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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0589/2008 af Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, spansk
statsborger, for "Intersindical Canaria", om asbestfare i en bygning i Las Palmas 
på den spanske ø Gran Canaria

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at tagkonstruktionen på en offentlig bygning i Las Palmas på den 
spanske ø Gran Canaria er udført med asbestholdigt materiale. Han påpeger, at dette forhold 
er i modstrid med bestemmelserne i det kongelige dekret 396/2006 om de minimumsnormer 
for sundhed og sikkerhed, der finder anvendelse for arbejde, der indebærer fare for at blive 
udsat for asbest. Da den pågældende bygning er hjemsted for en række offentlige kontorer og 
derfor meget besøgt af den lokale befolkning, udgør den en alvorlig fare for den offentlige 
sundhed, og andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andrageren oplyser i sin egenskab af organisationssekretær for De Kanariske Øers 
"Intersindical", at en stor del af tagene på de kommunale bygninger i El Secadero (La Favorita), 
hvor adskillige afdelinger har til huse, er dækket med asbestholdige uralitplader, hvilket skaber 
en risiko for, at respirable fibre cirkulerer i luften.

Han nævner, at der i dekret 396/2006, som fastsætter minimumsbestemmelser for sundhed og 
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sikkerhed for job, hvor der er fare for at blive udsat for asbest, anføres følgende:

"Siden juni 2002 har brug, produktion og salg af asbestfibre været forbudt. Derfor forekommer 
den eneste nuværende risiko for at blive udsat for asbest i forbindelse med nedrivningsarbejde og 
udskiftning af asbest med andre materialer".

Andrageren hævder, at luftvejene er den væsentligste vej, ad hvilken asbest kommer ind i 
kroppen, og at asbestfibre, der er små, aflange og aerodynamiske, kan forblive suspenderet i 
luften længe nok til at udgøre en risiko for åndedrættet og også kan fæstne sig til tøjet og huden 
og senere udgøre en inhalationsfare.

Andrageren oplyser endelig, at han, eftersom udsættelse for asbest kan forårsage uigenkaldelige 
sygdomme, anmoder om, at Parlamentet behandler hans andragende og i betragtning af de 
anførte argumenter giver instrukser om, at der skal gennemføres en inspektion af installationerne.

Bemærkninger

Hvad angår beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed på fællesskabsplan, fastsætter 
direktiv 83/477/EØF1 minimumsforskrifter, der har til formål at beskytte arbejdstagere mod 
farer for deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår eller kan opstå ved under 
arbejdet at være udsat for asbest. Direktiv 2003/18/EF ændrede direktiv 83/477/EØF, idet det 
bl.a. indførte en grænseværdi ved en enkelt eksponering for arbejdstagere (0,1 fiber/cm3 over 
otte timer) i stedet for de to i det oprindelige direktiv og med forbehold for gennemførelse af 
andre fællesskabsbestemmelser om markedsføring og anvendelse af asbest forbydes aktiviteter, 
der udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under udvinding af asbest og ved fremstilling og 
forarbejdning af asbestprodukter (herunder produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest), 
bortset fra behandling og deponering af produkter fra nedrivning eller fjernelse af asbest.

Det bør bemærkes, at EU-direktiver skal gennemføres i den nationale lovgivning i 
medlemsstaterne. Det er også de kompetente nationale myndigheders ansvarsområde at 
håndhæve den nationale lovgivning, der gennemfører EU-direktiverne.

Spanien har meddelt Kommissionen de nationale foranstaltninger, der gennemfører direktiv 
83/477/EØF med senere ændringer, nemlig dekret 396/2006. Det er derfor de spanske 
håndhævelsesmyndigheders opgave at gennemføre tilstrækkelige inspektioner og foretage den 
nødvendige kontrol for at sikre effektiv anvendelse af de nationale regler. Andrageren bør rette 
sin klage til de spanske håndhævelsesmyndigheder, navnlig til arbejdstilsynet.

Hvad angår lovgivning om asbestaffald, skal affald, der forefindes på anlægsstedet eller 
frembringes i forbindelse med arbejdet, behandles i overensstemmelse med Fællesskabets 
affaldslovgivning, navnlig direktiv 2006/12/EF2 om affald og direktiv 91/689/EØF3 om farligt 
affald, som ændret ved direktiv 94/31/EF4. Endvidere, og som nævnt ovenfor, bør det 

                                               
1 EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25, som ændret.
2 EUT L 114, s. 9.
3 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20-27.
4 EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28.



CM\770932DA.doc 3/3 PE421.152v01-00

DA

understreges, at den nuværende EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
fuldt ud finder anvendelse for det igangværende arbejde på anlægsstedet.

Det er op til de spanske myndigheder at beslutte, om de respektive gældende nationale 
gennemførelsesforanstaltninger kræver rengøring af anlægsstedet og ledsageforanstaltninger 
som krævet i andragendet. En rengøring ville uden tvivl reducere eventuelle vedvarende 
eksponeringsrisici for arbejdstagere og offentligheden som helhed, herunder turister. En 
rengøring og genanvendelse af anlægsstedet skulle gennemføres helt i overensstemmelse med 
den gældende EU-lovgivning, som nævnt.

Konklusioner

Ud fra andragerens oplysninger er Kommissionen af den opfattelse, at denne sag skal behandles 
af de nationale myndigheder, som er ansvarlige for håndhævelse af den nationale lovgivning 
inden for beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det henhører 
også under de nationale myndigheders ansvarsområde at beslutte, hvorvidt der er behov for 
rengøring og/eller ledsageforanstaltninger eller ej i overensstemmelse med den gældende EU-
lovgivning på dette område.

Kommissionen har ikke nogen oplysninger til rådighed om, at andrageren faktisk allerede har 
kontaktet de relevante nationale myndigheder, navnlig det kompetente arbejdstilsyn."
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