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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1180/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Pat Grant un 
kam pievienoti 2 paraksti, par kompensācijām bijušajiem ogļračiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji vēlas saņemt kompensāciju par veselības problēmām, kas radušās 
viņiem un visiem pārējiem bijušajiem ogļračiem, kuri strādājuši Slieveardagh ogļraktuvēs, 
kas 1992. gadā slēgtas īpaši kaitīgo darba apstākļu dēļ, un norāda, ka viņiem ir tādi veselības 
traucējumi kā pneimokonioze, bronhīts, astma, artrīts un sirds slimības. Īrijas valdība neatzīst, 
ka šie veselības traucējumi ir saistīti ar darbu, un tāpēc atsakās maksāt pilnu kompensāciju, 
kas noteikta Profesionālo traumu kompensāciju shēmā (Occupational Injuries Benefits 
Scheme). Vienīgi pneimokonioze ir atzīta par arodslimību, un par to izmaksā nelielu 
invaliditātes pabalstu. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka pēc tiesas prāvām Apvienotās 
Karalistes kalnračiem piešķirtas lielas kompensācijas par plaušu un citiem veselības 
traucējumiem pēc darba ogļraktuvēs. Īrijas valdība savu atteikumu maksāt pilnu kompensāciju 
pamato ar tiesību aktiem par Arodslimību pabalstu sarakstu, kuros paredzēts, ka kompensāciju 
piešķir tiem, kam ir konkrēti, darbā iegūti un likumā noteikti veselības traucējumi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

Lūgumraksta iesniedzēji vēlas saņemt kompensāciju par slimībām, kuras, kā viņi apgalvo, 
iegūtas, strādājot Slieverdagh ogļraktuvēs.

Lūgumraksta iesniedzēji pārstāv vairāku ogļraču atraitnes un divdesmit bijušos ogļračus, kas 
strādājuši 1992. gadā slēgtajās Slieverdagh akmeņogļu atradnēs Ballingarry pilsētā, Thurles



PE411/989v01-00 2/2 CM\738845LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

rajonā. Viņi norāda, ka darba apstākļi ogļraktuvē bijušajiem strādniekiem izraisījuši nopietnas 
veselības problēmas. Respektīvi, viņi pavadījuši daudz laika zem zemes, darbā izmantojot 
sausās urbšanas metodi, jo slapjās urbšanas metodi ieviesa tikai 1959. gadā. Strādnieki bija 
pakļauti putekļu iedarbībai, jo netika nodrošinātas maskas un nebija piemērotas ogļu ieguves 
iekārtas. Tiek apgalvots, ka milzīgā putekļu daudzuma ieelpošana radījusi iekaisuma procesus 
elpošanas ceļos un plaušās, kas izraisījis tādas slimības kā pneimokonioze, bronhīts, astma, 
„balto pirkstu” sindroms, artrīts un sirds slimības.

Tā kā pneimokonioze ir vienīgā Īrijas Profesionālo traumu kompensāciju shēmā atzītā 
slimība, septiņi kādreizējie strādnieki par to saņem nelielu invaliditātes pabalstu.

Vispirms jānorāda, ka kompensējamo arodslimību atzīšana ir katras ES dalībvalsts 
kompetencē.

Kopienas līmenī Komisija ir pieņēmusi 2003. gada 19. septembra ieteikumu par Eiropas 
arodslimību sarakstu,1 kurā dalībvalstīm ieteikts veikt noteiktus pasākumus saistībā ar Eiropas 
arodslimību sarakstā (ieteikuma I pielikums) minētajām slimībām un tām slimībām, kuras, 
iespējams, izraisījusi profesionālā nodarbošanās un par kurām ir jāziņo, lai vēlāk varētu 
iekļaut Eiropas arodslimību saraksta I pielikumā (ieteikuma II pielikums).

Tādējādi dalībvalstīm inter alia iesaka:

1. Pēc iespējas ātrāk iekļaut I pielikumā esošo Eiropas arodslimību sarakstu savos valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos saistībā ar zinātniski atzītām arodslimībām, par 
kurām jāsaņem kompensācija un uz kurām attiecas preventīvi pasākumi.

2. Veikt pasākumus, lai savos valsts normatīvajos un administratīvajos aktos iekļautu 
darbinieku tiesības saņemt kompensāciju par arodslimībām, ja darbiniekam ir slimība, kas 
nav norādīta I pielikumā, taču kas pēc savas izcelsmes un veida ir arodslimība, jo īpaši tad, 
ja šī slimība ir iekļauta II pielikumā (1. pants).

Tāpat paredzēts, ka dalībvalstis pašas nosaka kritērijus katras arodslimības atzīšanai saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem vai praksi (2. pants).

Secinājumi
Tā kā Komisijas ieteikums neuzliek dalībvalstīm tiesiski saistošus pienākumus, nav pamatota 
iemesla uzsākt pārkāpuma procedūru pret Īrijas Republiku saistībā ar lūgumrakstā minētajiem 
jautājumiem.

Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka 2007. gadā šis jautājums tika apspriests ar valsts 
institūcijām, taču netika rasts lūgumraksta iesniedzējiem labvēlīgs risinājums. Tāpēc jānorāda, 
ka lūgumraksta iesniedzējiem jāsāk tiesvedība valsts tiesā savu individuālo un kolektīvo 
prasību apmierināšanai.

                                               
1 OV L 238, 25.9.2003.


