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Comisia pentru petiţii
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1766/2009, adresată de Federico Cappello, de cetăţenie italiană, 
în numele Asociaţiei (provinciale) a ofiţerilor de mediu din Italia 
(Associazione Guardie Ambientale d'Italia), privind folosirea azbestului 
între şinele de cale ferată

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind azbestul a cărui prezenţă a fost detectată în 
fundaţia de piatră de sub şinele de cale ferată din localitatea Casale Monferrato (AI). El 
solicită curăţarea tuturor traseelor în cauză înainte de a se executa activităţi, precum cele de 
întreţinere şi de electrificare, pentru aceste trasee. Petiţionarul afirmă că este vorba despre o 
situaţie în care angajaţii şi societăţile care execută lucrări pe aceste trasee sunt în pericol.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionarul, în calitatea sa de comisar regional al Asociaţiei ofiţerilor de mediu din Italia, 
susţine că a fost confirmată prezenţa azbestului în fundaţia de piatră a căii ferate din 
localitatea Casale Monferrato. Centrul regional pentru azbest al Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului din Grugliasco (Torino) a întocmit un raport de verificare. Potrivit 
petiţionarului, raportul de analiză al ARPM din 18 iulie 2003 oferă dovezi în acest sens. În 
urma cercetării cu un stereomicroscop, s-au efectuat analize cu ajutorul microscopului optic 
(metoda dispersiei cromatice), căutându-se silicaţi cu structură fibroasă definiţi ca azbest. 
Petiţionarul declară că raportul confirmă şi atestă prezenţa azbestului de-a lungul căii ferate, 
în roci cu conţinut de azbest (crisotil) şi roci verzi (serpentin). 
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Prin urmare, petiţionarul solicită decontaminarea obligatorie a traseului de cale ferată în cauză 
înaintea începerii oricărei lucrări (întreţinere şi/sau electrificare a căilor ferate). Motivul, după 
cum se specifică în raportul de verificare, îl reprezintă pericolul asupra sănătăţii lucrătorilor şi 
a personalului societăţilor care efectuează lucrări de întreţinere a căilor ferate. 

Comentariile Comisiei asupra petiţiei

Trebuie observat, de la început, că acelaşi petiţionar a depus anterior o altă petiţie (337/2002) 
referitoare la problema contaminării cu azbest în Casale Monferrato. Această petiţie a fost 
închisă la 6 octombrie 2008. Totuşi, deoarece petiţia respectivă conţinea o cerere diferită, legată 
de adoptarea în Italia a unei legi speciale de protecţie împotriva azbestului pentru Casale 
Monferrato, Comisia oferă un răspuns specific la petiţia curentă cu nr. 1766/2009.

La nivelul Uniunii Europene, Directiva 2009/148/CE1 prevede cerinţe minime de protecţie a 
lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea acestora, inclusiv prevenirea unor astfel de 
riscuri care apar sau este posibil să apară din cauza expunerii la azbest la locul de muncă.
Directiva codifică prevederile Directivei 83/477/CEE anterioare cu modificările ulterioare, pe 
care o abrogă.

Directiva 2009/148/CE, fără a aduce atingere altor prevederi ale legislaţiei UE privind 
comercializarea şi utilizarea azbestului, precum Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH) şi 
Directiva 87/217/CEE, interzice activităţile care expun lucrătorii la fibrele de azbest în timpul 
extracţiei azbestului sau al fabricării şi procesării produselor pe bază de azbest sau a produselor 
cu conţinut de azbest adăugat în mod intenţionat, cu excepţia tratării şi eliminării produselor 
rezultate din demolări şi din îndepărtarea azbestului. Directiva se aplică activităţilor în care 
lucrătorii sunt sau pot fi expuşi în timpul lucrului la praful rezultat din azbest sau din materiale 
care conţin azbest. Aceasta stabileşte valorile limită ale acestei expuneri, precum şi alte cerinţe 
specifice. Atunci când există bănuieli în ceea ce priveşte prezenţa azbestului în materiale sau 
construcţii, se vor respecta prevederile aplicabile ale acestei directive.

Trebuie observat faptul că este necesară transpunerea şi punerea în aplicare a directivelor UE în
legislaţia naţională a statelor membre. Punerea în aplicare a prevederilor naţionale de 
transpunere a directivei ţine de competenţa autorităţilor naţionale responsabile.

Italia a notificat Comisiei măsurile naţionale de transpunere a Directivei 83/477/CEE şi a 
modificărilor ulterioare ale acesteia (codificate de Directiva 2009/148/CE menţionată anterior).
Astfel, este necesar ca autorităţile italiene responsabile să efectueze inspecţii corespunzătoare şi 
controalele necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a normelor naţionale. Petiţionarul trebuie 
să adreseze cererea autorităţilor italiene responsabile, în special Inspectoratului de muncă.

Detaliile de contact ale Inspectoratului de muncă la nivel naţional sunt:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 
(Direcţia generală pentru activităţi de inspecţie/control a Ministerului Muncii şi Securităţii 

                                               
1 Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (JO  L 330, 16.12.2009, p. 28).
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Sociale)
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273    Fax: 06 44487709 
e-mail: SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
O altă posibilitate ar fi ca petiţionarul să contacteze Inspectoratul teritorial de muncă în 
responsabilitatea căruia intră şi localitatea Casale Monferrato. Detaliile de contact sunt 
următoarele:

Direzione Provinciale Del Lavoro –Alessandria (Direcţia locală pentru ocuparea forţei de 
muncă din Alessandria)
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italia
Tel. 0131 286711 Fax 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.itposta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Concluzii

În lumina informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia consideră că de acest caz trebuie să se 
ocupe autorităţile naţionale responsabile pentru aplicarea legislaţiei naţionale în domeniu. Niciun 
element al petiţiei nu conduce la concluzia că ar exista o potenţială încălcare a cerinţelor minime 
ale UE privind sănătatea şi siguranţa. 

Comisia nu posedă informaţii care să o conducă la concluzia că petiţionarul a contactat cu 
adevărat autorităţile naţionale competente, în special Inspectoratul de muncă competent.

Procesul de decontaminare a căilor ferate va trebui efectuat în conformitate deplină cu 
legislaţia naţională de transpunere a setului de directive europene adecvate, după cum se 
menţionează în textul acestui răspuns.

Aceste concluzii sunt în acord cu cele conţinute în răspunsul Comisiei referitor la petiţia nr. 
337/2002 menţionată anterior. 


