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Temats: Lūgumraksts Nr. 0589/2008, ko „Intersindical Canaria” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, par azbesta kaitīgumu ēkā 
Las Palmas pilsētā (Grankanārijas sala, Spānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka sabiedriskās ēkas jumta konstrukcija Laspalmasas 
pilsētā Grankanārijā, Spānijā, ir izgatavota no azbestu saturoša materiāla. Viņš norāda, ka tas 
ir pretrunā ar Karalisko dekrētu Nr. 396/2006 par minimālajām veselības un drošības 
prasībām attiecībā uz darbu, kas pakļauts azbesta iedarbības riskam. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šī ēka, kurā atrodas vairākas iestādes un kuru ļoti bieži apmeklē vietējie 
iedzīvotāji, rada nopietnus draudus sabiedrības veselībai, tāpēc viņš lūdz iesaistīties Eiropas 
Parlamentu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir „Canary Islands Intersindical” organizatoriskais sekretārs, un viņš 
norāda, ka pašvaldības ēkās El Secadero (La Favorita), kurās izvietoti vairāki departamenti, 
lielas jumtu platības ir klātas ar azbestu saturošām uralīta plāksnēm, bet tas rada risku, ka gaisā
izplatīsies šķiedras, kas var tikt ieelpotas. 
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Viņš atgādina Dekrētā Nr. 396/2006, ar ko nosaka minimālās veselības un drošības prasības 
darbavietās, kurās pastāv azbesta iedarbības risks, teikto:

„No 2002. gada jūnija azbesta šķiedras izmantošana, ražošana un pārdošana ir aizliegta. Tāpēc 
pašlaik vienīgais azbesta iedarbības risks rodas nojaukšanas darbu laikā un aizvietojot azbestu ar 
citiem materiāliem.”

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka elpošanas ceļi ir galvenais veids, kā azbests nokļūst ķermenī, 
un ka azbesta šķiedras ir nelielas, iegarenas un aerodinamiskas, tāpēc tās spēj saglabāties gaisā 
pietiekami ilgi, lai radītu elpošanas apdraudējumu, un tās arī spēj pielipt apģērbam un ādai, vēlāk 
radot ieelpošanas risku.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka sakarā ar azbesta spēju izraisīt neatgriezeniskas 
slimības viņš lūdz Parlamentu izskatīt šo lūgumrakstu un saistībā ar iepriekš teikto izdot 
rīkojumu par minēto ēku pārbaudi.

Piezīmes par lūgumrakstu

Attiecībā uz darbinieku veselības aizsardzību un drošību Kopienas līmenī 
Direktīva 83/477/EEK1 nosaka minimālās prasības, kuru mērķis ir sniegt darbiniekiem 
aizsardzību pret veselības apdraudējumiem, tostarp novērst minētos riskus, kad tie rodas vai var 
rasties sakarā ar azbesta iedarbību darbavietās. Direktīva 2003/18/EK grozīja 
Direktīvu 83/477/EEK, cita starpā nosakot vienotu robežvērtību iedarbībai uz darbiniekiem 
(0,1 šķiedra/cm3 astoņu stundu laikā), un šī robežvērtība aizstāja sākotnējā direktīvā paredzētās 
divas robežvērtības, turklāt papildus citu ES noteikumu piemērošanai azbesta tirdzniecības un 
izmantošanas jomā tika noteikts aizliegums veikt darbus, kas pieļauj azbesta šķiedru iedarbību uz 
darbiniekiem azbesta ekstrakcijas vai azbesta izstrādājumu ražošanas un apstrādes laikā (tostarp 
tādu izstrādājumu, kuros azbests pievienots ar nolūku), izņemot to produktu pārstrādi un 
uzglabāšanu izgāztuvēs, kuri radušies nojaukšanas darbos un ekstrahējot azbestu.

Jāatzīmē, ka ES direktīvas ir nepieciešams transponēt un ieviest dalībvalstu tiesiskajā sistēmā. 
Valstu kompetento iestāžu atbildība ir arī ieviest valstu tiesību aktus, ar ko transponē ES 
direktīvas.

Spānija ir paziņojusi Komisijai valsts pasākumus, ar ko transponē Direktīvu 83/477/EEK un tās 
vēlākos grozījumus, proti, Dekrētu Nr. 396/2006. Tāpēc Spānijas izpildu iestādēm ir pienākums 
veikt atbilstošas pārbaudes un īstenot nepieciešamo kontroli, lai nodrošinātu valsts tiesisko 
noteikumu efektīvu piemērošanu. Lūgumraksta iesniedzējam būtu jāvēršas ar sūdzību Spānijas 
izpildu iestādēs, konkrēti, Darba inspekcijā.

Attiecībā uz azbesta atkritumu tiesisko regulējumu visi atkritumi, kas atrodas būvlaukumā vai 
radušies darbu gaitā, ir jāpārstrādā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem atkritumu jomā, jo 
īpaši Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem2 un Direktīvu 91/689/EEK3 par bīstamajiem 

                                               
1 OV L 263, 24.9.1983., 25. lpp., ar grozījumiem.
2 OV L 114, 9. lpp.
3 OV L 377, 31.12.1991., 20.–27. lpp.
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atkritumiem, ar grozījumiem, ko izdara Direktīva 94/31/EK1. Turklāt, kā jau minēts, būtu 
jāuzsver, ka pašlaik darbiem būvlaukumā pilnā mērā piemēro pašreizējos Eiropas Savienības
tiesību aktus par arodveselību un darba drošību.

Spānijas iestāžu ziņā ir izlemt, vai attiecīgie pašreizējie valsts ieviešanas pasākumi paredz 
būvlaukuma attīrīšanu un kādu citu papildu pasākumu veikšanu, kā tas pieprasīts lūgumrakstā. 
Bez šaubām, attīrīšanas darbības mazinātu jebkādu iespējamo pastāvošās iedarbības radīto 
apdraudējumu gan darbiniekiem, gan plašākai sabiedrībai, tostarp tūristiem. Kā jau iepriekš 
minēts, jebkāda attīrīšanas darbība un būvlaukuma atkārtota izmantošana būtu jāveic pilnā 
saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem.

Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka šo gadījumu 
jārisina valsts varas iestādēm, kuras ir atbildīgas par valsts tiesību aktu ieviešanu tādās jomās kā 
darbinieku veselības aizsardzība un drošība darbavietās. Tā ir arī valsts kompetento iestāžu 
atbildība izlemt, vai ir nepieciešama attīrīšana un/vai kādi citi papildu pasākumi saskaņā ar šajā 
jomā piemērojamajiem ES tiesību aktiem.

Komisijas rīcībā nav nekāda informācija par to, ka lūgumraksta iesniedzējs patiesi būtu jau 
vērsies attiecīgajās valsts varas iestādēs, piemēram, tādās kā atbildīgā darba inspekcija.

                                               
1 OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.
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