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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0120/2010 dėl buvusių Anducharo urano gamyklos darbininkų 
padėties, kurią pateikė Ispanijos pilietis José Soto Cepas buvusios Anducharo 
urano gamyklos darbininkų asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kaip minėtos asociacijos prezidentas, norėtų atkreipti Europos Parlamento 
dėmesį į 1981 m. uždarytos Andacharo urano gamyklos buvusių darbininkų padėtį. Iš 
uždarymo metu buvusių 126 darbininkų 56 mirė nuo vėžio. Įvairiuose peticijų pateikėjų 
pranešimuose siekiama įrodyti priežastinį ryšį tarp darbo sąlygų veikiant jonizuojančiajai 
spinduliuotei ir didelio darbininkų mirtingumo. Darbininkai siekia, kad kompetentingos 
institucijos pripažintų, kad šių mirties atvejų priežastis – profesinė liga, ir kad būtų pripažintos 
su tuo susijusios teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gegužės 3 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2d.

Peticijos pateikėjas, kaip buvusių Andacharo urano gamyklos darbininkų asociacijos 
pirmininkas, atkreipia Europos Parlamento dėmesį į šių buvusių darbininkų padėtį.  Peticijos 
pateikėjas teigia, kad Andacharo urano gamykla veikė nuo 1959 iki 1981 m., joje buvo 
perdirbama urano rūda ir gaminamas urano oksido koncentratas. Iš 126 darbininkų, dirbusių 
gamykloje tuo metu, kai ji buvo uždaryta, 56 mirė nuo įvairių formų vėžio ir daugelis iš dar 
gyvų yra paveikti kontaktų su uranu.

Peticijos pateikėjas nurodo klinikinį tyrimą, kurį Andalūzijos regiono vyriausybės Sveikatos 
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ministerijos užsakymu atlieka medikų darbo grupė, padedant viešosios universitetinės 
ligoninės tarpdisciplininei grupėi. Ši darbo grupė 2007 m. pateikė ataskaitą, kurioje 
analizuojami turimi duomenys ir galimas sveikatos problemų ryšys su urano poveikiu darbo 
vietoje.

Be to, peticijos pateikėjas nurodo kitą techninės ir teisinės analizės ataskaitą, kuri buvo 
pateikta Ispanijos sveikatos ir darbo saugos kongresui, dėl jonizuojančios radiacijos poveikio 
buvusiems Andacharo urano gamyklos darbininkams.

Pecicijos pateikėjas pabrėžia, kad nežiūrint tai, kad esama šių dviejų ataskaitų, kompetentinga 
nacionalinė institucija dar nepripažino šių buvusių darbininkų sveikatos problemų profesinės 
kilmės ir nepripažino jų, ar mirusių darbuotojų našlių, dėl to priklausančių teisių, ir kad 
viešosios institucijos vis dar nesiima veiksmų rasti sprendimą, taip pat, kad nacionaliniai 
teismai priėmė darbininkams, prašiusiems pripažinti, kad jie serga profesine liga, nepalankius 
sprendimus.

Peticijos pateikėjas ragina kompetentingas nacionalines institucijas skubiai susitarti su 
buvusių Andacharo urano gamyklos darbininkų asociacija dėl kriterijų ir metodų, kuriais 
remiantis darbininkams ir jų šeimoms būtų kompensuojama už darbo metu patirtą žalą.

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad profesinių ligų, dėl kurių galima gauti kompensaciją, 
pripažinimas priklauso kiekvienos ES valstybės narės nacionalinei kompetencijai.

ES lygmeniu 2003 m. rugsėjo 19 d. Komisija priėmė rekomendaciją dėl Europos profesinių 
ligų sąrašo, kurioje valstybės narės raginamos imtis tam tikrų veiksmų dėl Europos profesinių 
ligų sąraše nurodytų ligų (rekomendacijos I priedas) ir ligų, kurios, kaip įtariama, yra 
profesinės ligos, apie kuria reikėtų pranešti, ir kurias vėliau galima būtų įtraukti į Europos 
profesinių ligų sąrašo I priedą (rekomendacijos II priedas).

Todėl rekomenduojama, kad valstybės narės, inter alia:

„1. kaip galima greičiau į savo nacionalinius įstatymus, reglamentus ar administracines 
nuostatas dėl moksliškai pripažintų profesinių ligų, dėl kurių galima gauti kompensaciją, ir 
kurioms taikomos prevencinės priemonės, įtrauktų Europos profesinių ligų sąrašą;

2. imtųsi veiksmų į savo nacionalinius įstatymus, reglamentus ar administracines nuostatas  
įtraukti  darbuotojo teisę į kompensaciją dėl profesinių ligų, jei darbuotojas kenčia nuo ligos, 
neįtrauktos į I priedą, tačiau galima įrodyti, kad jos profesinę kilmę ir pobūdį, ypač jei liga yra 
įtraukta į II priedą“ (1 straipsnis).

Taip pat nurodyta, kad valstybės narės pačios nustato kiekvienos profesinės ligos pripažinimo 
kriterijus pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ar praktiką (2 straipsnis).

Tačiau peticijos pateikėjo nurodyti faktai įvyko 1959–1981 m. laikotarpiu prieš Ispanijos 
Karalystei įstojant į Europos Bendrijas (dabar – Europos Sąjunga), o tai įvyko 1986 m. Todėl 
šis klausimas turi būti nagrinėti tik nacionalinės institucijos ir tik laikantis nacionalinės teisės 
nuostatų.
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Ši peticija yra dėl faktų, įvykusių prieš Ispanijos Karalystei įstojant į Europos Bendrijas 
(dabar – Europos Sąjunga). Todėl ji bus nagrinėjama pagal taikomus nacionalinius teisės 
aktus. 


