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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1766/2009, którą złożył Federico Cappello (Włochy) w imieniu 
(okręgowego) Stowarzyszenia Włoskich Urzędników ds. Środowiska 
(Associazione Guardie Ambientale d'Italia), w sprawie obecności azbestu 
między szynami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z obecnością azbestu, który wykryto 
wśród kamieni pod szynami kolejowymi w gminie Casale Monferrato (AI). Wzywa on do 
odkażenia odnośnych odcinków przed podjęciem jakichkolwiek prac, na przykład 
konserwacyjnych czy z zakresu elektryfikacji, przekonując, że azbest stanowi zagrożenie dla 
zdrowia ludzi oraz dla przedsiębiorstw prowadzących prace na linii kolejowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję, pełniący funkcję regionalnego komisarza Stowarzyszenia Włoskich 
Urzędników ds. Środowiska, twierdzi, że obecność azbestu w materiale kamiennym, 
z którego wykonana została podsypka pod torami kolejowymi w gminie Casale Monferrato, 
została potwierdzona. Regionalny ośrodek ds. azbestu w Grugliasco (Turyn) należący do 
Regionalnej agencji ds. ochrony środowiska (REPA) sporządził sprawozdanie z weryfikacji. 
Według składającego petycję sprawozdanie z analiz przeprowadzonych przez agencje REPA 
z dnia 18 lipca 2003 r. zawiera dowody w tej sprawie. Analizy przeprowadzono 
z wykorzystaniem mikroskopii optycznej (metodą dyspersji chromatycznej) po uprzedniej 
obserwacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego, w celu odnalezienia włóknistych 
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krzemianów określanych jako azbest. Składający petycję informuje, że w raporcie 
potwierdzono i udowodniono obecność azbestu na całej długości torów kolejowych, ponieważ 
podsypka została wykonana z kamieni zawierających azbest (chryzotyl) oraz serpentynit. 

W związku z tym składający petycję zwraca się z prośbą o nałożenie obowiązku odkażenia 
torów przed rozpoczęciem prac związanych z ich konserwacją oraz/lub elektryfikacją. Jako 
powód podaje on zagrożenie dla zdrowia pracowników wykonujących prace konserwacyjne, 
co zostało opisane w raporcie z weryfikacji. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na wstępie Komisja pragnie zaznaczyć, że składający petycję złożył już wcześniej inną petycję 
(337/2002), która również dotyczyła problemu zanieczyszczenia azbestem w Casale 
Monferrato. Została ona zamknięta w dniu 6 października 2008 r. Ponieważ niniejsza petycja 
zawiera inną prośbę związaną z przyjęciem we Włoszech specjalnego ustawodawstwa 
dotyczącego azbestu w Casale Monferato, Komisja postanowiła udzielić osobnej odpowiedzi 
dotyczącej petycji 1766/2009. 

Na szczeblu Unii Europejskiej w dyrektywie 2009/148/WE1 określa się minimalne wymagania 
mające na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem dla zdrowia, w tym zapobieganie 
ryzyku powstałemu lub mogącemu powstać w związku z narażeniem na działanie azbestu 
w pracy. Dyrektywa ta ujednolica postanowienia wcześniejszej dyrektywy 83/477/EWG oraz jej 
późniejszych poprawek i uchyla je.

Na podstawie dyrektywy 2009/148/WE bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych 
dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania azbestu, takich jak rozporządzenie 
nr 1907/2006 (REACH) oraz dyrektywa 87/217/EWG, zakazane są prace, które narażają 
pracowników na działanie włókien azbestowych podczas wydobywania azbestu lub podczas 
produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych albo wyrobów zawierających celowo dodany 
azbest, z wyjątkiem obróbki i usuwania materiałów powstających z rozbiórki i usuwania 
azbestu. Przedmiotową dyrektywę stosuje się do prac, w czasie których pracownicy są lub 
mogą być narażeni na działanie pyłu pochodzącego z azbestu lub materiałów zawierających 
azbest. Określa ona dopuszczalną wartość tego narażenia oraz inne szczegółowe wymagania. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do obecności azbestu w materiale lub konstrukcji 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy.

Należy podkreślić, że państwa członkowskie powinny transponować i wdrożyć na grunt prawa 
krajowego dyrektywy unijne. Właściwe krajowe organy egzekwujące prawo mają za zadanie 
zapewnienie przestrzegania krajowych przepisów transponujących przedmiotową dyrektywę. 

Włochy powiadomiły Komisję o krajowych środkach przedsięwziętych w celu transponowania 
dyrektywy 83/477/EWG wraz z późniejszymi poprawkami (ujednoliconymi przez wyżej 
wspomnianą dyrektywę 2009/148/WE). W związku z tym przeprowadzenie odpowiednich 
inspekcji oraz niezbędnych kontroli mających na celu zapewnienie stosowania przepisów 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U. L 330 
z 16.12.2009, s. 28).
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krajowych jest zadaniem włoskich organów egzekwujących prawo. Składający petycję 
powinien zwrócić się z tą prośbą do włoskich organów egzekwujących prawo, a zwłaszcza do 
inspektoratu pracy.

Dane kontaktowe krajowego inspektoratu pracy:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
tel. 06 44487273 faks: 06 44487709 
e-mail: SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Składający petycję może również skontaktować się z regionalnym inspektoratem pracy 
właściwym dla gminy Casale Monferrato. Dane kontaktowe:

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

Wnioski

W świetle informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja stwierdza, że ta 
sprawa powinna zostać rozpatrzona przez organy krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie 
odnośnych przepisów krajowych. Żaden element petycji nie daje podstaw do tego, aby 
podejrzewać naruszenie unijnych przepisów dotyczących minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i zdrowia. 

Komisja nie otrzymała żadnych informacji dotyczących tego, czy składający petycję 
skontaktował się z właściwymi organami krajowymi, a zwłaszcza z właściwym inspektoratem 
pracy.

Samo odkażenie torów musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami krajowymi, do 
których zostały transponowane wyżej wymienione w treści odpowiedzi Komisji dyrektywy 
unijne.

Powyższe wnioski są zgodne z wnioskami dotyczącymi poprzedniej petycji nr 337/2002. 


