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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1766/2009, внесена от Federico Cappello, с италианско 
гражданство, от името на (областната) Асоциация на италианските 
служители в  областта на околната среда (Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia), относно наличието на азбест между железопътни 
релси

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с наличието на азбест, 
открит по камъните под железопътната линия в община Casale Monferrato (AI). Той 
призовава съответните отсечки да бъдат изчистени преди да бъдат извършвани каквито 
и да било работи по тях, например за поддръжка и електрификация, като твърди, че 
съществува риск за здравето за хората и предприятията, извършващи строителни 
работи по железопътната линия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят, в качеството си на регионален пълномощник на Асоциацията на 
италианските служители в областта на околната среда, твърди, че е потвърдено 
наличието на азбест по камъните в основата на железопътна линия в община Casale 
Monferrato. Регионалният център по замърсявания с азбест в Grugliasco (Торино) към 
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Регионалната агенция за защита на околната среда (REPA) е изготвил доклад за 
проверка. Според вносителя на петицията, докладът за анализ на REPA от 18 юли 2003 
г. предоставя доказателства за наличието на азбест. Извършени са анализи чрез оптична 
микроскопия (метод на хроматична дисперсия) след предварително наблюдение със 
стереомикроскоп за откриване на влакнестите силикати, дефинирани като азбест. 
Вносителят посочва, че докладът потвърждава и удостоверява наличието на азбест по 
железопътната линия, изградена от камъни, съдържащи азбест (хризотил) и зелени 
камъни (серпентин). 

Поради това вносителят призовава за задължително обеззаразяване на железопътните 
релси преди започване на каквато и да било дейност (поддръжка и/или електрификация 
на железопътната линия). Причината за това е, че както се споменава в доклада за 
проверка, съществува риск за здравето за работниците и предприятията, извършващи 
дейности по поддръжката на железопътната линия. 

Коментари на Комисията във връзка с петицията

В началото следва да се отбележи, че по-рано вносителят е внесъл друга петиция 
(337/2002), която също се отнася до проблема със замърсяването с азбест в Casale 
Monferrato. Разглеждането на тази петиция е приключило на 6 октомври 2008 г. 
Въпреки това, тъй като първата петиция съдържа различно искане, свързано с 
приемането на специално италианско законодателство относно защитата от 
замърсяване с азбест в Casale Monferrato, Комисията дава отделен отговор на 
настоящата петиция 1766/2009.

На равнището на Европейския съюз, Директива 2009/148/ЕО1 установява минимални 
изисквания за защита на работниците от рискове за тяхното здраве, които произтичат 
или е вероятно да произтекат от експозиция на азбест по време на работа, включително 
и предотвратяването на такива рискове. Директивата кодифицира разпоредбите на 
предишната Директива 83/477/ЕИО и последващите изменения, които отменя.

Без да е в противоречие с други разпоредби на правото на ЕС относно предлагането на 
пазара и употребата на азбест, като Регламент 1907/2006 (REACH) и Директива 
87/217/ЕИО, Директива 2009/148/ЕО забранява дейностите, при които работниците са 
експонирани на азбестови влакна по време на добива на азбест, на производството и 
преработката на азбестови продукти или на производството и преработката на 
продукти, съдържащи нарочно добавен азбест, с изключение на обработката и 
обезвреждането на продукти, получени в резултат на разрушаване или отстраняване на 
азбест. Директивата се прилага по отношение на дейности, при които по време на 
работа работниците са или може да бъдат експонирани на прах от азбест или 
съдържащи азбест материали. С нея се определят граничните стойности на тази 
експозиция, както и други конкретни изисквания. Ако има някакво съмнение за 
наличието на азбест в даден материал или конструкция, се спазват приложимите 
разпоредби по директивата.

                                               
1 Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата 
на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (OВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 
28).
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Необходимо е да се отбележи, че директивите на ЕС следва да бъдат транспонирани и 
приложени в националното законодателство на държавите-членки. Прилагането на 
националните разпоредби, които транспонират директивата, е задължение на 
компетентните национални органи.

Италия е съобщила на Комисията националните мерки за транспониране на Директива 
83/477/ЕИО и последващите изменения (кодифицирана с горепосочената Директива 
2009/148/ЕО). Следователно италианските органи са компетентни за извършването на 
подходящи проверки и необходимия контрол за гарантиране на ефективното прилагане на 
националните правила. Вносителят следва да представи искането си на компетентните 
италиански органи, по-специално на инспектората по труда.

Адресът на инспектората по труда на национално равнище е следният:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Тел. 06 44487273    Факс: 06 44487709 
Имейл:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it

Друга възможност за вносителя на петицията е да се свърже с регионалния инспекторат 
по труда, отговарящ за община Casale Monferrato. Адресът е, както следва:

Direzione Provinciale Del Lavoro –Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italia
Тел. 0131 286711 Факс 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Заключения

С оглед на предоставената от вносителя на петицията информация, Комисията счита, че 
случаят следва да се разгледа от националните органи, отговорни за прилагането на 
националното законодателство в тази област. Петицията не дава доказателства за 
възможно нарушение на специфичните минимални изисквания на ЕС за безопасност на 
труда.  

Комисията не разполага с информация, която да доказва, че вносителят на петицията вече 
се е свързал със съответните национални органи, по-специално с компетентния 
инспекторат по труда.

Самото обеззаразяване на железопътната линия следва да се извърши в пълно 
съответствие с националното законодателство, транспониращо съответните директиви 
на Европейския съюз, както е посочено в текста на настоящия отговор.

Настоящите заключения са в съответствие със заключенията в отговора на Комисията на 
гореспоменатата петиция 337/2002.


