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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1766/2009, του Federico Cappello, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της (επαρχιακής) Ένωσης Υπαλλήλων Περιβάλλοντος της 
Ιταλίας (Associazione Guardie Ambientale d'Italia), σχετικά με την 
παρουσία αμιάντου μεταξύ σιδηροτροχιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την παρουσία αμιάντου που έχει εντοπιστεί στις 
πέτρες που βρίσκονται κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές στον δήμο Casale Monferrato 
(ΑΙ). Ζητεί τα εν λόγω τμήματα να απολυμαίνονται πριν από κάθε εργασία, όπως για 
παράδειγμα συντήρηση και ηλεκτροκίνηση, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν κίνδυνο για την 
υγεία των πολιτών και των εργαζομένων στις εταιρείες που εκτελούν εργασίες στη 
σιδηροδρομική γραμμή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, με την ιδιότητά του ως περιφερειακός επίτροπος της Ένωσης Υπαλλήλων 
Περιβάλλοντος της Ιταλίας, ισχυρίζεται ότι έχει επιβεβαιωθεί παρουσία αμιάντου σε υλικό 
από πέτρες στα βαρίδια σιδηροδρομικών γραμμών στην κοινότητα Casale Monferrato.
Συντάχθηκε έκθεση επαλήθευσης από το περιφερειακό κέντρο αμιάντου του Περιφερειακού 
Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (REPA) στο Grugliasco (Τορίνο). Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η έκθεση ανάλυσης του REPA της 18ης Ιουλίου 2003 παρέχει αποδείξεις.
Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις χρησιμοποιώντας οπτική μικροσκοπία (μέθοδος χρωματικής 
διασποράς) μετά την παρατήρηση που προηγήθηκε με στεροσκοπικό μικροσκόπιο, με σκοπό 
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την αναζήτηση των ινωδών πυριτικών αλάτων που ορίζονται ως αμίαντος. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι η έκθεση επιβεβαιώνει και πιστοποιεί την παρουσία αμιάντου σε όλο το 
μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών οι οποίες αποτελούνται από πετρώματα που περιέχουν 
αμίαντο (χρυσότιλος) και πράσινα πετρώματα (σερπεντίνης).

Ο αναφέρων ζητεί συνεπώς την υποχρεωτική απολύμανση των συγκεκριμένων τμημάτων των 
γραμμών πριν από την έναρξη οιασδήποτε εργασίας (συντήρηση ή/και ηλεκτροκίνηση επί 
των σιδηροδρομικών γραμμών). Ο λόγος είναι, όπως αναφέρεται στην έκθεση επαλήθευσης, 
ότι υφίσταται κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων και των υπαλλήλων στις εταιρείες που 
εκτελούν εργασίες συντήρησης στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Καταρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει υποβληθεί στο παρελθόν και άλλη αναφορά 
(337/2002) από τον ίδιο αναφέροντα, η οποία επίσης αφορούσε το πρόβλημα της μόλυνσης με 
αμίαντο στο Casale Monferrato. Η εξέταση της αναφοράς αυτής περατώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 
2008. Εντούτοις, επειδή η συγκεκριμένη αναφορά περιείχε ένα διαφορετικό αίτημα σχετικά με 
την έγκριση ειδικής νομοθεσίας εκ μέρους της Ιταλίας για προστασία από τον αμίαντο στο 
Casale Monferrato, η Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένη απάντηση στην παρούσα αναφορά 
1766/2009.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία 2009/148/ΕΚ1 προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, 
περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή μπορούν να
προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στον αμίαντο. Η οδηγία κωδικοποιεί 
διατάξεις της παλαιότερης οδηγίας 83/477/ΕΟΚ και των επακόλουθων τροποποιήσεών της, την 
οποία επίσης καταργεί.

Η οδηγία 2009/148/ΕΚ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων διατάξεων του δικαίου της ΕΕ 
σχετικά με την εμπορία και χρήση αμιάντου, όπως ο κανονισμός 1907/2006 (REACH) και η 
οδηγία 87/217/ΕΟΚ, απαγορεύει δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε ίνες 
αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων 
αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθελημένα προστεθέντα 
αμίαντο, με εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται 
από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου. Η οδηγία εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, σε σκόνη ή σε υλικά που περιέχουν αμίαντο. Θεσπίζει τις οριακές τιμές για την 
έκθεση αυτή, όπως και άλλες ειδικές απαιτήσεις. Εάν υπάρχει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την 
παρουσία αμιάντου σε υλικό ή κατασκευή, πρέπει να τηρούνται οι εφαρμοστέες διατάξεις της εν 
λόγω οδηγίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες της ΕΕ πρέπει να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου να επιβάλουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν την οδηγία.

                                               
1 Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας 
(ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28).
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Η Ιταλία έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τα εθνικά μέτρα που μεταφέρουν την οδηγία 
83/477/ΕΟΚ και των επακόλουθων τροποποιήσεών της (κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 
2009/148/EΚ). Συνεπώς, εναπόκειται στις ιταλικές αρχές επιβολής του νόμου να διεξάγουν 
επαρκείς επιθεωρήσεις και να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών κανόνων. Ο αναφέρων πρέπει να 
απευθύνει το αίτημά του στις ιταλικές αρχές επιβολής του νόμου, και συγκεκριμένα στην 
Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιθεώρησης εργασίας σε εθνικό επίπεδο είναι:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273    Fax: 06 44487709 
e-mail:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Μια άλλη δυνατότητα για τον αναφέροντα θα ήταν να επικοινωνήσει με την περιφερειακή 
Επιθεώρηση Εργασίας, αρμόδια για την κοινότητα Casale Monferrato. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας είναι τα εξής:

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

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η 
υπόθεση αυτή πρέπει να εξετασθεί από τις εθνικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν. Κανένα στοιχείο στην αναφορά δεν 
επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανή παραβίαση των ειδικών ελάχιστων 
απαιτήσεων της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια.  

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες ότι ο αναφέρων έχει πράγματι επικοινωνήσει με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως, συγκεκριμένα, με την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Η ίδια η απολύμανση των σιδηροδρομικών γραμμών θα πρέπει να εκτελεστεί σε πλήρη 
συμμόρφωση προς την εθνική νομοθεσία η οποία μεταφέρει το σύνολο των κατάλληλων 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο κείμενο της παρούσας απάντησης.

Αυτά τα συμπεράσματα συνάδουν με τα συμπεράσματα που περιέχονται στην απάντηση της 
Επιτροπής σχετικά με την προαναφερθείσα αναφορά αριθ. 337/2002.


