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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0120/2010, którą złożył José Soto Cepas (Hiszpania) w imieniu 
Stowarzyszenia Pracowników Dawnej Kopalni Rudy Uranu w Andujan, 
w sprawie sytuacji osób tam zatrudnionych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący powyższego stowarzyszenia, stara się zwrócić uwagę 
Parlamentu na sytuację byłych pracowników kopalni rudy uranu w Andujar, która została 
zamknięta w 1981 roku. Ze 126 pracowników zatrudnionych w chwili zamknięcia kopalni 
56 zmarło na nowotwór. Składający petycję przedkładali liczne sprawozdania, starając się 
wykazać związek przyczynowo-skutkowy między ekspozycją na promieniowanie jonizujące 
w miejscu pracy a wysokim odsetkiem śmiertelności wśród pracowników. Odnośne osoby 
starały się o oficjalne uznanie tego, że ich problemy zdrowotne są związane z pracą, a tym 
samym wynikających z tego uprawnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 maja 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję, jako przewodniczący Stowarzyszenia Pracowników Dawnej Kopalni 
Rudy Uranu w Andujan, zwraca uwagę PE na sytuację tych byłych pracowników. Według 
składającego petycję Kopalnia Rudy Uranu w Andujan była czynna od 1959 do 1981 r., 
przetwarzając rudy uranu w celu otrzymania koncentratu tlenku uranu. Ze 126 pracowników 
zatrudnionych w chwili zamknięcia kopalni 56 zmarło na różne typy nowotworu, a wielu z 
pozostałych przy życiu cierpi z powodu kontaktu z uranem.
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Składający petycję odnosi się do działalności prowadzonej przez grupę roboczą lekarzy 
wspieranych przez multidyscyplinarny zespół w publicznym szpitalu uniwersyteckim, 
powołaną przez regionalne ministerstwo zdrowia regionalnego rządu Andaluzji. W 2007 r. 
grupa robocza opublikowała sprawozdanie analizujące dostępne dane i ewentualne 
powiązania miedzy problemami zdrowotnymi a ekspozycją na uran w miejscu pracy.

Ponadto składający petycję powołuje się również na inne sprawozdanie przedłożone 
hiszpańskiemu kongresowi i analizujące kwestie techniczne i prawne dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy w odniesieniu do ekspozycji na promieniowanie jonizujące 
byłych pracowników kopalni rudy uranu w Andujar.

Składający petycję podkreśla fakt, że pomimo tych dwóch sprawozdań właściwy organ 
krajowy nie uznał jeszcze zawodowego źródła problemów zdrowotnych tych byłych 
pracowników ani nie przyznał im bądź wdowom po zmarłych pracownikach praw 
wynikających z tego uznania, a także fakt, że władze publiczne nadal nie podejmują działań 
mających na celu znalezienie rozwiązania, oraz że sądy krajowe orzekły na niekorzyść 
pracowników wnoszących o uznanie ich zawodowej choroby.

Składający petycję nakłania właściwe władze krajowe do niezwłocznego porozumienia się ze 
Stowarzyszeniem Pracowników Dawnej Kopalni Rudy Uranu w Andujan w sprawie 
kryteriów i metod finansowego zrekompensowania pracownikom i ich rodzinom szkód 
poniesionych w ramach wykonywania ich pracy.

Na początku należałoby odnotować, że uznanie chorób zawodowych uprawniających do 
odszkodowania leży w krajowej kompetencji każdego z państw członkowskich UE.

Na szczeblu UE Komisja przyjęła zalecenie z dnia 19 września 2003 r. dotyczące 
europejskiego wykazu chorób zawodowych, w którym zwraca się do państw członkowskich o 
podjęcie pewnych działań związanych z chorobami wymienionymi w europejskim wykazie 
chorób zawodowych (załącznik I do zalecenia) oraz chorobami, co do których podejrzewa się, 
że mają źródło zawodowe i które powinny podlegać obowiązkowi zgłaszania oraz które mogą 
na późniejszym etapie zostać włączone do załącznika I do europejskiego wykazu (załącznik II 
do zalecenia).

Zatem państwom członkowskim zaleca się między innymi:

„1. jak najszybsze włączenie do przepisów ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących naukowo uznanych chorób zawodowych uprawniających do 
odszkodowania i podlegających środkom zapobiegawczym europejskiego wykazu 
przedstawionego w załączniku I;

2. podjęcie kroków celem włączenia do przepisów ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych prawa pracownika do odszkodowania z racji chorób zawodowych, jeśli 
pracownik cierpi z powodu dolegliwości nieujętych w załączniku I, ale których zawodowe 
źródło i charakter można udowodnić, zwłaszcza jeśli dolegliwości ujęte są w załączniku II” 
(art. 1).

Zalecenie przewiduje również, że państwa członkowskie same określają kryteria uznania 



CM\829535PL.doc 3/3 PE448.723v01-00

PL

każdej choroby zawodowej zgodnie z prawem krajowym lub obowiązującymi praktykami 
(art. 2).

Jednakże fakty, do których odnosi się składający petycję, miały miejsce w okresie 1959-1981, 
przed przystąpieniem Królestwa Hiszpanii do Wspólnot Europejskich (obecnie – Unia 
Europejska) w 1986 r. W związku z tym powyższa sytuacja powinna być rozpatrywana 
wyłącznie przez właściwe władze krajowe w ramach krajowego prawodawstwa.

Niniejsza petycja dotyczy faktów, które miały miejsce przed przystąpieniem Królestwa 
Hiszpanii do Wspólnot Europejskich (obecnie – Unia Europejska). Należy więc rozpatrzyć ją 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym.


