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Tárgy: José Soto Cepas Andujar spanyol állampolgár által „A régi uránbánya 
dolgozóinak szövetsége” (Asociación de trabajadores de la antigua fábrica de 
uranio) nevében benyújtott 0120/2010 számú petíció az említett bánya 
dolgozóinak helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a szövetség elnöke, fel akarja hívni az Európai Parlament figyelmét 
az 1981-ben bezárt andújari uránbánya (FUA) volt dolgozóinak helyzetére. A bezárás 
időpontjában 126 fő dolgozott a bányában, közülük azóta 56-an haltak meg rákban. A petíció 
benyújtói által bemutatott jelentések igyekeznek alátámasztani, hogy a munkahelyen a 
dolgozókat ért ionizáló sugárzás és a körükben tapasztalható magas halálozási arány között 
ok-okozati összefüggés van. Az érintettek megpróbálták elérni, hogy az illetékes szervek 
hivatalosan ismerjék el, hogy a volt dolgozók egészségügyi problémái munkaköri ártalom 
miatt következtek be és ismerjék el az ebből fakadó jogaikat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. május 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója mint az andújari bezárt uránbánya dolgozói szövetségének elnöke 
felhívja az EP figyelmét a volt bányászok helyzetére. A petíció benyújtójának közlése szerint 
az andújari uránbánya 1959–1981 között működött, és uránércet dolgozott fel urán-oxid 
koncentrátum kinyeréséhez. A bezárás időpontjában 126 fő dolgozott a bányában, közülük 
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azóta 56-an haltak meg különböző rákbetegségekben, és azokra is kihat az uránnal való 
érintkezés, akik még életben vannak.

A petíció benyújtója hivatkozik arra a tevékenységre, amelyet egy klinikai orvosokból álló 
munkacsoport az andalúz regionális kormányzat regionális egészségügyi minisztériumának 
megbízásából végzett, egy állami egyetemi kórházközpontban dolgozó multidiszciplináris 
csapat támogatásával. A munkacsoport 2007-ben jelentést készített, amelyben megvizsgálta a 
rendelkezésre álló adatokat, valamint az egészségügyi problémák és az uránnal való 
munkahelyi érintkezés közötti lehetséges összefüggést.

A petíció benyújtója emellett utal egy másik, a spanyol parlament alsóházának benyújtott 
műszaki és jogi elemzésre is, amely az andújari uránbánya volt dolgozóit ért ionizáló sugárzás 
kapcsán a munkahelyi egészségről és biztonságról szólt. 

A petíció benyújtója kiemeli, hogy e két jelentés ellenére az illetékes nemzeti szerv még 
mindig nem ismerte el, hogy a volt dolgozók egészségügyi problémáit munkahelyi ártalmak 
okozták, illetve nem fogadja el az ennek elismeréséből következő – a volt dolgozókat vagy az 
elhunyt dolgozók özvegyeit megillető – jogokat, valamint az állami hatóságok továbbra sem 
tesznek semmit azért, hogy megoldás szülessen az ügyben, a nemzeti bíróságok pedig a 
betegségeik munkahelyi eredetének elismerését kérő dolgozók ellen ítélkeztek.

A petíció benyújtója sürgeti az illetékes nemzeti hatóságokat, hogy haladéktalanul egyezzenek 
meg az andújari uránbánya volt dolgozóinak egyesületével a munkahelyi ártalmak miatt a 
munkásoknak és a családjaiknak járó pénzügyi kárpótlás feltételeiről és módjáról.

Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a kártérítésre jogosító foglalkozási megbetegedések 
elismerése az egyes uniós tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik.

A Bizottság uniós szinten elfogadta a foglalkozási megbetegedések európai listájáról szóló, 
2003. szeptember 19-i ajánlást, amelyben felkérik a tagállamokat, hogy tegyenek bizonyos 
intézkedéseket a foglalkozási megbetegedések európai listáján szereplő egyes betegségek (az 
ajánlás I. melléklete) és a foglalkozási eredetűnek gyanított betegségek vonatkozásában, 
amelyek esetében értesítést kell alkalmazni, és amelyeket egy későbbi szakaszban felvehetnek 
az európai lista I. mellékletébe (az ajánlás II. melléklete).

Ily módon ajánlják többek között, hogy a tagállamok: 

"1. A lehető leghamarabb szerepeltessék nemzeti törvényeikben, rendeleteikben és 
közigazgatási rendelkezésekben a tudományosan elismert, kártérítésre jogosító és megelőző 
intézkedésekkel érintett foglalkozási megbetegedéseket, az I. mellékletben szereplő európai 
lista szerint;

2. Tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy nemzeti törvényeikben, rendeleteikben és 
közigazgatási rendelkezésekben a munkavállalók kártérítéshez való jogáról rendelkezzenek 
foglalkozási betegségek esetében, amennyiben a munkavállaló az I. mellékletben nem 
szereplő, azonban bizonyíthatóan foglalkozási eredetű és jellegű megbetegedésben szenved, 
és különösen ha a betegség szerepel a II. mellékletben” (1. cikk).
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Rendelkeznek továbbá arról, hogy a tagállamok maguk határozzák meg az egyes foglalkozási 
betegségek elismerésére vonatkozó kritériumokat hatályos nemzeti jogszabályaikkal vagy 
gyakorlataikkal összhangban (2. cikk).

A petíció benyújtója által hivatkozott tényállás ugyanakkor 1959 és 1981 között, a Spanyol 
Királyság Európai  Közösségekbe (a mostani Európai Unióba) történő 1986-os csatlakozását 
megelőzően alakult ki. Következésképpen a helyzetet kizárólag az illetékes nemzeti 
hatóságok vizsgálhatják a nemzeti jogszabályok alapján.

A petíció olyan tényekre vonatkozik, amelyek a Spanyol Királyság Európai Közösségekbe (a 
mostani Európai Unióba) történő csatlakozását megelőzően történtek, ennélfogva a vonatkozó 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 


