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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1180/2007, adresată de Pat Grant, de naționalitate irlandeză, 
însoțită de 2 semnături, privind compensațiile pentru foștii mineri

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită compensații pentru problemele de sănătate care i-au afectat pe ei și pe 
ceilalți foști mineri angajați în mina Slieveardagh, care s-a închis în 1992 din cauza condițiilor 
de lucru extrem de nesănătoase, arătând că suferă de afecțiuni precum pneumoconioză, 
bronșită, astm, artrită și boli de inimă. Guvernul irlandez nu recunoaște aceste afecțiuni ca 
fiind legate de locul de muncă, refuzând în consecință să plătească compensații complete în 
temeiul sistemului de compensații pentru bolile profesionale. Singura afecțiune recunoscută 
ca fiind o consecință a locului de muncă este pneumoconioza, pentru care se plătește o 
compensație mică de handicap. Petiționarii subliniază că, în urma procedurilor legale, 
instanțele au acordat minerilor britanici sume mari drept compensație pentru afecțiunile la 
plămâni și alte tulburări rezultate în urma muncii efectuate în minele de cărbune. Guvernul 
irlandez își justifică refuzul de a plăti compensații complete făcând apel la legislația privind 
lista bolilor profesionale, în temeiul căreia compensația este acordată celor care suferă de 
anumite afecțiuni menționate în lege contractate la locul de muncă. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

Petiționarii solicită compensații pentru boli pe care ei cred că le-au contractat în timp ce 
lucrau în mina Slieverdagh.

Petiționarii susțin că reprezintă un grup de douăzeci de foști mineri și câteva văduve ale 
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minerilor care au lucrat în bazinul carbonifer Slieverdagh din Ballingarry, Thurles, care s-a 
închis în 1992. Se susține că foștii lucrători suferă de probleme de sănătate din cauza 
condițiilor de lucru din mină. Aceștia au petrecut, în special, o mare parte din timp în subteran 
practicând forajul uscat, având în vedere că forajul ud a fost introdus abia în 1959. Lucrătorii 
au fost expuși considerabil la praf, deoarece se presupune ca nu le-au fost asigurate măști și 
nu existau extractori adecvați. Se susține că inhalațiile masive de praf par să fi cauzat 
schimbări inflamatorii ale căilor respiratorii și ale plămânilor, cauzând boli precum 
pneumoconioza, bronșita, astmul, sindromul Raynaud, artrita și boli de inimă.

Deoarece pneumoconioza este singura afecțiune recunoscută de sistemul de compensații 
pentru bolile profesionale în Irlanda, șapte dintre foștii mineri primesc o compensație mică de 
handicap în acest sens. 

De la început trebuie menționat faptul că recunoașterea bolilor profesionale care sunt pasibile 
de compensație ține de competența națională a fiecărui stat membru UE în parte. 

La nivel comunitar, Comisia a adoptat Recomandarea din 19 septembrie 2003 privind lista
europeană a bolilor profesionale1, care solicită statele membre să ia măsuri în ce privește 
bolile menționate în Lista europeană a bolilor profesionale (anexa I la recomandare) și bolile 
suspectate ca fiind de natura profesională care ar trebui supuse înștiințării și care ar putea fi 
luate în considerare într-o etapă ulterioară pentru a fi incluse în anexa I la lista europeană
(anexa II la recomandare).

Prin urmare, se recomandă ca statele membre, inter alia:

„1. Să includă cât mai curând posibil în legile, regulamentele și prevederile lor
administrative naționale privind bolile profesionale recunoscute din punct de vedere științific 
ca fiind pasibile de compensație și supuse măsurilor preventive, lista europeană din anexa I;

2. Să ia măsuri pentru a introduce în legile, regulamentele și prevederile lor administrative 
naționale dreptul unui lucrător la compensație în cazul bolilor profesionale, dacă lucrătorul 
suferă din cauza unei afecțiuni care nu este menționată în anexa I, dar care poate fi dovedită 
ca fiind de origine și natură profesională, în special dacă afecțiunea este menționată în anexa 
II” (articolul 1).

De asemenea, se menționează că statele membre însele vor hotărî criteriile de recunoaștere a 
fiecărei boli profesionale în parte, în conformitate cu legile și practicile naționale în vigoare. 
(articolul 2).

Concluzii
Prin urmare, deoarece recomandarea Comisiei nu impune statelor membre obligații legale, nu 
există motive pe baza cărora procedurile privind încălcarea dreptului comunitar ar putea fi 
demarate împotriva Republicii Irlandeze cu privire la chestiunea menționată în petiție.

Petiționarii sugerează că în 2007 au discutat problema cu autoritățile naționale, fără însă a se
                                               
1 JO L 238 din 25 septembrie 2003.
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găsi o soluție favorabilă acestora. În această privință, trebuie notat faptul că petiționarii ar 
trebui să inițieze demersuri legale în fața instanțelor naționale pentru solicitarea de reparații
pentru pretențiile lor individuale sau colective.


