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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, in de hoedanigheid van voorzitter van deze vakbond, wil de aandacht vragen van het 
Europees Parlement over de situatie van de voormalige werknemers van de uraniumfabriek te 
Andujar (FUA) die is gesloten in 1981. Van de 126 werknemers die er waren op het moment 
van sluiting, zijn er 56 overleden aan kanker. In verschillende rapporten die aangeboden zijn 
door indiener wordt geprobeerd een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de blootstelling 
van de werknemers aan ioniserende straling ten gevolge van de werkomstandigheden en het 
hoge sterftecijfer. De werknemers hebben geprobeerd om de bevoegde instellingen te laten 
verklaren dat de genoemde sterfgevallen te wijten zijn aan een beroepsziekte en dat de rechten 
die hieruit voortvloeien erkend worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 mei 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

"Indiener, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de werknemersvakbond van de voormalige 
uraniumfabriek in Andujar, vestigt de aandacht van het EP op de situatie van deze  ex-
werknemers. Volgens indiener was de uraniumfabriek in Andujar van 1959 tot 1981 actief. Er 
werd uraniumerts tot uraniumoxideconcentraat verwerkt. Van de 126 werknemers op het 
moment van sluiting, zijn 56 overleden als gevolg van verschillende vormen van kanker, en 
een groot deel van hen die nog in leven zijn, hebben door het contact met uranium 
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gezondheidsproblemen gekregen.

Indiener verwijst naar de activiteiten van een werkgroep van klinische medici, daarbij 
gesteund door een multidisciplinair team, in een openbaar universiteitsziekenhuis die werden 
uitgevoerd in opdracht van het regionaal ministerie voor gezondheid van de Andalusische 
regionale regering. Deze werkgroep heeft in 2007 een rapport uitgebracht waarin de 
beschikbare gegevens en het mogelijk verband tussen de gezondheidsproblemen en de 
blootstelling aan uranium op de arbeidsplaats werden geanalyseerd .

Daarnaast verwijst indiener ook naar een ander technisch en juridisch analyseverslag dat aan 
het Spaanse congres werd voorgelegd, over gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats, met 
betrekking tot de blootstelling aan ioniserende straling van de voormalige werknemers in de 
uraniumfabriek te Andujar.

Indiener wijst erop dat de bevoegde nationale instantie, ondanks deze twee rapporten, nog 
altijd niet heeft erkend dat het om een beroepsziekte van deze voormalige werknemers gaat, 
of de rechten erkend die uit erkenning voor deze werknemers of de weduwen van de 
overleden werknemers voortvloeien en dat de openbare autoriteiten nog steeds geen 
maatregelen hebben genomen om tot een oplossing te komen, en dat de nationale rechtbanken 
het verzoek van de werknemers die vroegen om erkenning van hun beroepsziekte hebben 
afgewezen.

Indiener dringt er bij de bevoegde nationale autoriteiten met klem op aan om samen met de 
werknemersvakbond van de voormalige uraniumfabriek in Andujar de criteria en de 
methoden voor een financiële compensatie voor de werknemers en hun gezinnen vast te 
stellen wegens de door hen tijdens hun werk geleden schade.

Er dient meteen te worden opgemerkt dat de erkenning van voor schadevergoeding in 
aanmerking komende beroepsziekten onder de nationale bevoegdheid van de individuele 
lidstaten van de EU valt.

Op communautair niveau heeft de Commissie de Aanbeveling van 19 september 2003 
betreffende de Europese lijst van beroepsziekten aangenomen, waarin de lidstaten wordt 
verzocht bepaalde acties te ondernemen met betrekking tot de ziekten, vermeld in de 
Europese lijst van beroepsziekten (bijlage I van de Aanbeveling) en de ziekten die 
vermoedelijk door de beroepsuitoefening veroorzaakt worden, die gemeld zouden moeten 
worden en in de toekomst in bijlage I van de Europese lijst opgenomen zouden kunnen 
worden (bijlage II van de Aanbeveling).

Er wordt de lidstaten dus onder andere aanbevolen:

1. Zo spoedig mogelijk in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot 
de wetenschappelijk erkende beroepsziekten die voor schadeloosstelling in aanmerking 
kunnen komen en waarvoor preventieve maatregelen moeten worden getroffen, de in bijlage I 
gevatte Europese lijst van beroepsziekten op te nemen;

2. Zich ervoor in te zetten in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen een recht op 
schadeloosstelling wegens beroepsziekten op te nemen van de werknemer die aan een niet in 
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bijlage I voorkomende aandoening lijdt waarvan de beroepsgerelateerde oorsprong en aard 
kunnen worden vastgesteld, vooral als deze aandoening in bijlage II voorkomt" (artikel 1).

Er wordt ook bepaald dat de lidstaten zelf aan de hand van de aldaar geldende wetgeving of 
nationale praktijken, criteria dienen vast te leggen voor erkenning van iedere beroepsziekte 
(artikel 2).

De feiten waarnaar indiener verwijst vonden plaats tussen 1959 en 1981, vóór de toetreding 
van het Koninkrijk Spanje tot de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie), die 
plaatsvond in 1986. Bijgevolg dient deze situatie uitsluitend krachtens de nationale wetgeving 
door de bevoegde nationale autoriteiten te worden behandeld.

Dit verzoekschrift betreft feiten die plaatsgevonden hebben vóór de toetreding van het 
Koninkrijk Spanje tot de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie). Daarom dient het 
conform de vigerende nationale wetgeving te worden behandeld."


