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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1180/2007, mressqa minn Pat Grant, ta’ nazzjonalità Irlandiża, b’2 
firem, dwar kumpens għal dawk li qabel kienu jaħdmu fil-minjieri tal-faħam

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti qegħdin jitolbu kumpens għall-problemi tas-saħħa li jaffettwaw lilhom u lil 
dawk kollha li qabel kienu jaħdmu fil-minjiera tal-faħam ta’ Slieveardagh li għalqet fl-1992, 
bħala riżultat tan-nuqqas kbir ta’ sigurtà għas-saħħa fil-kundizzjonijiet tal-impjieg hemmhekk, 
filwaqt li jindikaw li huma affettwati b’mard bħal pneumoconiosis, il-bronkite, l-ażma, l-
artrite u problemi tal-qalb. Il-Gvern Irlandiż ma jagħrafx dan il-mard bħala relatat max-
xogħol, u għaldaqstant qiegħed jirrifjuta li jħallas kumpens sħiħ skont l-Iskema tal-Benefiċċji 
għall-Korrimenti fuq il-Post tax-Xogħol. L-unika marda rikonoxxuta bħala relatata max-
xogħol hija l-pneumoconiosis li għaliha jitħallas dritt żgħir għad-diżabiltà. Il-petizzjonanti 
jsemmu li, wara proċeduri legali, il-qrati taw lill-ħaddiema tal-minjieri Ingliżi ammonti kbar 
bħala kumpens għal mard fil-pulmun u mard ieħor li kien ikkaġunat mix-xogħol fil-minjieri 
tal-faħam. Il-Gvern Irlandiż jiġġustifika r-rifjut tiegħu li jħallas kumpens sħiħ billi jirreferi 
għal-leġiżlazzjoni fir-rigward tal-Iskema tal-Korrimenti fuq il-Post tax-Xogħol, li fl-ambitu 
tagħha l-kumpens jingħata lil dawk b’ċertu mard, speċifikat b’mod legali, marbut mal-post 
tax-xogħol. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjonanti qegħdin jitolbu kumpens għall-mard li jemmnu li qabadhom waqt li kienu 
qegħdin jaħdmu fil-Minjiera tal-Faħam ta’ Slieveardagh.
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Il-petizzjonanti jiddikjaraw li jirrappreżentaw grupp ta’ għoxrin persuna li qabel kienu jaħdmu 
fil-Minjiera tal-Faħam ta’ Slieverdagh f’Ballingarry, Thurles, li għalqet fl-1992 u lil xi romol 
ta’ tali persuni. Jingħad li dawn l-eks ħaddiema jsofru minn problemi tas-saħħa minħabba l-
kundizzjonijiet tax-xogħol fil-minjiera tal-faħam. B’mod partikolari, qattgħu ammont kbir ta’ 
ħin taħt l-art li kien jinvolvi tħaffir fuq in-niexef (dry drilling) minħabba li t-tħaffir fuq l-
imxarrab (wet boring) kien introdott biss fl-1959. Il-ħaddiema kienu esposti ħafna għat-trab 
minħabba li allegatament ma kinux fornuti b’maskli u ma kien hemm ebda estrattur adegwat. 
Jingħad li t-teħid massiv tat-trab, jidher li kkawża tibdil fjammatorju fil-pajpijiet tan-nifs u fil-
pulmun li kkawża mard bħal pneumoconiosis, il-bronkite, l-ażma, is-sindrome tas-“saba’ l-
abjad”, l-artrite u problemi tal-qalb.

Peress li l-marda pneumoconiosis hija l-unika marda li fl-Irlanda hija rikonoxxuta taħt l-
Iskema tal-Benefiċċji għall-Korrimenti fuq il-Post tax-Xogħol, sebgħa mill-eks ħaddiema 
jirċievu benefiċċju żgħir għad-diżabiltà f’dan ir-rigward.

L-ewwel għandu jiġi nnutat li r-rikonoxximent ta’ mard ikkawżat fuq il-post tax-xogħol 
suġġett għal kumpens jaqa’ fi ħdan il-kompetenza nazzjonali ta’ kull Stat Membru tal-UE.

Fil-livell Komunitarju, il-Kummissjoni adottat ir-Rakkomandazzjoni tad-19 ta’ Settembru 
2003, dwar l-iskeda Ewropea tal-mard fuq il-post tax-xogħol1 li tistieden lill-Istati Membri 
biex jieħdu ċerti azzjonijiet dwar il-mard imsemmi fl-Iskeda Ewropea tal-mard fuq il-post tax-
xogħol (l-Anness I tar-Rakkomandazzjoni) u l-mard li jkun suspettat li jkun oriġina mill-post 
tax-xogħol li għandu jkun suġġett għal notifika u li jista’ jitqies fi stadju aktar tard biex ikun 
inkluż fl-Anness I tal-iskeda Ewropea (l-Anness II tar-Rakkomandazzjoni). 

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-Istati Membri, fost affarijiet oħrajn:

"1. Jintroduċu malajr kemm jista’ jkun fil-liġijiet nazzjonali, fir-regolamenti jew fid-
dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar mard ikkawżat fuq il-post tax-xogħol  
rikonoxxut b’mod xjentifiku li jista’ jingħata kumpens u li huwa suġġett għal miżuri 
preventivi, l-iskeda Ewropa fl-Anness I;

2. Jieħdu passi biex jintroduċu fil-liġijiet nazzjonali, fir-regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tagħhom, id-dritt ta’ ħaddiem għal kumpens rigward mard ikkawżat fuq il-
post tax-xogħol jekk il-ħaddiem ikun qiegħed ibati minn mard li ma jkunx elenkat fl-Anness I 
iżda li jista’ jiġi ppruvat li għandu oriġini u natura b’rabta mal-post tax-xogħol, b’mod 
partikolari jekk il-mard huwa elenkat fl-Anness II” (l-Artikolu 1).  

Huwa pprovdut ukoll li l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw huma stess il-kriterji għar-
rikonoxximent ta’ kull marda kkawżata fuq il-post tax-xogħol skont il-liġijiet jew il-prattiki 
nazzjonali li jkunu fis-seħħ (l-Artikolu 2).

Konklużjonijiet
Għaldaqstant, minħabba li r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ma timponix fuq l-Istati 
Membri obbligi li jkunu jorbtu legalment, m’hemm l-ebda bażi li fuqha jistgħu jinbdew il-
proċeduri ta’ ksur kontra r-Repubblika tal-Irlanda dwar il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni.
                                               
1 ĠU L 238 tal-25 ta’ Settembru 2003.
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Il-petizzjonanti jindikaw li fl-2007, il-kwistjoni ġiet diskussa mal-awtoritajiet nazzjonali, 
madankollu, ma nstabet l-ebda soluzzjoni favorevoli għall-petizzjonanti. F’dan ir-rigward, 
għandu jiġi nnutat li l-petizzjonanti għandhom jibdew proċeduri legali quddiem il-qrati 
nazzjonali biex jiksbu riżarċiment b’rabta mad-dikjarazzjonijiet individwali jew kollettivi 
tagħhom.


