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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0589/2008, внесена от Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, с 
испанско гражданство, от името на „Intersindical Canaria“, относно 
опасност от азбест в сграда в Лас Палмас на испанския остров Гран 
Канария

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че покривната конструкция на обществена сграда в Лас Палмас на 
испанския остров Гран Канария е изградена с материали, съдържащи азбест. Той сочи, 
че това е в противоречие с разпоредбите на Кралски указ 396/2006 относно 
минималните норми за здраве и безопасност на труд, при който е налице опасност от 
излагане на азбест. Тъй като във въпросната сграда се помещават голям брой 
обществени учреждения, които са редовно посещавани от местното население, тя 
представлява сериозна опасност за общественото здраве. Поради това вносителят моли 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията, в качеството си на Организационен секретар на Canary Islands 
Intersindical, посочва, че голяма част от покривите на общинските сгради в El Secadero (La 
Favorita), в които се помещават няколко отдела, са покрити с листове уралит, съдържащи 
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азбест, които създават риск от циркулиране във въздуха на влакна, които могат да бъдат 
вдишани.

Той споменава, че Указ 396/2006, който установява минимални норми за здраве и 
безопасност на труд, при който е налице опасност от излагане на азбест, гласи следното:

„От юни 2002 г., използването, производството и продажбата на азбестови влакна са 
забранени. Поради това единственият съществуващ риск от излагане на азбест се появява 
по време на работа по разрушаване и замяната на азбест с други материали.“

Вносителят на петицията посочва, че дихателният тракт е основният път, по който 
азбестът прониква в тялото, и че азбестовите влакна, поради това, че са малки, издължени 
и аеродинамични, могат да се задържат във въздуха достатъчно дълго време, за да 
представляват риск за дихателната система, и наред с това могат да се прикрепят към 
дрехите и към кожата и по-късно да създадат риск от вдишване.

Вносителят накрая посочва, че тъй като излагането на азбест може да причини 
необратими заболявания, той иска от Парламента да разгледа неговата петиция и, с оглед 
на приведените аргументи, да издаде указания за извършването на проверка на 
инсталациите.

Забележки по петицията

По отношение на закрилата на здравето и безопасността на работниците на равнището на 
Общността, Директива 83/477/EИО1, посочва минималните изисквания, които имат за цел 
защитата на работниците срещу рискове за здравето им, включително превенцията на 
такива рискове, които възникват, или е вероятно да възникнат от експозиция на азбест по 
време на работа. Директива 2003/18/EО изменя Директива 83/477/ЕИО, като въвежда, 
наред с другото, една гранична стойност на експозиция за работниците (0,1 влакна/см3 за 
осем часа) вместо двете стойности в първата директива, и, без да се нарушава прилагането 
на други разпоредби на ЕС относно маркетинга и използването на азбест, забранява
дейности, които излагат работници на азбестови влакна по време на извличането на азбест 
или на производството и обработването на азбестови продукти (включително на 
продукти, които съдържат умишлено добавен азбест), с изключение на третирането и 
заравянето в сметище на продуктите, получени в резултат от разрушаване и от
отстраняването на азбест. 

Следва да бъде отбелязано, че е необходимо директивите на ЕС да бъдат транспонирани и 
приложени в националното законодателство на държавите-членки. Компетентните 
национални органи отговарят също и за прилагането на националното законодателство, 
което транспонира директивите на ЕС.

Испания е уведомила Комисията за националните мерки за транспониране на Директива 
83/477/EИО и последващите й изменения, а именно Указ 396/2006. Поради това, 
испанските изпълнителни органи следва да извършат съответните проверки и да 

                                               
1 OВ L263, от 24.09.1983 г., стр. 25, във вида, в който е изменена.
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осъществят необходимия контрол, за да осигурят ефективното прилагане на 
националните правила. Вносителят следва да отнесе оплакването си до испанските 
изпълнителни органи, в частност до Инспектората по труда.

По отношение на законодателството за азбестови отпадъци, всякакви отпадъци, 
разположени на обекта или възникнали по време на работите, трябва да бъдат 
третирани в съответствие със законодателството на Общността за отпадъците, в 
частност Директива 2006/12/EО относно отпадъците1 и Директива 91/689/ЕИО2

относно опасните отпадъци, изменена с Директива 94/31/EО3. Освен това, както беше
посочено по-горе, следва да бъде подчертано, че за текущите работи на обекта се 
прилага изцяло действащото законодателство на Европейския съюз относно 
здравословните и безопасни условия на работното място.

Испанските органи трябва да решат дали съответните действащи национални мерки за 
изпълнение изискват почистването на обекта и съпровождащи мерки, съгласно 
искането на вносителя на петицията. Дейността по почистване без съмнение би 
намалила всякакви евентуално продължаващи рискове от излагане на работниците и на 
обществеността като цяло, включително туристите. Всяка дейност по почистване и 
повторно използване на обекта би трябвало да бъде извършена при пълно спазване на 
приложимото законодателство на ЕС, както бе посочено. 

Заключения

В светлината на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
изразява мнението, че с този случай следва да се занимаят националните органи, които 
отговарят за прилагането на националното законодателство в сферата на закрилата на 
здравето и безопасността на работниците на работното място. В правомощията на 
компетентните национални органи е и решението дали има нужда от почистване и/или 
всякакви съпровождащи мерки, в съответствие с приложимото законодателство на ЕС в 
тази област.

Комисията не разполага с информация дали вносителят действително се е свързал със 
съответните национални органи, като например по-специално компетентната инспекция
по труда.

                                               
1 OВ L 114, стр. 9.
2 OВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20–27.
3 OВ L 168, 02.07.1994 г., стр. 28.
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