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Ref.: Petiţia nr. 0589/2008, adresată de Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele „Intersindical Canaria”, privind pericolul 
prezentat de azbest într-o clădire din Las Palmas, pe insula spaniolă Gran Canaria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea legată de folosirea de materiale care conţin azbest pentru 
construirea unui acoperiş al unei clădiri publice în Las Palmas, pe insula spaniolă Gran 
Canaria, susţinând că acest lucru încalcă dispoziţiile Decretului regal 396/2006 privind 
normele minime de siguranţă şi sănătate aplicabile activităţilor care implică pericol de 
expunere la azbest. Dat fiind faptul că în clădirea respectivă se află o serie de birouri publice 
care vor fi frecventate în mod regulat de localnici, petiţionarul susţine că această situaţie va 
crea un pericol major la adresa sănătăţii publice şi solicită, prin urmare, sprijinul 
Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia

Petiţionarul, în calitatea sa de secretar organizaţional al Intersindical din Insulele Canare, 
menţionează că o mare parte a acoperişurilor clădirilor municipale din El Secadero (La Favorita), 
unde funcţionează mai multe departamente, sunt acoperite cu azbest care conţine foi de uralit,
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ceea ce creează riscul ca fibrele să fie inhalate şi să circule în aer. 

Acesta menţionează că Decretul 396/2006, care stabileşte normele minime de siguranţă şi 
sănătate aplicabile activităţilor care implică pericol de expunere la azbest, prevede că:

„Începând cu iunie 2002, se interzice utilizarea, fabricarea şi vânzarea fibrelor de azbest. În 
consecinţă, singurul risc de expunere la azbest continuă să existe doar în cazul lucrărilor de 
demolare şi a celor de înlocuire a azbestului cu alte materiale”.

Petiţionarul arată că tubul respirator este principala cale de intrare a azbestului în corp şi că 
fibrele de azbest, fiind de dimensiuni mici, alungite şi aerodinamice pot rămâne în suspensie în 
aer îndeajuns de mult timp pentru a prezenta un risc respirator, precum şi că acestea se pot prinde 
de haine şi de piele, ceea ce creează riscul inhalării mai târziu.

În sfârşit, petiţionarul arată că, din moment ce expunerea la azbest poate cauza boli cu efecte 
ireversibile, acesta solicită Parlamentului să ia în considerare petiţia sa şi, având în vedere situaţia 
descrisă, să dispună efectuarea unei inspecţii a instalaţiilor.

Comentarii cu privire la petiţie

În ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi a siguranţei lucrătorilor la nivel comunitar, Directiva
83/477/CEE1 stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor la 
adresa sănătăţii acestora, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care decurg sau care pot 
decurge ca urmare a expunerii la azbest la locul de muncă. Directiva 2003/18/CE a modificat
Directiva 83/477/CEE, introducând, inter alia, o singură valoare limită de expunere la azbest 
pentru lucrători (0,1 fibre/cm3 pentru o perioadă de opt ore) în locul celor două din directiva 
iniţială şi, fără a aduce atingere aplicării altor dispoziţii comunitare privind comercializarea şi 
folosirea azbestului, se interzic activităţile care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul 
extracţiei azbestului sau al fabricării şi prelucrării produselor din azbest, inclusiv în timpul
fabricării şi prelucrării produselor care conţin azbest adăugat în mod deliberat, cu excepţia 
tratării şi eliminării produselor provenite din demolare şi îndepărtarea azbestului.

Trebuie menţionat faptul că directivele UE trebuie să fie transpuse şi integrate în legislaţia 
naţională a statelor membre. De asemenea, autorităţilor naţionale competente sunt responsabile 
de punerea în aplicare a legislaţiei naţionale de transpunere a directivelor UE.

Spania a notificat Comisiei măsurile naţionale de transpunere a Directivei 83/477/CEE şi a 
modificărilor ulterioare ale acesteia, în special Decretul 396/2006. Prin urmare, este de 
competenţa autorităţilor spaniole responsabile cu aplicarea legislaţiei să desfăşoare inspecţii 
adecvate şi controalele necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a 
reglementărilor naţionale. Petiţionarul ar trebui să se adreseze autorităţilor spaniole 
responsabile cu aplicarea legislaţiei, în special Inspectoratului de Muncă.

În ceea ce priveşte legislaţia referitoare la deşeurile de azbest, orice deşeuri prezente la faţa 
locului sau generate pe durata lucrărilor trebuie să fie tratate în conformitate cu legislaţia 

                                               
1 JO L263, 24.9.1983, p. 25, astfel cum a fost modificată.
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comunitară privind deşeurile, în special Directiva 2006/12/CE privind deşeurile1 şi Directiva
91/689/CEE2 privind deşeurile periculoase, astfel cum a fost modificată de Directiva
94/31/CE3. De asemenea, şi în conformitate cu cele menţionate anterior, trebuie subliniat 
faptul că, în privinţa lucrărilor în desfăşurare, se aplică integral actuala legislaţie a Uniunii 
Europene referitoare la riscurile profesionale pentru sănătate şi siguranţă.

Este de competenţa autorităţilor spaniole să decidă dacă măsurile naţionale relevante de 
punere în aplicare ar necesita curăţarea sitului şi alte măsuri conexe, astfel cum se solicită în 
petiţie. O operaţiune de curăţare ar reduce, fără îndoială, orice posibil risc persistent de 
expunere a lucrătorilor şi a publicului larg, inclusiv a turiştilor. Orice astfel de operaţiune şi 
reutilizarea sitului ar trebui să se desfăşoare cu respectarea deplină a legislaţiei comunitare 
aplicabile, după cum s-a menţionat.

Concluzii

În lumina informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia consideră că prezentul caz ar trebui 
examinat de autorităţilor naţionale responsabile cu aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul 
protecţiei sănătăţii şi a siguranţei lucrătorilor la locul de muncă. De asemenea, este de 
competenţa autorităţilor naţionale competente să decidă dacă este necesară curăţarea sitului 
şi/sau orice alte măsuri conexe, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă în acest 
domeniu.

Comisia nu dispune de informaţii care să ateste că petiţionarul a contactat anterior autorităţile 
naţionale competente, cum ar fi, de exemplu, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

                                               
1 JO L 114, p. 9.
2 JO L 377, 31.12.1991, p. 20-27.
3 JO L 168, 2.7.1994, p. 28.
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