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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 1180/2007, ingiven av Pat Grant (irländsk medborgare), med 
2 namnteckningar, om kompensation för före detta kolgruvearbetare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna vill ha kompensation för de hälsoproblem som de och alla andra före detta 
kolgruvearbetare som har varit anställda i Slieveardagh-gruvan som stängdes 1992 har 
åsamkats till följd av de mycket ohälsosamma arbetsförhållandena där, och uppger att de har 
drabbats av sjukdomar som pneumokonios, bronkit, astma, artrit och hjärtproblem. Den 
irländska regeringen erkänner inte dessa sjukdomar som arbetsrelaterade, och vägrar därför att 
betala ut hel sjukförsäkringsersättning för arbetsplatsolyckor. Den enda sjukdom som erkänns 
som arbetssjukdom är pneumokonios, för vilken en liten invaliditetsersättning betalas ut. 
Framställarna påpekar att brittiska domstolar efter rättsliga förfaranden har tilldelat brittiska 
gruvarbetare stora belopp som kompensation för lungsjukdomar och andra sjukdomar som de 
har ådragit sig på grund av arbete i kolgruvor. Den irländska regeringen motiverar sin vägran 
att betala ut hel ersättning genom att hänvisa till lagen om ersättning för arbetsplatsolyckor, 
enligt vilken ersättning betalas till personer med vissa i lagen specificerade sjukdomar som de 
har ådragit sig i arbetet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 april 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).



PE411.989v01-00 2/3 CM\738845SV.doc

SV

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008.

Framställarna vill ha kompensation för sjukdomar som de anser sig ha fått när de arbetade i 
kolgruvan Slieverdagh.

Framställarna uppger att de företräder en grupp om tjugo före detta kolgruvearbetare samt 
några änkor till kolgruvearbetare som arbetade på Slieverdaghs kolfält i Ballingarry, Thurles, 
vilket lades ned 1992. Dessa före detta gruvarbetare sägs ha åtdragit sig hälsoproblem till 
följd av arbetsvillkoren i kolgruvan. De tillbringade en stor del av tiden under jord, sysselsatta 
med torrborrning eftersom våtborrning inte infördes förrän 1959. Arbetstagarna blev i hög 
grad exponerade för damm eftersom de efter vad som uppges inte hade tillgång till masker 
och eftersom det inte fanns några ordentliga utsugningsfläktar. Framställarna anser att den 
massiva inandningen av damm har vållat inflammatoriska förändringar i luftvägarna och 
lungorna, vilket har lett till sjukdomar som t. ex. pneumokonios, bronkit, astma, 
”vita fingrar”-syndromet, artrit och hjärtproblem.

Eftersom pneumokonios är den enda sjukdom som är erkänd enligt lagen om ersättning för 
arbetsplatsolyckor i Irland uppbär sju av de före detta arbetarna en liten invaliditetsersättning
för detta.

Det bör redan från början noteras att erkännandet av arbetssjukdomar för vilka man har rätt 
till kompensation faller inom varje EU-medlemsstats nationella behörighet.

På gemenskapsnivå har kommissionen antagit en rekommendation av den 19 september 2003 
om den europeiska förteckningen över arbetssjukdomar,1 där medlemsstaterna uppmanas att 
vidta vissa åtgärder när det gäller de sjukdomar som nämns i den europeiska förteckningen 
över arbetssjukdomar (bilaga I till rekommendationen), och de sjukdomar som misstänks ha 
ett arbetsrelaterat ursprung som bör anmälas och i framtiden kan komma att införas i bilaga I 
till den europeiska förteckningen (bilaga II till rekommendationen).

Medlemsstaterna rekommenderas därför bland annat:

”1. Att så snart som möjligt införa den europeiska förteckningen enligt bilaga 1 i nationella 
lagar och förordningar om sjukdomar som vetenskapligt har erkänts ha ett arbetsrelaterat 
ursprung, kan ge rätt till ersättning och bör bli föremål för förebyggande åtgärder.

2. Att i sina lagar och förordningar införa en rätt till ersättning för arbetssjukdomar som inte 
har tagits upp i förteckningen i bilaga I, men vars arbetsrelaterade ursprung och karaktär 
kan bevisas, särskilt om dessa sjukdomar har tagits upp i bilaga II” (artikel 1).

Det föreskrivs också att det åligger medlemsstaterna själva att fastställa kriterier för 
erkännande av en arbetssjukdom enligt deras gällande nationella lagstiftning eller praxis 
(artikel 2).

                                               
1 EUT L 238, av den 25 september 2003.
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Slutsatser
Eftersom kommissionens rekommendation inte ålägger medlemsstaterna några rättsligt 
bindande skyldigheter finns det ingen grund för att inleda ett överträdelseförfarande mot 
Irland avseende de frågor som tas upp i framställningen.

Framställarna uppger att frågan diskuterades med de nationella myndigheterna 2007, men att 
ingen lösning som gagnar dem har kunnat uppnås. I detta avseende bör det noteras att 
framställarna borde inleda ett rättsligt förfarande i nationell domstol om de vill göra sina 
enskilda eller kollektiva anspråk gällande.


