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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0589/2008, ingiven av Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez (spansk 
medborgare) (för ”Intersindical Canaria”), om asbestrisken i en byggnad i Las 
Palmas på den spanska ön Gran Canaria

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att takkonstruktionen på en offentlig byggnad i Las Palmas på den 
spanska ön Gran Canaria har utförts med material som innehåller asbest. Han påpekar att detta 
strider mot bestämmelserna i det kungliga dekretet 396/2006 om de arbetsmiljöminiminormer 
som gäller arbeten där man riskerar att utsättas för asbest. Då den berörda byggnaden hyser en 
rad offentliga kontor och därför ofta besöks av lokalbefolkningen utgör detta ett allvarligt hot 
mot folkhälsan. Framställaren ber därför Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställaren hävdar i sin egenskap som organisationssekreterare för Kanarieöarnas 
Intersindical att en stor andel av taken på kommunens byggnader i El Secadera (La Favorita), 
där flera förvaltningar ligger, är täckta med Uralite-plattor som innehåller asbest, vilket 
innebär en risk för att genomsläppliga fibrer kommer ut i luften.

Han nämner att det i dekret nr 396/2006 om minimibestämmelser för hälsa och säkerhet vid 
arbeten där det finns risk för exponering för asbest anges följande:
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”Sedan juni 2002 är det förbjudet att använda, tillverka och sälja asbestfibrer. Den enda risken 
för asbestexponering uppstår därför vid rivningsarbeten och vid ersättning av asbest med 
andra material.”

Framställaren påpekar att andningsvägarna är den främsta vägen för asbest att komma in i 
kroppen och att asbestfibrer till följd av att de är så små, långsmala och aerodynamiska kan 
befinna sig i luften tillräckligt länge för att utgöra en risk för andningsvägarna och även kan 
fastna på kläder och hud och riskerar att inandas senare.

Slutligen påpekar framställaren att exponering för asbest kan orsaka obotliga sjukdomar och 
begär att Europaparlamentet ska beakta hans framställning och med anledning av hans 
argument beordra att anläggningarna ska inspekteras.

Kommentarer till framställningen

När det gäller skyddet av arbetstagares hälsa och säkerhet på gemenskapsnivå fastställs 
minimikrav i direktiv 83/477/EEG1 för att skydda arbetstagarna mot hälsorisker, även genom 
att förebygga sådana risker, som orsakas av eller sannolikt kommer att orsakas av exponering 
för asbest på arbetsplatsen. Direktiv 83/477/EEG ändrades genom direktiv 2003/18/EG, bl.a. 
genom att ett enda gränsvärde infördes för arbetstagares exponering (0,1 fiber/cm3 under åtta 
timmar) i stället för de två gränsvärden som fastställdes i det ursprungliga direktivet. Utan att 
det påverkar tillämpningen av andra EU-bestämmelser om marknadsföring och användning av 
asbest infördes dessutom ett förbud för verksamheter där arbetstagare exponeras för 
asbestfiber vid utvinning av asbest, framställning och bearbetning av asbestprodukter 
(inklusive produkter som innehåller asbest som har tillförts avsiktligt), med undantag för 
behandling och deponi av produkter som härrör från rivningsarbete och asbestsanering.

Det bör påpekas att EU-direktiv måste införlivas och genomföras i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. Dessutom är det de behöriga nationella myndigheterna som har 
ansvaret för att verkställa den nationella lagstiftning som genomför EU-direktiven.

Spanien har underrättat kommissionen om de nationella åtgärderna för att införliva direktiv 
83/477/EEG med efterföljande ändringar, dvs. dekret nr 396/2006. Det är alltså de spanska 
tillsynsmyndigheterna som ska utföra lämpliga inspektioner och göra de nödvändiga 
kontrollerna för att se till att de nationella bestämmelserna faktiskt tillämpas. Framställaren 
bör sända sitt klagomål till de spanska tillsynsmyndigheterna, särskilt arbetsinspektionen.

När det gäller lagstiftningen om asbestavfall ska allt avfall som finns på platsen eller som 
skapas under arbetets gång behandlas i enlighet med gemenskapens avfallslagstiftning, 
särskilt direktiv 2006/12/EG om avfall2 och direktiv 91/689/EEG3 om farligt avfall, ändrat 
genom direktiv 94/31/EG4. Dessutom bör det framhållas att när det gäller de pågående 
arbetena på platsen är EU:s nuvarande lagstiftning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
fullt tillämplig.

                                               
1 EGT L 263, 24.9.1983, s. 25, i ändrad lydelse.
2 EUT L 114, s. 9.
3 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20–27.
4 EGT L 168, 2.7.1994, s. 28.
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Det är upp till de spanska myndigheterna att avgöra om de nuvarande nationella 
genomförandeåtgärderna kräver att anläggningen ska saneras och om det ska vidtas några 
åtföljande åtgärder i enlighet med vad som krävs i framställningen. En saneringsinsats skulle 
utan tvivel minska eventuella kvarstående exponeringsrisker för arbetstagarna och 
allmänheten i stort, inklusive turister. En eventuell saneringsinsats och återanvändning av 
platsen måste utföras i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning.

Slutsatser

Mot bakgrund av framställarens uppgifter anser kommissionen att detta fall bör behandlas av
de nationella myndigheter som är ansvariga för att verkställa den nationella lagstiftningen på 
området för arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det ligger också inom de 
behöriga nationella myndigheternas ansvarsområde att avgöra om det behöver utföras någon 
sanering och/eller åtföljande åtgärder i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning på området.

Kommissionen känner inte till om framställaren redan har kontaktat de berörda nationella 
myndigheterna, framför allt den behöriga arbetsinspektionen.
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