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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1180/2007, którą złożył Pat Grant (Irlandia), z dwoma podpisami, 
w sprawie odszkodowania dla byłych górników

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domagają się odszkodowania za problemy zdrowotne, z którymi zmagają 
się zarówno oni, jak i wszyscy pozostali byli górnicy zatrudnieni w kopalni Slieveardagh 
zamkniętej w 1992 r. z powodu panujących tam skrajnie szkodliwych dla zdrowia warunków 
pracy. Składający petycję informują, że górnicy cierpią na takie schorzenia, jak pylica płuc, 
zapalenie oskrzeli, astma, zapalenie stawów i problemy z sercem. Irlandzki rząd nie uznaje 
tych schorzeń za schorzenia zawodowe i w związku z tym odmawia wypłacenia pełnego 
odszkodowania zgodnie z systemem zasiłków z tytułu chorób zawodowych. Jedynym 
schorzeniem uznawanym za schorzenie zawodowe jest pylica płuc, za którą wypłacana jest 
niska renta inwalidzka. Składający petycję zaznaczają, że w wyniku postępowania sądowego 
brytyjskim górnikom przyznano ogromne odszkodowania za schorzenia płuc i inne choroby 
będące skutkiem pracy w kopalniach. Rząd irlandzki, uzasadniając odmowę wypłacenia 
pełnych odszkodowań, powołuje się na ustawodawstwo dotyczące systemu obrażeń 
odniesionych podczas pracy, zgodnie z którym odszkodowanie przyznawane jest osobom 
cierpiącym na pewne prawnie określone schorzenia nabyte podczas pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Składający petycję domagają się odszkodowania za schorzenia, na które w ich opinii zapadli 
w trakcie pracy w kopalni węgla Slieverdagh.
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Składający petycję twierdzą, że reprezentują grupę dwudziestu byłych górników i kilka wdów 
po górnikach, którzy pracowali w kopalni węgla Slieverdagh w Ballingarry, Thurles. 
Kopalnia została zamknięta w 1992 r. W petycji zaznacza się, że byli pracownicy zmagają się 
z problemami zdrowotnymi spowodowanymi warunkami pracy w kopalni. Przede wszystkim 
dużo czasu spędzali oni pod ziemią na suchym wierceniu, ponieważ wiercenie mokre 
wprowadzono dopiero w 1959 r. Pracownicy byli w szerokim zakresie narażeni na kontakt 
z pyłem, gdyż rzekomo nie wyposażono ich w maski, nie funkcjonowały też odpowiednie 
wentylatory. Składający petycję uważają, że intensywne wdychanie pyłu wydaje się być 
przyczyną zmian zapalnych w drogach oddechowych i płucach, co powoduje choroby takie, 
jak pylica płuc, bronchit, astma, objawy Raynauda, artretyzm oraz choroby serca.

Ponieważ pylica płuc jest jedyną chorobą uznawaną w ramach systemu zasiłków z tytułu 
chorób zawodowych w Irlandii, siedmiu byłych pracowników otrzymuje niewielkie renty 
inwalidzkie z tego tytułu.

Na wstępie należy zauważyć, że uznawanie chorób zawodowych, które kwalifikują się do 
wypłaty odszkodowania, wchodzi w zakres kompetencji krajowych poszczególnych państw 
członkowskich UE.

Na szczeblu wspólnotowym Komisja przyjęła w dniu 19 września 2003 r. zalecenie
w sprawie Europejskiej listy chorób zawodowych,1 w którym wzywa się państwa 
członkowskie do podjęcia pewnych działań dotyczących chorób wymienionych na
Europejskiej liście chorób zawodowych (załącznik I zalecenia) oraz chorób
o prawdopodobnym pochodzeniu zawodowym, które powinny stać się przedmiotem 
deklaracji, i których zapisanie w załączniku I europejskiej listy można brać pod uwagę na 
etapie późniejszym (załącznik II zalecenia).

A zatem państwom członkowskim zaleca się między innymi:

„1. jak najszybsze wprowadzenie do ich krajowych ustaw, uregulowań czy przepisów 
administracyjnych kwestii dotyczących naukowo uznawanych chorób zawodowych 
kwalifikujących się do wypłaty odszkodowania i objętych środkami zapobiegawczymi, 
wymienionych na Europejskiej liście w załączniku I;

2. podjęcie kroków mających na celu wprowadzenie do ich krajowych ustaw, uregulowań czy 
przepisów administracyjnych kwestii prawa pracownika do odszkodowania za choroby 
zawodowe, jeżeli cierpi on na dolegliwość niewymienioną w załączniku I, ale można dowieść 
jej zawodowego pochodzenia czy charakteru, szczególnie gdy wymieniona jest w załączniku
II” (art. 1).

Przewiduje się też, że państwa członkowskie same określają kryteria uznawania 
poszczególnych chorób zawodowych zgodnie z prawem krajowym i stosowanymi praktykami
(art. 2).

Wnioski
Zalecenie Komisji nie nakłada zatem na państwa członkowskie zobowiązań prawnych. Nie 
                                               
1 Dz.U. L 238 z 25 września 2003 r.
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ma podstawy do wszczęcia przeciw Republice Irlandii postępowania w sprawie naruszenia 
dotyczącego kwestii poruszonych w niniejszej petycji.

Składający petycję informują, że w 2007 r. sprawę tę omawiano z władzami krajowymi, nie 
znaleziono jednak korzystnego dla nich rozwiązania. W tym kontekście należy zauważyć, że 
składający petycję powinni zainicjować postępowanie prawne przed sądami krajowymi
w celu zaspokojenia roszczeń indywidualnych i zbiorowych.


