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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0120/2010, ko Andújar bijušās urāna rūpnīcas darbinieku 
asociācijas vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Soto Cepas, par tās 
bijušo darbinieku situāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kā minētās asociācijas priekšsēdētājs vēlas vērst Parlamenta 
uzmanību uz Andújar urāna rūpnīcas bijušo darbinieku situāciju. Rūpnīca tika slēgta 
1981. gadā. No 126 darbiniekiem, kas tajā strādāja, 56 darbinieki nomira ar vēzi pēc tās 
slēgšanas. Lūgumrakstu iesniedzēji ir iesnieguši vairākus ziņojumus, kas parāda 
cēloņsakarību starp pakļaušanu jonizējošam starojumam darba vietā un augsto mirstības 
rādītāju darbinieku vidū. Attiecīgie darbinieki ir mēģinājuši panākt, lai tiktu oficiāli atzīts, ka 
viņu veselības problēmas ir saistītas ar darbu un līdz ar to tiktu atzītas viņu tiesības uz 
kompensāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs kā Andújar bijušās urāna rūpnīcas darbinieku asociācijas 
priekšsēdētājs vērš EP uzmanību uz šīs rūpnīcas bijušo darbinieku stāvokli.  Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja ziņām, Andújar urāna rūpnīca darbojās no 1959.-1981. gadam, lai no 
urāna rūdas iegūtu urāna oksīda koncentrātu. No 126 darbiniekiem, kas strādāja rūpnīcā tās 
slēgšanas brīdī, 56 cilvēki nomira ar dažādām vēža formām, turklāt daudzi vēl dzīvie arī cieš 
no saskares ar urānu.
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Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz darbībām, kuras veica klīnisko pētījumu darba grupa ar 
daudznozaru speciālistu atbalstu valsts universitātes slimnīcu centrā pēc Andalūzijas reģiona 
valdības Reģionālās veselības ministrijas pasūtījuma. Šī darba grupa 2007. gadā publicēja 
ziņojumu, analizējot pieejamos datus un iespējamo saistību starp veselības problēmām un 
urāna iedarbību darba vietā.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz citu Spānijas Kongresam iesniegtu tehniskās 
un juridiskās analīzes ziņojumu par veselības un drošības aspektiem darba vietā saistībā ar 
jonizējošā starojuma ietekmi uz Andújar urāna rūpnīcas bijušajiem darbiniekiem.

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka, neraugoties uz minētajiem diviem ziņojumiem, 
kompetentā valsts iestāde līdz šim nav atzinusi šo bijušo darbinieku veselības problēmu 
profesionālo izcelsmi vai arī atzinusi tiesības, kādas viņiem vai mirušo darbinieku atraitnēm 
pienāktos no šādas atzīšanas, ka valsts iestādes vēl arvien neveic nekādas darbības, lai rastu 
risinājumu, un ka valsts tiesas būtu lēmušas pret strādniekiem, kuri lūdz atzīt, ka viņiem ir 
arodslimība.

Lūgumraksta iesniedzējs mudina kompetentās valsts iestādes steidzami vienoties ar Andújar
bijušās urāna rūpnīcas darbinieku asociāciju par kritērijiem un metodi attiecībā uz finansiālo 
kompensāciju darbiniekiem un viņu ģimenēm par darba laikā gūto kaitējumu.

Vispirms jāatzīmē, ka ES dalībvalstu kompetence ir atzīt tās arodslimības, par kurām jāmaksā 
kompensācija.

Kopienas līmenī Komisija ir pieņēmusi 2003. gada 19. septembra ieteikumu par Eiropas 
arodslimību sarakstu, kurā dalībvalstīm ieteikts veikt noteiktus pasākumus saistībā ar Eiropas 
arodslimību sarakstā (ieteikuma I pielikums) minētajām slimībām un tām slimībām, kuras, 
iespējams, izraisījusi profesionālā nodarbošanās un par kurām ir jāziņo, lai vēlāk varētu 
iekļaut Eiropas arodslimību saraksta I pielikumā (ieteikuma II pielikums). 

Tādējādi dalībvalstīm inter alia iesaka: 

„1. Pēc iespējas ātrāk iekļaut I pielikumā esošo Eiropas arodslimību sarakstu valstu tiesību 
aktos, normatīvajos vai administratīvajos noteikumos saistībā ar zinātniski atzītām 
arodslimībām, par kurām jāsaņem kompensācija un uz kurām attiecas preventīvi pasākumi, 
Eiropas saraksta I pielikums;

2. Veikt pasākumus, lai valstu tiesību aktos, normatīvajos vai administratīvajos noteikumos 
iekļautu darbinieku tiesības saņemt kompensāciju par arodslimībām, ja darbiniekam ir 
slimība, kas nav norādīta I pielikumā, taču kas pēc savas izcelsmes un veida ir arodslimība, jo 
īpaši tad, ja šī slimība ir iekļauta II pielikumā” (1. pants). 

Tāpat paredzēts, ka dalībvalstis pašas nosaka kritērijus katras arodslimības atzīšanai saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem vai praksi (2. pants).

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti notika laika posmā no 1959.-1981. gadam, proti, 
pirms Spānijas Karalistes pievienošanās Eiropas Kopienām (tagad Eiropas Savienība), kas 
notika 1986. gadā. Tāpēc kompetentām valsts iestādēm šī situācija ir jāpārbauda vienīgi 
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saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Šis lūgumraksts attiecas uz faktiem, kas notikuši pirms Spānijas Karalistes pievienošanās 
Eiropas Kopienām (tagad Eiropas Savienība). Tāpēc tie jāpārbauda saskaņā ar piemērojamiem 
valsts tiesību aktiem. 


