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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 589/2008, ingediend door Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez 
(Spaanse nationaliteit), namens de organisatie "Intersindical Canaria", over 
asbestgevaar in een gebouw in Las Palmas op het Spaanse eiland Gran 
Canaria

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de dakconstructie van een openbaar gebouw in Las Palmas op het 
Spaanse eiland Gran Canaria met asbesthoudend materiaal is uitgevoerd. Hij wijst erop dat 
deze situatie in strijd is met de bepalingen in het koninklijk decreet 396/2006 betreffende de 
minimale gezondheids- en veiligheidsnormen die van toepassing zijn op werk waarbij het 
risico bestaat van blootstelling aan asbest. Aangezien in het bewuste gebouw enkele publieke 
diensten zijn gevestigd en het gebouw daardoor veel bezocht wordt door de plaatselijke 
bevolking, vormt het volgens indiener een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en 
verzoekt hij het Europees Parlement tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift

In zijn hoedanigheid van secretaris van de organisatie Intersindical Canaria geeft indiener aan dat 
een groot gedeelte van de daken van de gemeentelijke gebouwen in El Secadero (La Favorita), 
waar diverse diensten gevestigd zijn, bedekt zijn met asbesthoudende actinolietplaten die het 
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gevaar met zich meebrengen van vezels die in de lucht circuleren en ingeademd kunnen worden. 

Hij vermeldt dat in het koninklijk decreet 396/2006 betreffende de minimale gezondheids- en 
veiligheidsnormen die van toepassing zijn op werk waarbij het risico bestaat van blootstelling 
aan asbest, het volgende staat:

"Sinds juni 2002 zijn het gebruik, de productie en de verkoop van asbestvezels verboden. 
Derhalve bestaat er momenteel alleen een risico van blootstelling aan asbest tijdens 
sloopwerkzaamheden en bij het vervangen van asbest door andere materialen."

Indiener geeft aan dat de luchtweg de belangrijkste manier is waarlangs asbest het lichaam 
binnenkomt en dat asbestvezels, doordat ze klein, langwerpig en aerodynamisch zijn, lang 
genoeg in de lucht kunnen blijven zweven om een inademingsrisico te vormen en zich ook aan 
kleding en de huid kunnen vastzetten waardoor het risico bestaat dat ze later alsnog worden 
geïnhaleerd.

Tenslotte geeft indiener aan dat, aangezien blootstelling aan asbest onomkeerbare ziekten kan 
veroorzaken, hij het Parlement vraagt dit verzoekschrift in overweging te nemen en, gezien de 
aangevoerde argumenten, een inspectie van de installaties te gelasten.

Commentaar op het verzoekschrift

Wat betreft de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op communautair 
niveau legt Richtlijn 83/477/EEG1 de minimumvereisten vast met als doel werknemers tegen 
gevaren voor hun gezondheid te beschermen en deze gevaren, die zich op het werk voordoen of 
kunnen voordoen door blootstelling aan asbest, te voorkomen. Richtlijn 2003/18/EG tot 
wijziging van Richtlijn 83/477/EEG introduceerde onder andere één blootstellingsgrenswaarde 
voor werknemers (0,1 vezel/cm3 gedurende acht uur) in plaats van de twee grenswaarden van de 
oorspronkelijke richtlijn en verbood, onverminderd de toepassing van andere communautaire 
bepalingen inzake het in de handel brengen en het gebruik van asbest, activiteiten die 
werknemers aan asbestvezels blootstellen bij de winning van asbest, de vervaardiging en de 
verwerking van asbestproducten (waaronder begrepen producten waaraan doelbewust 
asbestvezels zijn toegevoegd), met uitzondering van het behandelen en storten van producten die 
afkomstig zijn van sloop en asbestverwijdering.

Er mag niet over het hoofd worden gezien dat Europese richtlijnen in de lidstaten in nationale 
wetgeving moeten worden omgezet en ten uitvoer worden gelegd. Bovendien is het de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten de nationale wetgeving die het 
gevolg is van de omzetting van de Europese richtlijnen te handhaven.

Spanje heeft de Commissie op de hoogte gebracht van de nationale maatregelen waarmee 
Richtlijn 83/477/EEG en de latere amendementen zijn omgezet in nationale wetgeving, namelijk 
koninklijk decreet 396/2006. Derhalve is het aan Spaanse handhavingsautoriteiten om afdoende 
inspecties uit te voeren en toe te zien op de noodzakelijke beheersmaatregelen om te zorgen dat 
de nationale regels effectief worden toegepast. Indiener dient zijn klacht voor te leggen aan de 

                                               
1 PB L263 van 24.9.1983, blz. 25, zoals gewijzigd.
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Spaanse handhavingsautoriteiten, met name aan de Arbeidsinspectie.

Wat betreft de wetgeving inzake afvalasbest, moeten afvalstoffen die op de locatie aanwezig 
zijn of die ontstaan tijdens de werkzaamheden worden behandeld in overeenstemming met de 
communautaire afvalstoffenwetgeving, met name Richtlijn 2006/12/EG betreffende 
afvalstoffen1 en Richtlijn 91/689/EEG2 betreffende gevaarlijke afvalstoffen laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG3. Bovendien, en zoals al eerder is gemeld, moet worden 
benadrukt dat de huidige wetgeving van de Europese Unie inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk volledig van toepassing is voor de lopende werkzaamheden op de locatie.

Het is aan de Spaanse autoriteiten om te beslissen of de desbetreffende huidige nationale 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vergen dat de locatie wordt opgeruimd en dat er bijkomende 
maatregelen worden opgelegd zoals gevraagd is in het verzoekschrift. Een opruimoperatie zou 
ongetwijfeld eventuele blijvende blootstellingsrisico's voor werknemers en het publiek, 
waaronder toeristen, verminderen. Bij het opruimen en hergebruiken van de locatie zou de 
desbetreffende Europese wetgeving, zoals genoemd, volledig moeten worden nageleefd.

Conclusies

Gezien de informatie die verstrekt is door Indiener is de Commissie van oordeel dat deze zaak 
moet worden behandeld door de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het 
handhaven van de nationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers tijdens hun werk. Het is bovendien ook aan de bevoegde nationale 
autoriteiten om te beslissen of opruimen en/of bijkomende maatregelen al dan niet de juiste 
maatregel zijn, in overeenstemming met de desbetreffende Europese wetgeving op dit gebied.

De Commissie beschikt niet over informatie dat Indiener al contact heeft opgenomen met de 
desbetreffende nationale autoriteiten, zoals met name de bevoegde arbeidsinspectie.

                                               
1 PB L 114, blz. 9.
2  PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20-27
3  PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28
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