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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0120/2010, adresată de José Soto Cepas, de cetățenie spaniolă, în 
numele Asociației muncitorilor din fosta fabrică de uraniu de la Andújar, privind 
situația muncitorilor din fabrica respectivă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în calitatea sa de preşedinte al asociaţiei, doreşte să atragă atenţia Parlamentului 
European asupra situaţiei foştilor muncitori de la fabrica de uraniu din Andujar (FUA), care a 
fost închisă în 1981. Din cei 126 de lucrători angajaţi în momentul închiderii, 56 au murit de 
cancer. Diferite rapoarte prezentate de către petiţionari încearcă să evidenţieze o relaţie cauză-
efect între expunerea muncitorilor la radiaţiile ionizante, din cauza condiţiilor de muncă, şi 
mortalitatea ridicată din rândurile lor. Muncitorii au încercat să obțină din partea oficialităților 
competente o recunoaștere oficială a faptului că decesele respective sunt cauzate de o boală 
profesională și, astfel, să li se recunoască drepturile derivate din această decizie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3.5.2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionarul, în calitatea sa de preşedinte al Asociației foştilor muncitori din fosta fabrică de 
uraniu de la Andujar, atrage atenţia Parlamentului European asupra situaţiei acestor foşti 
muncitori.  Potrivit petiţionarului, fabrica de uraniu de la Andujar şi-a desfăşurat activitatea 
între 1959 şi 1981, în cadrul său prelucrându-se minereu de uraniu pentru a se obţine 
concentrat de oxid de uraniu. Dintre cei 126 de muncitori angajaţi la fabrică la data închiderii 
acesteia, 56 au murit de diverse tipuri de cancer, iar mulţi dintre cei rămaşi în viaţă suferă de 
afecţiuni cauzate de contactul cu uraniul. 
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Petiţionarul face referire la activitatea desfăşurată de un grup de lucru format din medici 
clinicieni sprijiniţi de o echipă multidisciplinară în cadrul unui centru spitalicesc universitar 
public la solicitarea Ministerului Regional al Sănătăţii al Guvernului Regional al Andaluziei.  
Acest grup de lucru a publicat în 2007 un raport care analizează datele disponibile şi posibila 
conexiune dintre problemele de sănătate şi expunerea la uraniu la locul de muncă.

Pe deasupra, petiţionarul face referire şi la un alt raport de analiză tehnică şi juridică prezentat 
în cadrul Congresului spaniol de sănătate la locul de muncă cu privire la expunerea la radiaţii 
ionizante a foştilor muncitori de la uzina de uraniu de la Andújar. 

Petiţionarul evidenţiază faptul că, în pofida acestor două rapoarte, organismul naţional 
competent nu a recunoscut încă originea profesională a problemelor de sănătate ale acestor 
foşti muncitori sau drepturile care decurg din respectiva recunoaştere pentru ei sau pentru 
văduvele muncitorilor decedaţi, că autorităţile publice nu au întreprins încă nicio acţiune 
pentru a identifica o soluţie şi că hotărârile pronunţate de instanţele naţionale au fost  
defavorabile muncitorilor care solicitau recunoaşterea faptului că sufereau de boli 
profesionale.

Petiţionarul îndeamnă autorităţile naţionale competente să ajungă urgent la un acord cu 
Asociația foştilor muncitori din fosta fabrică de uraniu de la Andújar cu privire la criteriile şi 
metoda de acordare de compensaţii financiare muncitorilor şi familiilor lor pentru daunele 
suferite pe parcursul activităţii lor.

În primul rând, ar trebui remarcat faptul că recunoaşterea bolilor profesionale care pot 
beneficia de compensaţii intră în sfera competenţei naţionale a fiecărui stat membru al UE.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia a adoptat Recomandarea din 19 septembrie 2003 
privind lista europeană a bolilor profesionale, care invită statele membre să întreprindă 
anumite acţiuni în ceea ce priveşte bolile menţionate în lista europeană a bolilor profesionale 
(anexa I la recomandare) şi bolile suspectate de a avea o origine profesională, care ar trebui să 
facă obiectul unei notificări şi care pot fi luate în considerare, într-un stadiu ulterior, în 
vederea includerii în anexa I la lista europeană (anexa II la recomandare).

Astfel, se recomandă statelor membre, printre altele:

„1. să introducă neîntârziat lista europeană care figurează la anexa I în actele cu putere de lege 
și actele administrative naţionale privind bolile profesionale recunoscute ştiinţific care pot 
beneficia de compensaţii şi fac obiectul unor măsuri preventive; 

2. să ia măsuri pentru a introduce în actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale 
dreptul lucrătorului la compensaţii pentru boli profesionale, dacă lucrătorul respectiv suferă 
de o afecţiune care nu figurează în anexa I, dar în legătură cu care se poate dovedi că este de 
origine şi de natură profesională, îndeosebi dacă afecţiunea este enumerată în anexa II” 
(articolul 1).

Se prevede, de asemenea, că statele membre stabilesc în mod direct criteriile de recunoaştere 
a fiecărei boli profesionale în conformitate cu legislaţia lor naţională şi cu practicile în vigoare 
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(articolul 2).

Totuşi, faptele menţionate de petiţionar s-au produs în perioada 1959-1981, anterior aderării 
Regatului Spaniei la Comunităţile Europene (în prezent, Uniunea Europeană), care a avut loc 
în 1986. Prin urmare, această situaţie este examinată exclusiv în temeiul legislaţiei naţionale 
de către autorităţile naţionale competente.

Petiţia se referă la fapte care s-au produs înaintea aderării Regatului Spaniei la Comunităţile 
Europene (în prezent, Uniunea Europeană). Prin urmare, aceasta trebuie examinată în 
conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. 


