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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0120/2010 af José Soto Cepas, spansk statsborger, for 
sammenslutningen af arbejdere på det tidligere uranværk i Andujar, om 
situationen for tidligere ansatte

1. Sammendrag

Andrageren anmoder i sin egenskab af formand for ovennævnte sammenslutning om 
Parlamentets opmærksomhed på situationen for tidligere ansatte på uranværket i Andujar, 
som lukkede i 1981. Ud af de 126 arbejdere, som var ansat på værket, da det lukkede, er 56 
døde af kræft. Andragerne har fremlagt en række rapporter i forsøg på at påvise 
årsags/virkningssammenhængen mellem udsættelsen for ioniserende stråling på 
arbejdspladsen og det høje dødstal blandt de ansatte. De pågældende har ansøgt om officiel 
anerkendelse af den omstændighed, at deres sundhedsproblemer er arbejdsrelaterede og som 
følge heraf anerkendelse af den ydelse, de således er berettiget til.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010

“Andrageren anmoder i sin egenskab af formand for sammenslutningen af arbejdere på det 
tidligere uranværk i Andujar om Parlamentets opmærksomhed på situationen for disse 
tidligere ansatte. Ifølge andrageren var uranværket i Andujar i brug fra 1959 til 1981 og 
forarbejdede uranmalm for at udvinde uranoxidkoncentrat. Ud af de 126 arbejdere, som var 
ansat på værket, da det lukkede, er 56 døde af forskellige former for kræft, og mange af dem, 
der stadig er i live, har følgevirkninger af deres kontakt med uran.
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Andrageren henviser til det arbejde, der udføres af en arbejdsgruppe af klinikere med støtte 
fra et tværfagligt team på et offentligt universitetshospital på bestilling af det regionale 
sundhedsministerium under regionsregeringen i Andalusien. Denne arbejdsgruppe udgav i 
2007 en rapport, der analyserede de tilgængelige data og den potentielle sammenhæng mellem 
sundhedsproblemerne og eksponeringen for uran på arbejdspladsen.

Derudover henviser andrageren også til en anden teknisk og juridisk analyserapport om 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som blev afleveret til den spanske kongres, 
angående den eksponering for ioniseret stråling, som de tidligere ansatte på uranværket i 
Andujar havde været udsat for.

Andrageren fremhæver, at det kompetente nationale organ på trods af disse to rapporter endnu 
ikke har anerkendt, at disse tidligere ansattes sundhedsproblemer hidrører fra deres arbejde, 
eller anerkendt de rettigheder, der ville følge af en sådan anerkendelse for arbejdstagerne selv
eller de afdøde arbejdstageres enker; at de offentlige myndigheder endnu ikke har truffet 
nogen foranstaltninger med henblik på at nå frem til en løsning, og at de nationale domstole 
ikke ville have givet de arbejdstagere medhold, som anmodede om anerkendelse af, at de 
havde pådraget sig en erhvervssygdom.

Andrageren opfordrer indtrængende de kompetente nationale myndigheder til snarest muligt 
at nå til enighed med sammenslutningen af arbejdere på det tidligere uranværk i Andujar om 
kriterierne og metoden for at yde erstatning til arbejdstagerne og deres familier for de skader, 
de har pådraget sig under udførelsen af deres arbejde.

Det skal fra begyndelsen bemærkes, at anerkendelsen af erhvervssygdomme, der kan udløse 
erstatning, falder ind under den enkelte medlemsstats nationale kompetence.

På EU-plan har Kommissionen vedtaget sin henstilling af 19. september 2003 om den 
europæiske liste over erhvervssygdomme, hvori medlemsstaterne anmodes om at træffe visse 
foranstaltninger for så vidt angår de sygdomme, der er opstillet på den europæiske liste over 
erhvervssygdomme (henstillingens bilag I) og de sygdomme, som formodes at være 
erhvervssygdomme, som bør gøres til genstand for anmeldelse, og som på et senere tidspunkt 
vil kunne forventes optaget i bilag I til den europæiske liste (henstillingens bilag II).

Dermed henstilles der blandt andet til medlemsstaterne:

"1. at de snarest muligt sørger for, at deres love og administrative bestemmelser om 
sygdomme, som er videnskabeligt anerkendt som erhvervssygdomme, som kan give 
anledning til erstatning, og som bør gøres til genstand for forebyggende foranstaltninger, 
omfatter den europæiske liste i bilag I

2. at de bestræber sig på i deres love og administrative bestemmelser at indføre en ret til 
erstatning for erhvervssygdomme til arbejdstagere, der har pådraget sig en lidelse, som ikke er 
anført på listen i bilag I, men om hvilken det kan fastslås, at den har erhvervsmæssig 
baggrund og karakter, især hvis denne lidelse er anført i bilag II" (artikel 1).

Henstillingen foreskriver endvidere, at medlemsstaterne selv fastsætter kriterierne for 
anerkendelse af hver enkelt erhvervssygdom efter gældende national lovgivning eller praksis 
(artikel 2).
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De hændelser, som andrageren henviser til, fandt imidlertid sted i perioden 1959-1981 inden 
Kongeriget Spaniens tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (nu Den Europæiske Union) i 
1986. Som følge deraf, skal denne situation udelukkende undersøges af de kompetente 
nationale myndigheder i henhold til national lovgivning.

Dette andragende drejer sig om hændelser, der fandt sted inden Kongeriget Spaniens 
tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (nu Den Europæiske Union). Det skal derfor 
undersøges i henhold til gældende national lovgivning.”


