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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Federico Cappello, olasz állampolgár által az „Associazione Guardie 
Ambientale d’Italia (sez. Provinciale)” nevében benyújtott, 1766/2009. 
számú petíció a vasúti sínek között található azbesztről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy vizsgálatok kimutatták, hogy Casale Monferrato (AI) 
közigazgatási területe közelében a vasúti sínek alatti kőrétegben azbeszt található. A petíció 
benyújtója sürgeti, hogy még a karbantartási és villamosítási munkálatok elvégzése előtt 
azbesztmentesítsék az érintett pályaszakaszokat. Véleménye szerint a jelenlegi helyzet 
veszélyt jelent az adott vasúti pályaszakaszon dolgozó munkavállalókra és cégekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója az Olasz Környezetvédelmi Tisztviselők Szövetségének regionális 
biztosaként azt állítja, hogy megerősítették az azbeszt jelenlétét a vasúti kavicságy anyagában 
Casale Monferrato községben. A regionális környezetvédelmi ügynökség grugliascói 
regionális azbesztközpontja (Torino) ellenőrzési jelentést készített. A petíció benyújtója 
szerint a regionális környezetvédelmi ügynökség 2003. július 18-i elemző jelentése 
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bizonyítékkal szolgál. A sztereó mikroszkóppal végzett előzetes megfigyelést követően 
optikai mikroszkópos elemzéseket végeztek, és azbesztként meghatározott szilikátszálakat 
kerestek. A petíció benyújtója jelzi, hogy a jelentés a vasúti sínek mentén végig megerősíti és 
igazolja az azbeszt jelenlétét, amely azbesztet tartalmazó kövekből (krizotil) és zöld kőből 
(azbesztkő) készült. 

A petíció benyújtója ezért az érintett pályaszakasz kötelező szennyeződésmentesítését kéri 
bármilyen munka (a vasúti sínek karbantartása és/vagy villamosítása) megkezdődése előtt. Ezt 
az indokolja, hogy – mint az ellenőrző jelentés is kimondja – a vasútvonalakon karbantartási 
munkát végző munkavállalók és vállalkozások egészségügyi veszélynek vannak kitéve. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Először is meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója korábban már benyújtott egy petíciót, 
amely szintén a Casale Monferrato-i azbesztszennyezés problémájával foglalkozott (337/2002. 
sz. petíció). Ezt a petíciót 2008. október 6-án lezárták. Mivel azonban az előbb említett petíció 
egy másik kérést tartalmazott, amely Casale Monferrato tekintetében külön olasz 
azbesztvédelmi jogszabály elfogadására irányult, a Bizottság külön választ ad a jelenlegi, 
1766/2009. számú petícióra.

Az Európai Unió szintjén a 2009/148/EK irányelv1 határozza meg a munkavállalók munkájuk 
során azbesztnek való kitettségével összefüggésben felmerülő vagy várhatóan felmerülő, 
egészséget érintő kockázatokkal szembeni védelmét célzó minimumkövetelményeket. Az 
irányelv kodifikálja az általa hatályon kívül helyezett korábbi 83/477/EGK irányelvben és 
későbbi módosításaiban foglalt rendelkezéseket.

A 2009/148/EK irányelv az azbeszt forgalmazására és felhasználására vonatkozó uniós jog 
egyéb rendelkezéseinek – így az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) és a 87/217/EGK 
irányelvnek – a sérelme nélkül megtiltja azon tevékenységeket, amelyek esetén a munkavállalók 
az azbeszt kitermelése, azbeszttermékek előállítása és feldolgozása, vagy a szándékosan 
hozzáadott azbesztrostokat tartalmazó termékek előállítása és feldolgozása során 
azbesztrostoknak vannak kitéve, kivéve a bontásból és azbesztmentesítésből származó termékek 
kezelését és ártalmatlanítását. Az irányelv olyan tevékenységekre alkalmazandó, amelyek 
folyamán a munkavállalók munkájuk során azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagokból 
származó pornak vannak vagy lehetnek kitéve. Az irányelv az azbesztexpozíció határértékét, 
valamint más különös követelményeket állapít meg. Amennyiben valamely anyagban vagy 
építményben az azbeszt jelenléte kétséges, be kell tartani ennek az irányelvnek az alkalmazandó 
rendelkezéseit.

Megjegyzendő, hogy az uniós irányelveket a tagállamoknak át kell ültetniük és végre kell 
hajtaniuk nemzeti jogukban. Az illetékes nemzeti végrehajtó hatóságok feladata, hogy 
kikényszerítsék az irányelvet átültető nemzeti rendelkezések alkalmazását.

Olaszország bejelentette a Bizottságnak (a fent említett 2009/148/EK irányelv által kodifikált) 
83/477/EGK irányelvet és annak későbbi módosításait átültető nemzeti intézkedéseket. Ezért az 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/148/EK irányelve a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (HL L 330., 2009.12.16., 28. o.). 
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olasz végrehajtó hatóságoknak kell elvégezniük a megfelelő ellenőrzéseket, és bevezetni a 
szükséges ellenőrző intézkedéseket a nemzeti jogszabályok hatékony alkalmazásának biztosítása 
érdekében. A petíció benyújtójának az olasz végrehajtó hatóságokhoz, különösen a munkaügyi 
felügyelethez kell fordulnia kérésével.

A nemzeti munkaügyi felügyelet elérhetőségei a következők:

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

A petíció benyújtója előtt álló másik lehetőség a Casale Monferrato községért is felelős 
regionális munkaügyi felügyelettel való kapcsolatfelvétel. Ennek elérhetőségei a következők:

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

Következtetések

A Bizottság a petíció benyújtója által adott tájékoztatás fényében arra a véleményre jutott, hogy 
ezzel az üggyel az adott területen érvényes nemzeti jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti 
hatóságoknak kell foglalkozniuk. A petíció egyik része alapján sem lehet olyan következtetést 
levonni, miszerint fennállhat meghatározott, egészségre és a biztonságra vonatkozó uniós 
minimumkövetelmények megsértése.  

A Bizottság nem rendelkezik információkkal arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtója már 
valóban felvette volna a kapcsolatot az érintett nemzeti hatóságokkal, így különösen az illetékes 
munkaügyi felügyelettel.

Magát a vasúti sínek szennyezésmentesítését az e válasz szövegében említett megfelelő 
európai uniós irányelveket átültető nemzeti jogszabályok teljes körű betartásával kell majd 
elvégezni.

Ezek a következtetések összhangban vannak a Bizottság korábban említett 337/2002. számú 
petícióra adott válaszával.


