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Tárgy: Gomez de Salazar Sanchez, spanyol állampolgár által az „Intersindical 
Canaria” nevében benyújtott 0589/2008. számú petíció a spanyol Kanári-
szigeteken fekvő Las Palmas egyik épületében kialakuló azbesztveszélyről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a spanyol Kanári-szigeteken fekvő Las Palmas 
egyik középületének építkezésen felhasznált azbeszt tartalmú tetőépítő anyagok miatt, és 
kiemeli, hogy ez megszegi az azbesztveszélynek kitett munkálatokra vonatkozó minimális 
egészségügyi és biztonsági szabályokról szóló 396/2006. számú királyi rendelet előírásait. 
Mivel az érintett területen számos közhivatal lesz, a helyi lakosság gyakran meg fog fordulni 
itt, a petíció benyújtója jelzi, hogy ez komoly közegészségügyi veszélyt jelent, és emiatt az 
Európai Parlament fellépését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció

A petíció benyújtója, aki az „Intersindical Canaria” szervezeti titkára, jelzi, hogy El Secadero 
(La Favorita) középületein, amelyek különböző részlegeknek adnak otthon, sok tetőt 
azbeszttartalmú uralitlapokkal fedtek be, ami miatt fennáll annak a kockázata, hogy 
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belélegezhető szálak kerülnek a levegőbe. 

A petíció benyújtója megemlíti 396/2006. sz. rendeletet, amely megállapítja az olyan 
munkahelyekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumrendelkezéseket, ahol fennáll 
az azbesztexpozíció kockázata; az említett rendelet rögzíti, hogy:

„2002. június óta tilos az azbesztszálak használata, gyártása és értékesítése. Ezért jelenleg az 
azbesztexpozíció egyedüli kockázata bontási munkálatok és az azbeszt más anyagokkal való 
lecserélése esetén áll fenn”.

A petíció benyújtója jelzi, hogy az azbeszt főként a légutakon keresztül jut be a szervezetbe, és 
az azbesztszálak – mivel kicsik, megnyúltak és kis légellenállásúak – elég hosszú ideig képesek 
lebegni a levegőben ahhoz, hogy légúti kockázatot jelentsenek; emellett rátapadhatnak a ruhára 
is, így később is fennáll a belégzés kockázata.

A petíció benyújtója végezetül felkéri a Parlamentet, hogy – mivel az azbesztexpozíció 
visszafordíthatatlan betegségeket okozhat – vizsgálja meg a petícióját, és az előterjesztett érvek 
alapján adjon ki utasításokat a létesítmények ellenőrzésére.

A petícióval kapcsolatos észrevételek

A munkavállalók egészségének és biztonságának közösségi szintű védelmét illetően 
83/477/EGK irányelv1 minimumkövetelményeket határoz meg, amelyek célja a munkavállalók 
védelme a kockázatokkal szemben, beleértve az olyan kockázatok megelőzését is, amelyek a 
munka során az azbesztnek való kitettségből adódnak vagy adódhatnak. A 2003/18/EK irányelv 
módosította a 83/477/EGK irányelvet, és többek között egyetlen expozíciós határértékeket (0,1 
szál/cm3 nyolc óra alatt) vezetett be a munkavállalókra vonatkozóan az eredeti irányelvben 
szereplő két határérték helyett, és az azbeszt forgalmazására és használatára vonatkozó egyéb 
uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül megtiltotta az olyan tevékenységeket, 
amelyek azbesztszálaknak teszik ki a munkavállalókat az azbeszt kitermelése vagy az 
azbeszttermékek gyártása és feldolgozása során (beleértve az olyan termékeket is, amelyek 
szándékosan hozzáadott azbesztet tartalmaznak), kivéve a bontásból és azbeszteltávolításból 
származó termékek kezelését és lerakását.

Megjegyzendő, hogy az uniós irányelveket át kell ültetni a tagállamok nemzeti jogába, és végre 
kell hajtani. Az illetékes nemzeti hatóságok felelőssége az uniós irányelvet átültető nemzeti 
jogszabály végrehajtása is.

Spanyolország értesítette a Bizottságot a 83/477/EGK irányelvet és annak későbbi módosításait
átültető nemzeti intézkedésekről, azaz a 396/2006. sz. rendeletről. Ezért a spanyol végrehajtó 
hatóságok feladata elvégezni a megfelelő ellenőrzéseket és ellátni a szükséges felügyeletet a 
nemzeti szabályok hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében. A petíció benyújtójának a 
spanyol végrehajtó hatóságokhoz kell intéznie petícióját, elsősorban a munkaügyi felügyeletnek.

Az azbeszthulladékra vonatkozó jogszabályokat illetően a helyszínen előforduló vagy a 

                                               
1 HL L 263., 1983.9.24., 25. o., módosítva.
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munkálatok során keletkező hulladékot a hulladékokról szóló közösségi jogszabályokkal 
összhangban kell kezelni, különös tekintettel a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelvre1 és 
a 94/31/EK irányelvvel2 módosított, veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelvre3.
Emellett a fentiekkel összhangban kiemelendő, hogy a helyszínen folyamatban lévő 
munkálatokra a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós jogszabály 
alkalmazandó.

A spanyol hatóságok feladata eldönteni, hogy a vonatkozó jelenlegi nemzeti végrehajtási 
intézkedések előírják-e a helyszín megtisztítását és az esetleges kísérő intézkedéseket a 
petícióban követeltek szerint. A tisztítás kétségtelenül nagyban csökkentené a munkavállalók 
és a lakosság, köztük a turisták expozíciós kockázatának lehetőségét. Az említettek szerint a 
helyszín megtisztítását és újrahasznosítását az alkalmazandó uniós joggal teljes összhangban 
kell elvégezni.

Következtetések

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság véleménye az, hogy ezzel az 
üggyel azoknak a nemzeti hatóságoknak kell foglalkozniuk, amelyek a munkavállalók 
munkahelyi egészségvédelme és biztonsága terén érvényes nemzeti jogszabályok végrehajtásáért 
felelősek. Szintén az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik eldönteni azt, hogy elő 
kell-e írni a tisztítást és/vagy az esetleges kísérő intézkedéseket a területre alkalmazandó uniós 
joggal összhangban.

A Bizottságnak nincs információja arról, hogy a petíció benyújtója már valóban kapcsolatba 
lépett-e az illetékes nemzeti hatóságokkal, különösen például az illetékes munkaügyi 
felügyelettel.

                                               
1 HL L 114., 9. o.
2 HL L 168., 1994.7.2., 28. o.
3 HL L 377., 1991.12.31., 20–27. o.
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