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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0589/2008, którą złożył Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez
(Hiszpania) w imieniu „Intersindical Canaria”, w sprawie zagrożenia 
powodowanego przez azbest w budynku w Las Palmas na hiszpańskiej 
wyspie Gran Canaria

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z wykorzystaniem materiałów 
zawierających azbest do budowy dachu budynku publicznego w Las Palmas na hiszpańskiej 
wyspie Gran Canaria, utrzymując, że narusza to przepisy dekretu królewskiego 396/2006 
dotyczącego minimalnych regulacji odnoszących się do zdrowia i bezpieczeństwa i mających 
zastosowanie przy pracach obejmujących niebezpieczeństwo kontaktu z azbestem. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż w pomieszczeniach w przedmiotowym budynku będą mieścić się urzędy 
publiczne regularnie odwiedzane przez mieszkańców, składający petycję przekonuje, że
stworzy to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i dlatego zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o udzielenie pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję, sekretarz ds. organizacyjnych w Intersindical Wysp Kanaryjskich, informuje, 
że dachy budynków samorządowych w El Secadero (La Favorita), gdzie ma siedzibę kilka 
wydziałów, są w znacznej części pokryte arkuszami uralitowymi zawierającymi azbest, co grozi 
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przedostaniem się włókien respirabilnych do powietrza. 

Nawiązuje do dekretu 396/2006, który ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy pracach, w których istnieje narażenie na działanie azbestu, stanowiącego:

„Od czerwca 2002 r. stosowanie, produkcja i sprzedaż azbestu są zakazane. W związku z tym 
obecnie narażenie na działanie azbestu występuje wyłącznie podczas prac rozbiórkowych
i zastępowania azbestu innymi materiałami”.

Składający petycję informuje, że azbest przedostaje się do organizmu głównie przez drogi 
oddechowe, a włókna azbestu, które są małe, podłużne i aerodynamiczne, mogą pozostawać
zawieszone w powietrzu dostatecznie długo, by mogły stanowić zagrożenie dla układu 
oddechowego, a także mogą osadzać się na ubraniach i skórze, tak że pojawia się groźba ich 
późniejszej inhalacji.

Składający petycję informuje wreszcie, że ponieważ narażenie na działanie azbestu może 
spowodować nieodwracalne schorzenia, zwraca się do Parlamentu o rozpatrzenie jego petycji 
i zalecenie kontroli instalacji w świetle sformułowanych argumentów. 

Uwagi dotyczące petycji

Co się tyczy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na szczeblu wspólnotowym, 
dyrektywa 83/477/EWG1 ustanawia minimalne wymogi mające na celu ochronę pracowników 
przed zagrożeniem zdrowia, łącznie z zapobieganiem takiemu zagrożeniu wynikającemu lub 
mogącemu wynikać z narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy. Dyrektywa 
2003/18/WE zmieniła dyrektywę 83/477/EWG, wprowadzając między innymi jedną 
dopuszczalną granicę narażenia w odniesieniu do pracowników (0,1 włókna/cm3 w ciągu 
ośmiu godzin) zamiast dwóch zawartych w pierwotnej dyrektywie; ponadto, bez naruszenia 
stosowania innych przepisów wspólnotowych w sprawie obrotu handlowego i używania 
azbestu, ustanowiono zakaz prowadzenia czynności narażających pracowników na działanie 
włókien azbestowych przy wydobywaniu azbestu lub przy produkcji i przetwarzaniu 
wyrobów azbestowych (w tym produktów zawierających celowo dodany azbest), z wyjątkiem 
obróbki i usuwania materiałów powstających z rozbiórki i usuwania azbestu.

Należy zaznaczyć, że państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji i wdrożenia dyrektyw 
UE do prawa krajowego. Właściwe władze krajowe są także odpowiedzialne za egzekwowanie 
krajowych przepisów transponujących dyrektywy UE.

Hiszpania powiadomiła Komisję o krajowych środkach transponujących dyrektywę
83/477/EWC z późn. zmianami, tzn. o dekrecie 396/2006. W związku z tym w gestii 
hiszpańskich organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa leży przeprowadzenie 
właściwych inspekcji i koniecznych kontroli, aby zagwarantować skuteczne stosowanie 
przepisów krajowych. Składający petycję powinien skierować skargę do hiszpańskich organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, w szczególności do inspekcji pracy.

                                               
1 Dz.U. L263 z 24.9.1983, s. 25, z późn. zmianami.
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Co się tyczy prawodawstwa dotyczącego odpadów azbestu, wszelkie odpady obecne na 
terenie lub powstałe podczas prac muszą być poddane obróbce zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym dotyczącym odpadów, w szczególności dyrektywą 2006/12/WE w sprawie 
odpadów1 i dyrektywą 91/689/EWG2 w sprawie odpadów niebezpiecznych, zmienioną
dyrektywą 94/31/WE3. Ponadto, jak wspomniano powyżej, należy podkreślić, że 
w odniesieniu do trwających prac na przedmiotowym terenie ma w pełni zastosowanie obecne 
prawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Decyzja o tym, czy odpowiednie obecne krajowe środki wykonawcze zakładają wymóg 
oczyszczenia terenu i wprowadzenia środków towarzyszących, o które zwrócono się 
w petycji, leży w gestii władz hiszpańskich. Operacja oczyszczenia z pewnością 
zmniejszyłaby ewentualne zagrożenie na działanie azbestu pracowników i ogółu 
społeczeństwa, w tym turystów. Tak jak wspomniano, ewentualne oczyszczenie i ponowne 
wykorzystanie terenu musiałoby zostać przeprowadzone w pełnej zgodności z właściwym 
prawem UE.

Wnioski

W oparciu o informacje przedstawione przez składającego petycję Komisja uważa, że sprawą 
powinny zająć się władze krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie krajowych przepisów 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W zakres 
kompetencji właściwych władz krajowych wchodzi także zdecydowanie, czy wymagane jest 
oczyszczenie i/lub środki towarzyszące, przy zapewnieniu zgodności z właściwym prawem UE 
w tej dziedzinie.

Komisja nie dysponuje informacjami, z których wynikałoby, że składający petycję skontaktował 
się z właściwymi władzami krajowymi, w szczególności z właściwą inspekcją pracy.

                                               
1 Dz.U. L 114, s. 9.
2 Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 20-27.
3 Dz.U. L 168 z 2.7.1994, s. 28.
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