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Ochrona pracowników przed azbestem 
Azbest jest jedną z głównych przyczyn nowotworów pochodzenia zawodowego pomimo wprowadzenia zakazu 
jego stosowania w całej UE w 2005 r. Zagrożenia związane z azbestem utrzymują się i będą stanowić czynnik 
ryzyka dla zdrowia w kontekście „fali renowacji” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest 
dostosowanie budynków do Europy neutralnej dla klimatu. Oczekuje się, że sprawozdanie z własnej inicjatywy 
w kwestiach ustawodawczych zawierające propozycje dotyczące „europejskiej strategii na rzecz usunięcia 
całego azbestu” zostanie poddane pod głosowanie podczas drugiej sesji październikowej.  

Informacje ogólne 
Jak podkreślił EPRS w ocenie europejskiej wartości dodanej, opublikowanej w marcu 2021 r., zanim wykryto 
poważne zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem był on powszechnie stosowany do celów 
handlowych i przemysłowych ze względu na swoje właściwości (długi okres użytkowania, żaroodporność, 
ognioodporność, niskie przewodnictwo elektryczne i obojętność chemiczna, a także niskie koszty 
wydobycia i produkcji). Ryzyko związane z azbestem istnieje w dalszym ciągu w przypadku, gdy prace 
(prowadzone przez pracowników budowlanych, ale również samodzielnie na zasadzie „zrób to sam”) 
mające na celu konserwację, rozbiórkę lub renowację budynków skutkują znacznym narażeniem na 
działanie azbestu. Azbest jest nadal obecny w wielu budynkach i infrastrukturze sprzed 2005 r., kiedy to UE 
ostatecznie zakazała stosowania azbestu. W związku z tym wiele osób mieszka lub pracuje w budynkach 
zawierających azbest. Narażenie na działanie azbestu może prowadzić do wysokiego ryzyka rozwoju 
choroby, w tym azbestozy, raka płuc, krtani i jajników, a także międzybłoniaka opłucnej (raka opłucnej i 
otrzewnej). Azbest jest przyczyną od 30 000 do 90 000 zgonów rocznie w UE. Azbest jest nadal stosowany 
w krajach takich jak Chiny, Indie i Rosja. 

Komisja Europejska 
W liście intencyjnym towarzyszącym orędziu o stanie Unii wygłoszonemu w Parlamencie Europejskim w 
dniu 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 
zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie większej ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (w pozycji „Gospodarka służąca ludziom”). 
Komisja zaproponowała już aktualizację dyrektywy 2009/148/WE w sprawie azbestu w miejscu pracy w 
ramach europejskiego planu walki z rakiem. W strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy na lata 2021–2027 z czerwca 2021 r. Komisja zauważyła, że w świetle najnowszych dowodów 
naukowych należy obniżyć dopuszczalną wartość narażenia na działanie azbestu.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament Europejski przyjął już w marcu 2013 r. rezolucję w sprawie azbestozależnych chorób 
zawodowych, w której wezwał Unię Europejską do opracowania modelu kontroli i rejestracji azbestu w 
państwach członkowskich. 27 września 2021 r. parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(EMPL) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych zawierające zalecenia dla 
Komisji w sprawie ochrony pracowników przed azbestem (zgodnie z art. 47 Regulaminu Parlamentu). 
Zaleca w nim, aby Komisja przedstawiła „europejską strategię na rzecz usunięcia całego azbestu” w UE, 
obejmującą zintegrowane podejście łączące kilka obszarów polityki w celu całkowitego i bezpiecznego 
usunięcia azbestu ze środowiska zbudowanego, przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony pracowników i 
wsparcia dla ofiar i ich rodzin oraz uwzględnieniu właścicieli budynków. Oprócz wezwania do aktualizacji 
dopuszczalnej wartości narażenia na działanie azbestu, która powinna wynosić 0,001 włókien/cm³, komisja 
EMPL popiera między innymi: wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy 2009/148/WE, wniosek 
ustawodawczy w sprawie uznawania chorób zawodowych i minimalnych norm dotyczących odszkodowań 
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dla ofiar chorób zawodowych związanych z azbestem oraz wniosek ustawodawczy w sprawie 
obowiązkowej kontroli budynków.  
 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych: 2019/2182(INL); komisja przedmiotowo 
właściwa: EMPL; sprawozdawca: Nikolaj Villumsen (The Left, Dania). 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2182(INL)

	Informacje ogólne
	Komisja Europejska
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

