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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0589/2008, του Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Intersindical Canaria», σχετικά με κίνδυνο από 
αμίαντο σε κτίριο στη Λας Πάλμας στην ισπανική νήσο Gran Canaria

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο για την 
κατασκευή στέγης σε δημόσιο κτίριο στη Λας Πάλμας στην ισπανική νήσο Gran Canaria, 
ισχυριζόμενος ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 396/2006 
σχετικά με τους ελάχιστους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται σε 
εργασίες που εμπεριέχουν κίνδυνο έκθεσης σε αμίαντο. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις στεγάζουν αρκετά δημόσια γραφεία και θα τις επισκέπτονται τακτικά οι 
κάτοικοι της περιοχής, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει σημαντικό 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
λάβει μέτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων υπό την ιδιότητα του γραμματέα οργάνωσης «Intersindical» των Καναρίων Νήσων 
επισημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό από τις στέγες των δημόσιων κτιρίων στο El Secadero (La 
Favorita), όπου στεγάζονται αρκετές υπηρεσίες, καλύπτονται με πλάκες ουραλίτη που περιέχουν 
αμίαντο δημιουργώντας κίνδυνο κυκλοφορίας εισπνεύσιμων ινών στον αέρα.
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Επικαλείται το διάταγμα 396/2006, το οποίο θεσπίζει ελάχιστες διατάξεις υγείας και ασφάλειας 
που πρέπει να εφαρμόζονται σε εργασίες που ενέχουν κίνδυνο έκθεσης σε αμίαντο, στο οποίο 
αναφέρεται:

«Από τον Ιούνιο του 2002, απαγορεύεται η χρήση, η παραγωγή και η πώληση ινών αμιάντου. 
Συνεπώς, ο μοναδικός κίνδυνος έκθεσης σε αμίαντο ενέχεται επί του παρόντος κατά την
εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης και αντικατάστασης του αμιάντου με άλλα υλικά».

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η αναπνευστική οδός είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο 
εισέρχεται ο αμίαντος στον οργανισμό και ότι οι ίνες αμιάντου, καθώς είναι μικρές, επιμήκεις 
και αεροδυναμικές, μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για διάστημα αρκετά μεγάλο 
ώστε να ενέχεται κίνδυνος εισπνοής τους, ενώ μπορούν ακόμη να προσκολληθούν στα ρούχα 
και στο δέρμα ενός ατόμου και να τα εισπνεύσει σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Τέλος, ο αναφέρων επισημαίνει ότι, καθώς η έκθεση στον αμίαντο μπορεί να προκαλέσει μη 
αναστρέψιμες νόσους, ζητεί από το Κοινοβούλιο να εξετάσει την αναφορά του και, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματά του, να εκδώσει οδηγίες για επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων.

Παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά

Όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο, η οδηγία 83/477/ΕΟΚ1 ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις με στόχο την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 
των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, στον αμίαντο. Η οδηγία 2003/18/ΕΚ τροποποίησε την οδηγία 
83/477/ΕΟΚ, θεσπίζοντας, μεταξύ άλλων, μία οριακή τιμή έκθεσης για τους εργαζομένους (0,1 
ίνες/cm3 σε διάστημα οκτώ ωρών) αντί για τις δύο οριακές τιμές που προβλέπονταν στην αρχική 
οδηγία και, με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την 
εμπορία και τη χρήση του αμιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους 
εργαζομένους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και 
μεταποίηση προϊόντων αμιάντου (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που περιέχουν 
εσκεμμένα προστεθέντα αμίαντο), με εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή 
προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες της ΕΕ πρέπει να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Αποτελεί επίσης ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών να 
επιβάλλουν την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις οδηγίες της ΕΕ.

Η Ισπανία έχει ενημερώσει την Επιτροπή για τα εθνικά μέτρα που μεταφέρουν την οδηγία 
83/477/ΕΟΚ και των επακόλουθων τροπολογιών της, και συγκεκριμένα το διάταγμα 396/2006.
Συνεπώς, εναπόκειται στις ισπανικές αρχές επιβολής του νόμου να διεξάγουν επαρκείς 
επιθεωρήσεις και να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών κανόνων. Ο αναφέρων πρέπει να απευθύνει την 

                                               
1 ΕΕ L 263 της 24.9.1983, σ. 25, όπως τροποποιήθηκε.
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καταγγελία του στις ισπανικές αρχές επιβολής του νόμου, και συγκεκριμένα στην επιθεώρηση 
εργασίας.

Όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με τα αμιαντούχα απόβλητα, οποιοδήποτε απόβλητο 
υπάρχει στον χώρο ή δημιουργείται κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να τυγχάνει
μεταχείρισης σύμφωνης με την κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, συγκεκριμένα την 
οδηγία 2006/12/ΕΚ για τα απόβλητα1 και την οδηγία 91/689/ΕΟΚ2 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/ΕΚ3. Επιπλέον, και όπως 
προαναφέρθηκε, πρέπει να επισημανθεί ότι για τις εν εξελίξει εργασίες στον χώρο 
εφαρμόζεται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Εναπόκειται στις ισπανικές αρχές να αποφασίσουν εάν τα αντίστοιχα τρέχοντα εθνικά μέτρα 
εφαρμογής απαιτούν την απορρύπανση του χώρου και τη λήψη τυχόν συνοδευτικών μέτρων, 
όπως απαιτείται στην αναφορά. Μια επιχείρηση απορρύπανσης θα μείωνε αναμφίβολα τυχόν 
διαρκείς κινδύνους έ κ θ ε σ η ς  των εργαζομένων και του κοινού γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων των τουριστών. Κάθε επιχείρηση απορρύπανσης και κάθε 
επαναχρησιμοποίηση του χώρου πρέπει να εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, όπως αναφέρθηκε.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η 
συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να εξεταστεί από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Επίσης, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών να 
αποφασίσουν εάν απαιτείται ή όχι η απορρύπανση ή/και τυχόν συνοδευτικά μέτρα, σε 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στον εν λόγω τομέα.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αναφέρων έχει πράγματι απευθυνθεί 
στις σχετικές εθνικές αρχές, συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας.

                                               
1 ΕΕ L 114, σελ. 9.
2 ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σελ. 20-27.
3 ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σελ. 28.
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