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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0120/2010, внесена от José Soto Cepas, с испанско гражданство, 
от името на Сдружението на работниците в бившия завод за уран 
Andujan, относно положението на наетите на работа в завода

1. Резюме на петицията

В качеството си на председател на горепосоченото сдружение, вносителят на петицията 
желае да насочи вниманието на Парламента към положението на бившите служители 
на завода за уран Andujar, който е прекратил дейността си през 1981 г. От 126 
работници, които са били наети към датата на закриването на завода, 56 са починали от 
рак. Вносителят на петицията е представил редица доклади, с които желае да 
демонстрира причинно-следствената връзка между експозицията на йонизираща 
радиация на работното място и високите нива на смъртност сред работниците.
Засегнатите лица настояват за официално признаване на факта, че здравните им 
проблеми са свързани с работата, която са извършвали и съответно, признаване на 
правата им, които произтичат от това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В качеството си на председател на Сдружението на бившите работници на бившия 
завод за уран Andujan, вносителят на петицията привлича вниманието на ЕП върху 
състоянието на тези бивши работници.  Според вносителя заводът за уран Andujan е 
извършвал дейност от 1959 г. до 1981 г., като е преработвал уранова руда с цел 
производство на концентрат на уранов оксид. 56 от 126 работника, наети към момента, 
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когато заводът е бил затворен, са починали от различни форми на рак, а много от тези, 
които все още са живи, са засегнати от контакта си с уран.

Вносителят се позовава на труда на работна група лекари, подпомагани от 
многодисциплинарна група в обществен университетски болничен център, 
упълномощени от регионалното министерство на здравеопазването на Андалуското 
регионално правителство. През 2007 г. работната група публикува доклад, анализиращ 
наличните данни и евентуалната връзка между здравословните проблеми и излагането 
на въздействието на урана на работното място.

Освен това вносителят се позовава също на друг доклад с технически и правен анализ, 
който е бил внесен в Конгреса на Испания и който се отнася до здравето и 
безопасността на работното място във връзка с излагането на йонизираща радиация на 
бившите работници в завода за уран Andujan.

Вносителят подчертава факта, че въпреки тези два доклада компетентният национален 
орган все още не е признал професионалния произход на здравословните проблеми на 
тези бивши работници или правата, произтичащи от такова признаване за тях или 
вдовиците на починалите работници, и че публичните органи все още не предприемат 
никакво действие за постигане на решение, и че националните съдилища биха отсъдили 
против работниците, които търсят признаване на факта, че имат професионално 
заболяване.

Вносителят настоятелно призовава компетентните национални органи спешно да се 
договорят със Сдружението на бившите работници на бившия завод за уран Andujan 
относно критериите и метода за финансово обезщетение на работниците и техните 
семейства за щетите, които са понесли в процеса на работа.

В самото начало следва да се отбележи, че признаването на професионални 
заболявания, които отговарят на условията за обезщетение, попада в сферата на 
националните компетентности на отделните държави-членки.

На равнище ЕС, Комисията е приела Препоръка от 19 септември 2003 г. относно 
Европейската програма за професионални болести, която приканва държавите-членки 
да предприемат определени действия по отношение на заболяванията, посочени в 
Европейската програма за професионални болести (приложение І към Препоръката), и 
заболяванията, за които се подозира, че са професионални по произход, които следва да 
подлежат на нотификация и които може да се разгледат на по-късен етап за включване 
в приложение І към Европейската програма (приложение ІІ към Препоръката).

Ето защо на държавите-членки се препоръчва, наред с другото:

„1. да въведат възможно най-скоро в своето национално законодателство, нормативни 
или административни разпоредби, отнасящи се до научно признати професионални 
заболявания, които отговарят на условията за обезщетение и подлежат на превантивни 
мерки, Европейската програма, приложение І;

2. да предприемат мерки, за да въведат в своето национално законодателство, 
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нормативни или административни разпоредби правото на даден работник на 
обезщетение във връзка с професионални заболявания, ако работникът е засегнат от 
заболяване, което не е сред изброените в приложение І, но което може да се докаже 
като професионално по произход и характер, особено ако заболяването е сред 
изброените в приложение ІІ“ (член 1).

Предвижда се също така държавите-членки да определят сами критериите за 
признаване на всяко професионално заболяване в съответствие с действащите 
национални закони или практики (член 2).

При все това, фактите, на които се позовава вносителят, са се случили от 1959 г. до 
1981 г., преди присъединяването на Кралство Испания към Европейските общности 
(днес Европейски съюз), което стана през 1986 г. Следователно настоящото положение 
трябва да се разглежда изключително съгласно националното законодателство от 
компетентните национални органи.

Настоящата петиция засяга факти, които са се случили преди присъединяването на 
Кралство Испания към Европейските общности (днес Европейски съюз). Следователно 
тя трябва да се разгледа в съответствие с приложимото национално законодателство.


