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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1766/2009, ingediend door Federico Cappello (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Associazione Guardie Ambientale d'Italia (sez.
Provinciale), over de aanwezigheid van asbest tussen de spoorrails

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt dat onderzoek heeft aangetoond dat in de steenlaag onder de spoorrails bij de 
gemeente Casale Monferrato (AI) asbest aanwezig is. Indiener verlangt sanering van alle 
betrokken trajecten voordat werkzaamheden, zoals onderhoudswerkzaamheden en elektrificatie, 
aan deze trajecten worden verricht. Hij is van mening dat er sprake is van een situatie waarin 
werknemers en bedrijven die werkzaamheden aan dit spoortraject verrichten gevaar lopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener stelt, in zijn hoedanigheid van regionaal commissaris van de Vereniging van Italiaanse 
milieufunctionarissen, dat de aanwezigheid van asbest in het stenen ballastbed onder de 
spoorrails in de gemeente Casale Monferrato is bevestigd. Het in Grugliasco (Turijn) gevestigde 
regionale asbestcentrum van de regionale milieubeschermingsautoriteit REPA heeft een 
controlerapport opgesteld. Volgens indiener wordt in het analyserapport van de REPA van 
18 juli 2003 bewijs verstrekt. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van optische microscopie 
(methode van de chromatische verspreiding), nadat daaraan voorafgaand met een 
stereomicroscoop was gezocht naar de vezelachtige silicaten waarvoor asbest de verzamelnaam 
vormt. Indiener stelt dat het rapport de aanwezigheid van asbest onder het gehele traject van de 
spoorrails bevestigt, in de laag die bestaat uit asbesthoudende stenen (chrysotiel) en groene 
stenen (serpentine).



PE448.705v01-00 2/3 CM\829516NL.doc

NL

Indiener verzoekt derhalve om verplichte decontaminatie van het desbetreffende traject voordat 
verdere werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd (onderhoud en/of elektrificatie). Dit 
omdat er, zoals in het controlerapport wordt verklaard, een gezondheidsrisico bestaat voor de 
werknemers en bedrijven die werkzaamheden aan dit spoortraject verrichten.

Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat indiener al eerder een verzoekschrift (337/2002) heeft 
ingediend dat ook betrekking had op het probleem van asbestverontreiniging in Casale Monferrato.
De behandeling van dit verzoekschrift werd afgesloten op 6 oktober 2008. Desondanks geeft de 
Commissie, gelet op het feit dat het eerdere verzoekschrift een ander verzoek bevatte dat 
betrekking had op de aanneming van speciale Italiaanse wetgeving inzake de bescherming tegen 
asbest voor Casale Monferrato, een specifiek antwoord op het onderhavige verzoekschrift 
1766/2009.

Op het niveau van de Europese Unie zijn in Richtlijn 2009/148/EG1 minimumvoorschriften 
neergelegd voor de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico’s, waaronder 
voorschriften voor het voorkomen van die risico’s, die zich voordoen of kunnen voordoen door 
blootstelling aan asbest tijdens het werk. De richtlijn codificeert bepalingen van de eerdere 
Richtlijn 83/477/EEG en de wijzigingen daarvan, die door de richtlijn worden ingetrokken.

Richtlijn 2009/148/EG, de andere bepalingen van de EU-wetgeving inzake het in de handel brengen 
en gebruik van asbest als Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Richtlijn 87/217/EEG 
onverlet latend, verbiedt activiteiten die de werknemers aan asbestvezels blootstellen bij de 
winning van asbest, bij de vervaardiging en de verwerking van asbestproducten, dan wel de 
vervaardiging en de verwerking van producten die doelbewust toegevoegde asbest bevatten, met 
uitzondering van het behandelen en storten van producten die afkomstig zijn van sloop en 
asbestverwijdering. De richtlijn is van toepassing op werkzaamheden waarbij werknemers tijdens 
hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan stof afkomstig van asbest of 
asbesthoudende materialen. In de richtlijn zijn grenswaarden voor deze blootstelling neergelegd, 
evenals andere specifieke voorschriften. Indien ook maar de geringste twijfel bestaat over de 
aanwezigheid van asbest in een materiaal of constructie, worden de van toepassing zijnde 
bepalingen van deze richtlijn gevolgd.

Opgemerkt moet worden dat EU-richtlijnen moeten worden omgezet in nationale wetgeving van de 
lidstaten en in de lidstaten ten uitvoer moeten worden gelegd. Het is aan de bevoegde nationale 
handhavingsautoriteiten om de toepassing van de nationale bepalingen tot omzetting van de 
richtlijn af te dwingen.

Italië heeft de Commissie in kennis gesteld van de nationale maatregelen tot omzetting van Richtlijn 
83/477/EEG en de wijzigingen daarvan (gecodificeerd door bovengenoemde Richtlijn 
2009/148/EG). Het is derhalve aan de Italiaanse handhavingsautoriteiten om adequate inspecties uit 
te voeren en de noodzakelijke controles te verrichten om de daadwerkelijke toepassing van de 
nationale regels te waarborgen. Indiener moet zijn verzoek tot de Italiaanse handhavingsautoriteiten 
richten, met name tot de arbeidsinspectie.

De contactgegevens van de arbeidsinspectie op nationaal niveau zijn:
                                               
1 Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de 
bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (PB L 330 van 16.12.2009, 
blz. 28).



CM\829516NL.doc 3/3 PE448.705v01-00

NL

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
Een andere mogelijkheid voor indiener is om contact op te nemen met de regionale 
arbeidsinspectie die verantwoordelijk is voor de gemeente Casale Monferrato. De 
contactgegevens zijn de volgende:

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

Conclusies

Gezien de door indiener verstrekte informatie is de Commissie van mening dat deze zaak moet 
worden behandeld door de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van 
de nationale wetgeving op dit gebied. Geen enkel element van het verzoekschrift laat de conclusie 
toe dat er sprake is van een mogelijke inbreuk op specifieke minimumvoorschriften van de EU 
inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers.

De Commissie beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat indiener reeds contact heeft 
opgenomen met de relevante nationale autoriteiten, zoals, in het bijzonder, de bevoegde 
arbeidsinspectie.

De decontaminatie van het spoortraject moet worden uitgevoerd in volledige overeenstemming 
met de nationale wetgeving tot omzetting van het samenstel van toepasselijke EU-richtlijnen als 
vermeld in de tekst van dit antwoord.

Deze conclusies zijn in overeenstemming met de conclusies in het antwoord van de Commissie op 
bovengenoemd verzoekschrift 337/2002.


