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Tárgy: A Pat Grant, ír állampolgár által benyújtott 1180/2007. számú, 2 aláírást 
tartalmazó petíció az egykori szénbányászoknak járó kártérítésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kártérítést kérnek egészségügyi problémáik miatt, amelyek őket és az 
1992-ben a rendkívül egészségtelen foglalkoztatási körülmények miatt bezárt slieveardagh-i 
aknában alkalmazott valamennyi korábbi szénbányászt sújtják, és közli, hogy 
pneumoconiosisban, hörghurutban, asztmában, ízületi gyulladásban és szívproblémákban 
szenvednek. Az ír kormány nem ismeri el e betegségek munkavégzéssel fennálló kapcsolatát, 
ezért nem hajlandó teljes kártérítést fizetni a munkahelyi baleseti ellátórendszer keretében. 
Kizárólag a pneumoconiosist ismerik el munkahelyi megbetegedésként, és erre tekintettel kis 
összegű rokkantsági pótlékot fizetnek. A petíció benyújtói rámutatnak, hogy a peres eljárást 
követően a bíróságok jelentős összegeket ítéltek meg kártérítés gyanánt brit bányászoknak a 
szénbányákban történő foglalkoztatásukból adódó tüdő- és egyéb betegségek tekintetében. Az 
ír kormány a teljes kártérítés kifizetésének elutasítását a munkahelyi baleseti ellátórendszerről 
szóló jogszabályokkal indokolja, mivel ezek értelmében kártérítés azoknak jár, akik 
munkavégzés közben bizonyos, jogszabályban megállapított betegségeket szereztek. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A petíció benyújtói kártérítést kérnek betegségeik miatt, amelyeket a slieverdagh-i 
szénbányában folytatott munkájuk során szereztek.
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A petíció benyújtói állításuk szerint a kapuit 1992-ben bezáró slieverdagh-i (Ballingarry, 
Thurles) szénmezőkön dolgozó húsz korábbi szénbányászból, valamint a szénbányászok 
özvegyeiből álló csoportot képviselnek. Állításuk szerint a korábbi dolgozók egészségügyi 
problémáktól szenvednek a szénbányában fennállt munkakörülmények miatt. Különösen igen 
sok időt töltöttek a felszín alatt, amelynek során száraz fúrást is alkalmaztak, mivel a nedves 
fúrást csak 1959-ben vezették be. A munkásokat különösen sok por érte, mivel állítólag nem 
viseltek maszkot, és nem voltak megfelelő kitermelőeszközeik sem. Állításuk szerint a por 
tömeges belélegzése miatt légutaikban és tüdejükben gyulladásos tünetek jelentkeztek, ennek 
következtében pedig pneumoconiosis, bronchitis, asztma, „fehérujjbetegség”, arthritis, 
valamint szívbetegségek alakultak ki.

Mivel Írországban a foglalkozási sérülések utáni ellátások rendszere csak a pneumoconiosist 
ismeri el betegségként, a korábbi dolgozók közül heten e tekintetben kisösszegű rokkantsági 
ellátásban részesülnek.

Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a kártérítésre jogosító foglalkozási megbetegedések 
elismerése az egyes uniós tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik.

A Bizottság közösségi szinten elfogadta a foglalkozási megbetegedések európai listájáról
szóló, 2003. szeptember 19-i ajánlást1, amelyben felkérik a tagállamokat, hogy tegyenek 
bizonyos intézkedéseket a foglalkozási megbetegedések európai listáján szereplő egyes 
betegségek (az ajánlás I. melléklete) és a foglalkozási eredetűnek gyanított betegségek 
vonatkozásában, amelyek esetében értesítést kell alkalmazni, és amelyeket egy későbbi 
szakaszban felvehetnek az európai lista I. mellékletébe (az ajánlás II. melléklete).

Ily módon ajánlják többek között, hogy a tagállamok:

„1. A lehető leghamarabb szerepeltessék nemzeti törvényeikben, rendeleteikben és 
közigazgatási rendelkezésekben a tudományosan elismert, kártérítésre jogosító és megelőző 
intézkedésekkel érintett foglalkozási megbetegedéseket, az I. mellékletben szereplő európai 
lista szerint;

2. Tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy nemzeti törvényeikben, rendeleteikben és 
közigazgatási rendelkezésekben a munkavállalók kártérítéshez való jogáról rendelkezzenek 
foglalkozási betegségek esetében, amennyiben a munkavállaló az I. mellékletben nem 
szereplő, azonban bizonyíthatóan foglalkozási eredetű és jellegű megbetegedésben szenved, és 
különösen ha a betegség szerepel a II. mellékletben” (1. cikk).

Rendelkeznek továbbá arról, hogy a tagállamok maguk határozzák meg az egyes foglalkozási 
betegségek elismerésére vonatkozó kritériumokat hatályos nemzeti jogszabályaikkal vagy 
gyakorlataikkal összhangban (2. cikk).

Következtetések
Következésképpen, mivel a bizottsági ajánlás nem ró a tagállamokra jogi kötelezettségeket, az 
Ír Köztársassággal szemben a petícióban felvetett kérdések tekintetében esetlegesen indított
                                               
1 HL L 238., 2003. szeptember 25.
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jogsértési eljárásnak nincs alapja.

A petíció benyújtói kifejtik, hogy a kérdést 2007-ben megvitatták a nemzeti hatóságokkal, 
azonban a petíció benyújtói számára kedvező megoldás nem született. E tekintetben meg kell 
jegyezni, hogy a petíció benyújtóinak a nemzeti bíróságok előtt kell bírósági eljárást 
kezdeményezniük az egyéni vagy kollektív követeléseikre irányuló jogorvoslat érdekében.


