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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1766/2009, ko Itālijas Vides darbinieku (pašvaldības) asociācijas 
(Associazione Guardie Ambientale d'Italia) vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Federico Cappello, par azbesta klātbūtni starp sliežu ceļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž satraukumu par azbesta klātbūtni, kas konstatēta akmeņos zem 
sliežu ceļiem Kazāles Monferrato (AI) pašvaldībā. Viņš lūdz attīrīt attiecīgos posmus pirms 
jebkādu darbu veikšanas, piemēram, apkopes un elektrifikācijas, un apgalvo, ka tie rada 
veselības apdraudējumu cilvēkiem un uzņēmumiem, kas veic darbus uz dzelzceļa līnijas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs kā Itālijas Vides darbinieku asociācijas reģionālais vadītājs 
apgalvo, ka ir apstiprināta azbesta klātbūtne dzelzceļa balasta akmeņu izejmateriālos Kazāles 
Monferrato komūnā. Reģionālās vides aizsardzības aģentūras (RVAA) Reģionālais azbesta 
centrs Grugliasco (Turīna) ir izstrādājis pārbaudes ziņojumu. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju RVAA 2003. gada 18. jūlija analīzes ziņojumā ir sniegti 
pierādījumi. Analīzes tika veiktas, pēc iepriekšējas novērošanas ar stereomikroskopu 
izmantojot optisko mikroskopiju (hromatiskās dispersijas metodi), meklējot šķiedrveida 
silikātus, kas definēti kā azbests. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ziņojumā apstiprināta un 
apliecināta azbesta klātbūtne visā sliežu ceļu garumā, kas izgatavoti uz azbestu saturošiem 
iežiem (hrizotīls) un zaļiem iežiem (serpentīns).
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Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz obligāti attīrīt attiecīgos sliežu ceļus pirms jebkādu darbu 
sākšanas (sliežu ceļu apkope un/vai elektrifikācija). Tas jādara tādēļ, ka, kā teikts pārbaudes 
ziņojumā, pastāv apdraudējums darba ņēmēju un uzņēmumu pārstāvju, kas uz sliežu ceļiem 
veiks apkopes darbus, veselībai. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Iesākumā jāatzīmē, ka šis lūgumraksta iesniedzējs jau iepriekš ir iesniedzis citu lūgumrakstu 
(Nr. 337/2002), kas arī attiecās uz piesārņojuma ar azbestu problēmu Kazālē Monferrato.
Lūgumraksts tika slēgts 2008. gada 6. oktobrī. Tomēr, ņemot vērā, ka lūgumrakstā bija 
citādāka prasība, kas saistīta ar īpašu Itālijas tiesību aktu par aizsardzību pret azbestu 
pieņemšanu attiecībā uz Kazāli Monferrato, Komisija sniedz atsevišķu atbildi uz šo 
lūgumrakstu Nr. 1766/2009.

Eiropas Savienības mērogā Direktīvā 2009/148/EK1 noteiktas obligātās prasības darba ņēmēju 
aizsardzībai pret veselības apdraudējumu, ieskaitot tā riska novēršanu, kas rodas vai varētu 
rasties no azbesta iedarbības d a r b a  vietā. Direktīvā kodificēti iepriekšējās 
Direktīvas 83/477/EEK un tās vēlāko grozījumu nosacījumi, ko tā atceļ.

Neskarot citus ES tiesību aktu nosacījumus par azbesta realizāciju un lietošanu, piemēram, 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un Direktīvu 87/217/EEK, ar Direktīvu 2009/148/EK 
aizliedz darbības, kuru dēļ darba ņēmēji tiek pakļauti azbesta šķiedru iedarbībai azbesta ieguves 
laikā vai azbesta izstrādājumu ražošanas un pārstrādes laikā, vai tādu izstrādājumu ražošanas un 
pārstrādes laikā, kuru sastāvā ir tīši pievienots azbests, izņemot tādu produktu apstrādi un 
nodošanu atkritumos, kas radušies nojaukšanas un azbesta aizvākšanas darbos. Šī direktīva 
attiecas uz darbībām, kuru laikā darba ņēmēji, pildot darbu, ir pakļauti vai var tikt pakļauti 
tādu putekļu iedarbībai, kas rodas no azbesta vai azbestu saturošiem materiāliem. Ar to 
nosaka šīs iedarbības robežvērtības, kā arī citas īpašas prasības. Ja ir jebkādas aizdomas par 
azbesta esamību materiālā vai būvē, tad ievēro šīs direktīvas noteikumus.

Jāatzīmē, ka ES direktīvas ir nepieciešams transponēt un īstenot dalībvalstu tiesību aktos.
Kompetento ieviešanas varas iestāžu ziņā ir valsts noteikumu, ar ko transponē direktīvu, 
ieviešana.

Itālija ir paziņojusi Komisijai valsts pasākumus, ar ko transponē Direktīvu 83/477/EEK un tās 
vēlākos grozījumus (kodificēta ar iepriekš minēto Direktīvu 2009/148/EK). Tādējādi Itālijas 
ieviešanas varas iestādēm ir jāveic atbilstošas pārbaudes un nepieciešamās kontroles, lai 
nodrošinātu efektīvu valsts noteikumu piemērošanu. Lūgumraksta iesniedzējam būtu jāvēršas ar 
prasību Itālijas ieviešanas varas iestādēs, konkrēti, Darba inspekcijā.

Valsts līmeņa Darba inspekcijas kontaktinformācija ir šāda:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret 
risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā (OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.)
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tālr. 06 44487273, fakss 06 44487709 
e-pasts:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it

Vēl viena iespēja lūgumraksta iesniedzējam ir sazināties ar reģionālo Darba inspekciju, kas 
atbildīga arī par Kazāles Monferrato komūnu. Kontaktinformācija ir šāda:

Direzione Provinciale Del Lavoro — Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alesandrija AL, Itālija
tālr: 0131 286711, fakss 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka šis gadījums 
jāizskata valsts varas iestādēm, kas atbildīgas par šīs jomas valsts tiesību aktu īstenošanu. 
Lūgumrakstā nav tādu faktu, kas ļautu secināt, ka, iespējams, ir pārkāptas konkrētas obligātās ES 
veselības un drošības prasības.

Komisijas rīcībā nav nekāda informācija par to, ka lūgumraksta iesniedzējs patiesi būtu jau 
sazinājies attiecīgajām valsts varas iestādēm, piemēram, kompetento darba inspekciju.

Pati sliežu ceļu attīrīšana būtu jāveic pilnībā atbilstoši valsts tiesību aktiem, ar ko transponē 
visas piemērojamās Eiropas Savienības direktīvas, kuras minētas šajā atbildē.

Šie secinājumi saskan ar secinājumiem Komisijas atbildē uz iepriekš minēto lūgumrakstu 
Nr. 337/2002.”


