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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1766/2009 dėl asbesto, esančio tarp geležinkelio bėgių, kurią 
pateikė Italijos pilietis Federico Cappello Italijos aplinkos apsaugos 
kontrolės pareigūnų asociacijos „Associazione Guardie Ambientale 
d'Italia (sez. Provinciale)“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad atlikus tyrimą paaiškėjo, jog Kazale Monferato (AI) 
savivaldybėje akmens skaldos sluoksnyje po geležinkelio bėgiais yra asbesto.  Peticijos 
pateikėjas reikalauja nukenksminti visas susijusias atkarpas prieš jose pradedant, pavyzdžiui, 
techninės priežiūros ir elektrifikavimo darbus. Jis mano, kad susiklostė aplinkybės, kuriomis 
šiose geležinkelio atkarpose darbus atliekantiems rangovams ir įmonėms gresia pavojus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas, Italijos aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų asociacijos regioninis 
komisaras, teigia, kad patvirtinta tai, jog Kazale Monferato komunoje akmens skaldos 
sluoksnyje po geležinkelio bėgiais yra asbesto.  Regioninės aplinkos apsaugos agentūros 
(REPA) Gruljasko regioninis asbesto centras (Turinas) parengė patikros ataskaitą. Pasak 
peticijos pateikėjo, 2003 m. liepos 18 d. REPA analizės ataskaitoje pateikiama įrodymų. Po 
išankstinio stebėjimo stereomikroskopu buvo atlikti tyrimai naudojant optinę mikroskopiją 
(chromatinės dispersijos metodą), ieškant pluoštinių silikatų, vadinamų asbestu. Peticijos 
pateikėjas nurodo, kad ataskaitoje patvirtinama ir pažymima, kad asbesto esama palei visus 
geležinkelio bėgius, padarytus iš uolienų, kuriose yra asbesto (chrizotilo) ir žalios spalvos 
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uolienų (serpentino). 

Todėl peticijos pateikėjas prašo privalomo bėgių nukenksminimo prieš pradedant bet kokį su 
jais susijusį darbą (geležinkelio bėgių techninės priežiūros ir (arba) elektrifikavimo). Tai jis 
daro todėl, kad kaip išdėstyta patikros ataskaitoje, šiose geležinkelio atkarpose techninės 
priežiūros darbus atliekantiems darbininkams ir įmonėms gresia pavojus. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pirmiausia pažymėtina tai, kad anksčiau tas pats peticijos pateikėjas yra pateikęs kitą peticiją 
(Nr. 337/2002), kurioje taip pat minima taršos asbestu problema Kazale Monferate. Ši peticija 
baigta nagrinėti 2008 m. spalio 6 d. Vis dėlto, kadangi peticijoje buvo minimas kitoks 
prašymas, susijęs su specialių Italijos apsaugos nuo asbesto teisės aktų Kazale Monferato 
komunoje priėmimu, Komisija pateikia specialų atsakymą į dabartinę peticiją Nr. 1766/2009.

Europos Sąjungos lygmeniu Direktyvoje 2009/148/EB1 nustatyti būtiniausi reikalavimai, 
kuriais siekiama apsaugoti darbuotojus nuo pavojų jų sveikatai, įskaitant šių pavojų, kylančių 
arba galinčių kilti dėl asbesto poveikio darbe, prevenciją. Šia direktyva kodifikuojamos 
ankstesnės Direktyvos 83/477/EEB ir jos vėlesnių dalinių pakeitimų, kurie ja panaikinami, 
nuostatos. 

Direktyvoje 2009/148/EB, nepažeidžiant kitų ES teisės, pavyzdžiui, Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 (REACH) ir Direktyvos 87/217/EEB, nuostatų dėl prekybos asbestu ir jo 
naudojimo, draudžiama veikla, kurios metu darbuotojai yra veikiami asbesto plaušelių 
išgaunant asbestą arba gaminant ir perdirbant asbesto produktus, arba gaminant ir perdirbant 
produktus, į kuriuos buvo sąmoningai įdėta asbesto, išskyrus produktų, gautų po griovimo ir 
asbesto pašalinimo, apdorojimo ir šalinimo veiklą. Ši direktyva taikoma veiklai, kurią 
vykdydami darbuotojai patiria arba gali patirti iš asbesto ar iš asbesto turinčių medžiagų 
kylančių dulkių poveikį. Joje nustatytos šio veikimo ribinės vertės ir kiti specialūs 
reikalavimai. Kilus abejonėms dėl asbesto buvimo medžiagoje ar konstrukcijoje, turi būti 
laikomasi taikytinų šios direktyvos nuostatų.

Pažymėtina tai, kad ES direktyvas reikia perkelti į valstybių narių nacionalinius teisę ir jas 
įgyvendinti. Kompetentingų nacionalinių vykdymo institucijų reikalas užtikrinti šių 
nacionalinių nuostatų, kuriomis perkelta direktyva, taikymą.

Italija pranešė Komisijai apie nacionalines priemones, kuriomis perkelta Direktyva 83/477/EEB 
ir jos vėlesni daliniai pakeitimai (kodifikuota minėtos Direktyvos 2009/148/EB redakcija). Todėl 
vykdyti tinkamas patikras ir būtiną kontrolę, kad būtų užtikrintas veiksmingas nacionalinių 
taisyklių taikymas, reikės Italijos vykdymo institucijoms. Peticijos pateikėjas turėtų adresuoti 
savo prašymą Italijos vykdymo institucijoms, visų pirma Darbo inspekcijai.

Italijos valstybinės darbo inspekcijos kontaktiniai duomenys:

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

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28).
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Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273, faksas 06 4448770, el. paštas SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Kita galimybė peticijos pateikėjui – susisiekti su regionine Darbo inspekcija, atsakinga taip pat 
ir už Kazale Monferato komuną. Jos kontaktiniai duomenys:

Direzione Provinciale Del Lavoro –Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italija
Tel. 0131 286711, faksas  0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it el. paštas DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Išvados

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo suteiktą informaciją, Komisija mano, kad šį atvejį turėtų 
nagrinėti nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už šios srities nacionalinių teisės aktų 
vykdymo užtikrinimą. Dėl jokios peticijos dalies negalima daryti išvados, kad galbūt pažeisti tam 
tikri būtiniausi Europos Sąjungos sveikatos ir saugumo reikalavimai.  

Komisija neturi informacijos, ar peticijos pateikėjas iš tikrųjų jau susisiekė su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, ypač su tokiomis, kaip kompetentinga darbo inspekcija.

Patį geležinkelio bėgių nukenksminimą reikėtų atlikti visiškai laikantis šio atsakymo tekste 
minimų nacionalinių teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeltas atitinkamų Europos 
Sąjungos direktyvų rinkinys.

Šios išvados suderintos su Komisijos atsakyme dėl minėtos peticijos Nr. 337/2002 pateiktomis 
išvadomis.“


