
CM\770932FI.doc PE421.152v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.2.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0589/2008, Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, Espanjan 
kansalainen, 'Intersindical Canaria' -yhdistyksen puolesta, Espanjaan 
kuuluvan Gran Canarian saarella Las Palmasissa sijaitsevaan rakennukseen 
liittyvästä asbestivaarasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolestuneisuutensa asbestia sisältävien rakennusaineiden 
käytöstä Espanjaan kuuluvan Gran Canarian saarella Las Palmasissa sijaitsevan julkisen 
rakennuksen katon rakentamisessa. Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä on vastoin 
kuninkaallista asetusta 396/2006: se koskee työhön, johon sisältyy asbestille altistumisen 
uhka, sovellettavia vähimmäisiä terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Ottaen huomioon, että 
kyseisiin tiloihin sijoitetaan virastoja, joissa paikalliset asukkaat käyvät usein, vetoomuksen 
esittäjä katsoo, että tästä aiheutuu merkittävä kansanterveydellinen uhka ja pyytää näin ollen 
Euroopan parlamenttia toteuttamaan toimia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa Kanariansaarten Intersindical-yhdistyksen sihteerinä, että suuri 
osa kunnan El Secaderoon (La Favorita) rakennuttamien toimistorakennusten katoista on 
päällystetty asbestia sisältävillä Uralite-levyillä, mikä voi johtaa asbestikuitujen leviämiseen 
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hengitysilmaan. 

Hän mainitsee asetuksen 396/2006, joka koskee terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 
vähimmäismääräyksiä työssä, jossa on asbestialtistuksen uhka. Asetuksessa todetaan seuraavaa:

Asbestikuitujen käyttö, tuottaminen ja myynti on kielletty kesäkuusta 2002 alkaen. Näin ollen 
asbestialtistuksen uhka on nykyään olemassa vain purkutöissä ja töissä, joissa asbesti korvataan
muilla materiaaleilla.

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että asbesti siirtyy elimistöön pääasiassa hengitysteiden kautta ja 
koska asbestikuidut ovat pieniä, pitkänomaisia ja aerodynaamisia, ne voivat pysyä ilmassa 
riittävän kauan ihmisten hengitysteihin siirtymiseksi ja lisäksi ne voivat kiinnittyä vaatteisiin tai 
ihoon ja siirtyä sitä kautta myöhemmin hengitysteihin.

Vetoomuksen esittäjä toteaa lopuksi, että koska asbestialtistus voi aiheuttaa parantumattomia 
sairauksia, hän pyytää parlamenttia käsittelemään vetoomuksensa ja esitettyjen perusteiden 
perusteella antamaan ohjeet rakennusten tarkistuksesta.

Kommentit vetoomuksesta

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta yhteisössä säädetään 
direktiivissä 83/477/ETY1, jossa asetetaan vähimmäisvaatimukset, joiden tarkoituksena on 
työntekijöiden suojeleminen heidän terveyttään uhkaavilta vaaroilta, jotka syntyvät tai voivat 
syntyä altistumisesta asbestille työssä, mukaan lukien tällaisten vaarojen ehkäisy.
Direktiiviä 83/477/ETY muutettiin direktiivillä 2003/18/EY, jossa muun muassa asetettiin 
työntekijöille yksi altistuksen raja-arvo (0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä kahdeksassa tunnissa) 
alkuperäisessä direktiivissä asetettujen kahden raja-arvon sijaan. Lisäksi rajoittamatta asbestin 
kaupan pitämistä ja käyttöä koskevien muiden EU:n säännösten soveltamista sellaiset toimet 
kiellettiin, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille asbestia louhittaessa, asbestituotteita 
valmistettaessa tai käsiteltäessä (mukaan lukien tarkoituksellisesti lisättyä asbestia sisältävät 
tuotteet), lukuun ottamatta purkutöistä tai asbestinpoistosta peräisin olevien tuotteiden käsittelyä 
ja kaatopaikalle sijoittamista.

Huomautettakoon, että EU:n direktiivit on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantava 
täytäntöön jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuulla on huolehtia 
siitä, että EU:n direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Espanja on ilmoittanut komissiolle, että direktiivi 83/477/ETY ja siihen myöhemmin tehdyt 
muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä asetuksella 396/2006. Espanjan 
täytäntöönpanoviranomaisten on tehtävä asianmukaiset tarkastukset ja sovittava tarvittavista 
valvontatoimenpiteistä kansallisten säännösten tehokkaaksi soveltamiseksi. Vetoomuksen 
esittäjän on osoitettava kantelunsa Espanjan täytäntöönpanoviranomaisille, erityisesti 
työsuojeluviranomaisille.

Asbestijätteitä koskevan lainsäädännön mukaan kaikki työmaalla olevat tai töiden aikana 

                                               
1 EYVL L 263, 24.9.1983, s. 25, sellaisena kuin se on muutettuna.
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syntyvät jätteet on käsiteltävä yhteisön jätelainsäädännön säännösten mukaisesti, erityisesti 
direktiivin 2006/12/EY jätteistä1 ja direktiivin 91/689/ETY2 vaarallisista jätteistä sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä 94/31/EY3 mukaisesti. Lisäksi on syytä korostaa, kuten 
edellä jo mainittiin, että Euroopan unionin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä 
lainsäädäntö koskee työmaalla käynnissä olevia töitä.

Espanjan viranomaisten tehtävänä on päättää, edellyttävätkö kansalliset täytäntöönpanotoimet 
työmaan puhdistamista ja muita vetoomuksen esittäjän ehdottamia toimenpiteitä. 
Puhdistaminen vähentäisi epäilemättä työntekijöihin ja suureen yleisöön sekä matkailijoihin 
kohdistuvaa mahdollista asbestialtistuksen uhkaa. Rakennustyömaan mahdollinen 
puhdistaminen ja uudelleenkäyttö on tehtävä sovellettavan EU:n lainsäädännön mukaisesti, 
kuten edellä todettiin.

Johtopäätökset

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio on sitä mieltä, että tämä tapaus 
kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen työpaikalla liittyvän kansallisen 
lainsäädännön täytäntöönpanosta. Kansallisten viranomaisten toimivaltaan kuuluu myös päättää 
siitä, ovatko puhdistaminen ja/tai muut toimenpiteet tarpeen, tällä alalla sovellettavan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.

Komissiolla ei ole sellaiseen viittaavaa tietoa, että vetoomuksen esittäjä olisi jo ottanut yhteyttä 
asiaan liittyviin kansallisiin viranomaisiin, kuten toimivaltaiseen työsuojeluviranomaiseen.

                                               
1 EUVL L 114, s. 9.
2 EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20–27.
3 EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28.
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