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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1766/2009 af Federico Cappello, italiensk statsborger, for 
Associazione Guardie Ambientale d'Italia (sez. Provinciale), om tilstedeværelsen 
af asbest mellem jernbaneskinnerne

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at en undersøgelse har vist, at der findes asbest i stenlaget under 
jernbaneskinnerne ved kommunen Casale Monferrato (AI). Andrageren forlanger sanering af 
alle berørte strækninger, inden der udføres arbejde som f.eks. vedligeholdelsesarbejde og 
elektrificering af disse strækninger. Han mener, at der er tale om en situation, hvor ansatte og 
virksomheder, der udfører arbejde på disse sporstrækninger, er i fare.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren, der er regional kommitteret for sammenslutningen af italienske miljøinspektører 
"Associazione Guardie Ambientale d'Italia", hævder, at tilstedeværelsen af asbest i 
jernbaneballaststenmaterialet i Casale Monferrato kommune er blevet bekræftet. Der er 
udarbejdet en verifikationsrapport af det regionale miljøbeskyttelsesagenturs regionale 
asbestcenter i Grugliasco (Torino). Ifølge andrageren dokumenteres det i det regionale 
miljøbeskyttelsesagenturs analyserapport fra 18. juli 2003. Analyserne blev udført med optisk 
mikroskopi (kromatisk dispersion) efter forudgående observation med et stereomikroskop i 
søgningen efter silikater med fiberstruktur, der defineres som asbest. Andrageren oplyser, at 
rapporten bekræfter tilstedeværelsen af asbest langs med hele jernbanestrækningen i form af 
asbestholdige sten (krysotil) og grønne sten (serpentin). 
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Andrageren anmoder derfor om obligatorisk sanering af de pågældende skinner, inden der 
påbegyndes arbejde (vedligeholdelse og/eller elektrificering af jernbanestrækningen). Dette 
skyldes, at der som anført i verifikationsrapporten er en sundhedsrisiko for arbejdstagere og 
alle virksomheder, der udfører vedligeholdelsesarbejde på jernbanesporene. 

Kommissionens bemærkninger

Det skal indledningsvis bemærkes, at samme andrager tidligere har indsendt et andet andragende 
(337/2002), som også omhandlede problemet med asbestforurening i Casale Monferrato.
Behandlingen af dette andragende blev afsluttet den 6. oktober 2008. Da andragendet indeholdt 
en anden anmodning om vedtagelse af en særlig italiensk lovgivning vedrørende beskyttelse mod 
asbest for Casale Monferrato, udfærdiger Kommissionen dog et specifikt svar på det aktuelle 
andragende 1766/2009.

På EU-plan fastsætter direktiv 2009/148/EF1 minimumsforskrifter, der har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod farer for deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår 
eller kan opstå ved under arbejdet at være udsat for asbest. Direktivet kodificerer 
bestemmelserne i det tidligere direktiv 83/477/EØF med senere ændringer, som det ophæver.

Direktiv 2009/148/EF forbyder med forbehold for andre bestemmelser i EU-lovgivningen om 
markedsføring og anvendelse af asbest som forordning 1907/2006 (REACH) og direktiv 
87/217/EØF aktiviteter, der udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under udvinding af asbest og 
ved fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter eller fremstilling og forarbejdning af 
produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest, bortset fra behandling og bortskaffelse af 
produkter fra nedrivning eller fjernelse af asbest. Direktivet gælder for aktiviteter, under hvilke 
arbejdstagere i løbet af arbejdet er eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige 
materialer. Det fastsætter grænseværdierne for denne eksponering samt andre specifikke krav.
Hvis der hersker tvivl om tilstedeværelsen af asbest i et materiale eller en konstruktion, skal de 
gældende bestemmelser i dette direktiv overholdes.

Det bør bemærkes, at EU-direktiver skal gennemføres i den nationale lovgivning i 
medlemsstaterne. Det er op til de kompetente nationale håndhævende myndigheder at 
håndhæve anvendelsen af de nationale bestemmelser, der gennemfører direktivet.

Italien har underrettet Kommissionen om de nationale foranstaltninger, der gennemfører direktiv 
83/477/EØF med senere ændringer (kodificeret ved ovennævnte direktiv 2009/148/EF). Det er 
derfor op til de italienske håndhævende myndigheder at gennemføre tilstrækkelige inspektioner 
og foretage den nødvendige kontrol for at sikre effektiv anvendelse af de nationale regler.
Andrageren bør rette sin anmodning til de italienske håndhævende myndigheder, navnlig til 
arbejdstilsynet.

Det nationale arbejdstilsyns kontaktoplysninger er:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale

                                               
1 Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved 
under arbejdet at være udsat for asbest (EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28).
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Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tlf. 06 44487273, fax: 06 44487709, 
e-mail:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
En anden mulighed for andrageren er at kontakte det regionale arbejdstilsyn, som også er 
ansvarligt for Casale Monferrato kommune. Arbejdstilsynets kontaktoplysninger er:

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

Konklusioner

Ud fra andragerens oplysninger er Kommissionen af den opfattelse, at denne sag skal behandles 
af de nationale myndigheder, som er ansvarlige for håndhævelsen af den nationale lovgivning 
inden for dette område. Der er ikke nogen elementer i andragendet, der indikerer, at der er en 
mulig overtrædelse af specifikke EU-minimumskrav om sundhed og sikkerhed.  

Kommissionen har ikke nogen oplysninger til rådighed om, at andrageren faktisk allerede har 
kontaktet de relevante nationale myndigheder, f.eks. navnlig det kompetente arbejdstilsyn.

Selve saneringen af jernbaneskinnerne skal gennemføres helt i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning, der gennemfører de relevante EU-direktiver som nævnt i dette svar.

Disse konklusioner er i overensstemmelse med konklusionerne i Kommissionens svar 
vedrørende ovennævnte andragende nr. 337/2002."


