä ja kansallisten käytäntöjensä mukaisesti 
(2 artikla).

Johtopäätökset
Yllä olevasta seuraa, että koska komission suositus ei aseta jäsenvaltioille oikeudellisesti 
sitovia velvoitteita, ei ole olemassa perusteita sille, että Irlannin tasavaltaa voitaisiin syyttää 
yhteisön lainsäädännön rikkomisesta vetoomuksessa esitetyssä tapauksessa.

Vetoomuksen esittäjät huomauttavat, että vuonna 2007 asia tuotiin kansallisten viranomaisten 
tietoon, jolloin vetoomuksen esittäjille suotuisaa ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt. Tässä 
yhteydessä on mainittava, että vetoomuksen esittäjien tulisi hakea oikaisua nostamalla 
                                               
1 EUVL L 238, 25.9.2003.
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yksityisiä kanteita tai yhteinen kanne kansallisissa tuomioistuimissa.


