
CM\829535EL.doc PE448.723v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2.9.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0120/2010, του José Soto Cepas, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης εργαζομένων στο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου Andujar, 
σχετικά με την κατάσταση των εργαζομένων που απασχολούνταν σε αυτό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ως πρόεδρος της ανωτέρω ένωσης, επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή του 
Κοινοβουλίου στην κατάσταση των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου επεξεργασίας 
ουρανίου Andujar, το οποίο έκλεισε το 1981. Από τους 126 εργαζόμενους που 
απασχολούνταν στο εν λόγω εργοστάσιο όταν έκλεισε, 56 πέθαναν από καρκίνο. Οι 
αναφέροντες έχουν καταθέσει σειρά εκθέσεων σε μια προσπάθεια να καταδείξουν τη σχέση 
αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ της έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία στον χώρο εργασίας και 
του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας που παρατηρείται μεταξύ του εργατικού δυναμικού. Οι 
ενδιαφερόμενοι ζητούν να αναγνωριστεί επισήμως το γεγονός ότι τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν σχετίζονται με την εργασία τους και, κατ’ επέκταση, να αναγνωριστούν τα 
συνακόλουθα δικαιώματά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαΐου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, ως πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων στο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας 
ουρανίου Andujar, επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου στην κατάσταση 
των πρώην εργαζομένων αυτού του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το 
εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου Andujar λειτουργούσε από το 1959 ώς το 1981 
επεξεργαζόμενο μετάλλευμα ουρανίου για τη λήψη εμπλουτισμένου οξειδίου του ουρανίου. 
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Από τους 126 εργαζόμενους που απασχολούνταν στο εν λόγω εργοστάσιο όταν έκλεισε, 56
πέθαναν από καρκίνο, ενώ πολλοί από όσους είναι ακόμη εν ζωή έχουν υποστεί τις συνέπειες 
από την επαφή τους με το ουράνιο.

Ο αναφέρων κάνει μεταξύ άλλων λόγο για τη δραστηριότητα ομάδας εργασίας 
αποτελούμενης από ιατρικό προσωπικό υπό τη στήριξη πολυδύναμης ομάδας σε δημόσιο 
νοσοκομειακό πανεπιστημιακό κέντρο, εντεταλμένης από το Περιφερειακό Υπουργείο 
Υγείας της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Αυτή η ομάδα εργασίας εξέδωσε το 
2007 έκθεση που αναλύει τα διαθέσιμα δεδομένα και την πιθανή σχέση μεταξύ των 
προβλημάτων υγείας και της εκθέσεως στο ουράνιο στο χώρο εργασίας.

Πέραν τούτου, ο αναφέρων κάνει επίσης μνεία μιας άλλης έκθεσης τεχνικής και νομικής 
ανάλυσης, η οποία υποβλήθηκε στο ισπανικό συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια κατά 
την εργασία σε σχέση με την έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία των πρώην εργαζομένων 
στο εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου Andujar.

Ο αναφέρων τονίζει το γεγονός ότι παρά τις δύο αυτές εκθέσεις, ο αρμόδιος εθνικός φορέας 
δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη την προέλευση των προβλημάτων υγείας αυτών των πρώην 
εργαζομένων ούτε αναγνωρίζει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την αναγνώριση για 
αυτούς και για τις χήρες των νεκρών εργαζομένων, ενώ οι δημόσιες αρχές εξακολουθούν να 
μην αναλαμβάνουν καθόλου δράση για την εξεύρεση λύσης, καθώς και ότι τα εθνικά 
δικαστήρια θα είχαν αποφασίσει εις βάρος των εργαζομένων που ζητούσαν να αναγνωριστεί 
ότι έπασχαν από επαγγελματική ασθένεια.

Ο αναφέρων καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρμόδιες εθνικές αρχές να συμφωνήσουν επειγόντως 
με την Ένωση των πρώην εργαζομένων του άλλοτε εργοστασίου επεξεργασίας ουρανίου 
Andujar σχετικά με τα κριτήρια και τη μέθοδο καταβολής οικονομικής αποζημίωσης στους
εργαζομένους και τις οικογένειές τους για τη ζημία που υπέστησαν κατά το χρόνο εργασίας 
τους.

Κατ’ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών που 
απαιτούν αποζημίωση εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Σε ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση της 19ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος καλεί τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τις ασθένειες που αναφέρονται στον κατάλογο 
των επαγγελματικών ασθενειών (παράρτημα Ι της σύστασης) και τις ασθένειες που εικάζεται 
ότι είναι επαγγελματικής προέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
δήλωσης, και των οποίων η εγγραφή στο παράρτημα Ι του ευρωπαϊκού καταλόγου ενδέχεται
να εξεταστεί στο μέλλον (παράρτημα ΙΙ της σύστασης).

Ως εκ τούτου συνιστάται στα κράτη μέλη μεταξύ άλλων:

«1. να εισαγάγουν το συντομότερο δυνατό στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις τους σχετικά με τις ασθένειες που επιστημονικά αναγνωρίζονται ως 
επαγγελματικές για τις οποίες μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να 
αποτελέσουν το αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων, τον ευρωπαϊκό κατάλογο του 
παραρτήματος Ι·
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2. να αναλάβουν να εισαγάγουν στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους 
το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους οι οποίοι 
υποφέρουν από πάθηση που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, αλλά 
της οποίας είναι δυνατόν να αποδειχθούν η προέλευση και ο επαγγελματικός χαρακτήρας, 
ιδίως αν η πάθηση περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ·» (άρθρο 1).

Προβλέπεται επίσης ότι τα ίδια τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια αναγνώρισης κάθε 
επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή πρακτική (άρθρο 
2).

Ωστόσο τα γεγονότα που εκθέτει ο αναφέρων συνέβησαν κατά την περίοδο 1959 έως 1981, 
πριν από την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
(Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον), η οποία πραγματοποιήθηκε το 1986. Επομένως αυτή η 
κατάσταση θα εξεταστεί αποκλειστικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των αρμόδιων 
εθνικών αρχών.

Η παρούσα αναφορά αφορά γεγονότα που συνέβησαν πριν από την προσχώρηση του 
Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον). Θα 
εξεταστεί επομένως σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.


