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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно свързаните с азбест заплахи за здравето на работното място и 
перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест
(2012/2065(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално неговия преамбюл 
и членове 3 и 6 от него,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално членове 6, 9, 151, 153, 156 и 168 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално 
членове 1, 3, 6, 31, 37 и 35 от нея1,

– като взе предвид резолюцията на МОТ от 1 юни 2006 г. относно азбеста,

– като взе предвид Конвенцията на МОТ от 16 юни 1989 г. относно безопасността при 
употребата на азбест,

– като взе предвид декларациите на СЗО относно азбеста,

– като взе предвид Декларацията относно защитата на работниците от Дрезденската 
конференция за азбеста (2003 г.),

– като взе предвид Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане 
на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците 
на работното място (Рамкова директива)2,

– като взе предвид Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година за 
прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или 
подвижни строителни участъци3,

– като взе предвид Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с 
експозиция на азбест по време на работа4,

– като взе предвид Препоръка 90/326/ЕИО на Комисията от 22 май1990 година до 
държавите членки относно приемането на европейски списък на професионалните 
заболявания5,

– като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено „Подобряване на 
                                               
1 ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
2 ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
3 ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 6.
4 ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 28.
5 ОВ L 160, 26.6.1990 г., стр.. 39.
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качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за 
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.“ 
(COM(2007)0062),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 април 2011 г., 
озаглавен „Междинна оценка на европейската стратегия за здравословни и 
безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.“ (SEC(2011)0547),

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно стратегията на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно проекта на регламент 
на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVІІ2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно междинния 
преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за 
периода 2007—2012 г.3,

– като взе предвид доклада на Комитета на старшите инспектори по труда относно 
европейска кампания за азбеста (2006 г.),

– като взе предвид доклада на СЗО, озаглавен „Предотвратяване на заболявания чрез 
здравословна среда: необходими са действия във връзка с химикалите, които 
представляват сериозен проблем за общественото здраве“4,

– като взе предвид Монография 100 С на Международната агенция за изследване на 
рака (IARC), озаглавена „Арсен, метали, влакна и прах:преглед на канцерогенните 
за човека вещества“ (2012 г.)5,

– като взе предвид декларацията „Глобална забрана на азбеста и премахване на 
свързаните с азбеста заболявания“ на Международния комитет за здраве на 
работното място (ICOH)6,

– като взе предвид информационните бюлетини на Комисията относно 
професионалните заболявания - Справочник за диагнози (2009 г.)7,

– като взе предвид разследващия доклад 24/E на Eurogip (април 2006 г.), озаглавен 
„Свързани с азбеста професионални заболявания в Европа: разпознаване - цифри -

                                               
1 ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 14.
2 ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 106.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20
ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en
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конкретни системи“,1

– като взе предвид доклад 08-E на Eurogip (август 2004 г.), озаглавен „Разходи и 
финансиране за професионалните заболявания в Европа“,2

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че всички видове азбест са опасни и че опасното им въздействие 
е документирано и подлежи на регулиране; като има предвид, че най-вредните 
последици от вдишването на влакна азбест настъпват десетилетия след излагането 
на въздействието им;

Б. като има предвид, че сред хора, изложени на много ниски нива на въздействие на 
азбестови влакна, включително влакна хризотил, е бил наблюдаван увеличен риск 
от рак;

В. като има предвид, че въпреки забраната за използване на азбест той все още се 
открива в кораби, влакове и най-вече сгради, в т.ч. в много обществени сгради;

Г. като има предвид, че въпреки забраната съществуващият пазарен надзор не може да 
гарантира, че на европейските пазари не се внася азбест;

Д. като има предвид, че много държави членки осигуряват курсове за обучение за 
работниците по разрушаването, строителството и поддръжката, както и за такива, 
които работят за отстраняване на съдържащи азбест материали;

Е. като има предвид, че много работници са изложени на въздействието на азбест по 
време на работата си;

Ж. като има предвид, че в много държави членки с отдавна съществуваща забрана за 
използването на азбест младите работници и строители не разпознават азбеста в 
сградите, когато извършват ремонти или дейности по разрушаване;

З. като има предвид, че много съдържащи азбест материали вече са били отстранени, 
запечатани или капсулирани, и че много предприятия и собственици на сгради 
разполагат с документи, които изброяват подробно обектите за отстраняване на 
азбест;

И. като има предвид, че типичният жизнен цикъл на съдържащите азбест материали е 
от 30 до 50 години; като има предвид, че това ще доведе до увеличаване на 
строителните проекти и проектите за обновяване и следователно - на броя изложени 
на въздействието на азбест работници;

                                               
1 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
2 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf



PE496.439v01-00 6/10 PR\913243BG.doc

BG

Й. като има предвид, че успехът на регламентирането относно азбеста в държавите 
членки се ограничава от липсата на знания за съществуването на съдържащи азбест 
материали;

К. като има предвид, че местонахождението на съдържащи азбест материали често 
пъти е скрито и че информацията за тези местонахождения рязко намалява с 
времето;

Л. като има предвид, че един задължителен „азбестов одит“ на сградите би 
предоставил стабилна и информирана основа за национални, регионални и 
европейски програми за отстраняване;

М. като има предвид, че ЕС е изработил амбициозна политика за енергийна 
ефективност и че се очаква преразгледаната директива за енергийната ефективност 
да установи във всяка държава членка дългосрочна стратегия за обновяване на 
сградите, но че тази политика не е придружена от стратегии за отстраняване на 
азбеста;

Н. като има предвид, че съмненията относно това дали има наличие на азбест или той е 
бил капсулиран или премахнат от конкретни сгради води до възможен конфликт 
между работодатели и работници, и като има предвид, че предварителното знание 
за наличието на азбест ще осигури много по-безопасни условия на труд, особено по 
време на ремонтни дейности;

О. като има предвид, че капсулирането или запечатването на съдържащи азбест 
материали следва да се разрешава единствено ако материалите са надлежно 
маркирани с предупредителни етикети;

П. като има предвид, че в три държави членки все още се разрешава наличието на 
азбестови влакна в елементи за електролиза, въпреки че съществуват технически 
алтернативи, които са били успешно внедрени в други държави;

Р. като има предвид, че все още се наблюдават недопустимо големи различия между 
сроковете в различните държави членки за признаването на свързаните с азбеста 
професионални заболявания;

С. като има предвид, че недостатъчното съобщаване на случаите на заболявания, 
свързани с азбеста, е една от основните пречки пред лечението на жертвите; 

Т. като има предвид, че между националните програми за наблюдение на здравето на 
работниците, изложени на въздействието на азбест, има големи различия в рамките 
на ЕС, особено по отношение на медицинското наблюдение след преустановяване 
на професионалната дейност;

У. като има предвид, че излагането на азбест представлява заплаха за населението като 
цяло и че то е причина за заболявания в призната степен;

Ф. като има предвид, че според оценките на СЗО броят на случаите на свързани с 
азбеста заболявания в ЕС възлиза на 20 000 – 30 000 на година и той все още не е 
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достигнал най-високата си стойност;

Х. като има предвид, че поради много дългия латентен период и поради липсата на 
познания сред медицинския персонал жертвите често не получават подходяща 
подкрепа от страна на доставчиците на здравно обслужване;

Ц. като има предвид, че Полша е единствената държава членка, която е приела план за 
действие за цялостно премахване на азбеста от страната;

Ч. като има предвид, че броят на трудовите инспекции се намалява в много държави 
членки и че по-високата степен на дерегулация увеличава рисковете, свързани с 
азбеста;

Ш. като има предвид, че много строителни работници и лица, ползващи сгради, 
продължават да бъдат лишени от защита срещу високите равнища на излагане на 
въздействието на азбест;

Щ. като има предвид, че въпреки наличието на забрана милиони тонове азбест все още 
се намират в сгради и че липсва регистър, в който да е въведено къде се намира той 
и какви количества азбест е необходимо да бъдат отстранени;

Проверки за откриване на азбест и неговото вписване в регистри  

1. настоятелно призовава ЕС да наложи като задължителни проверките за откриване 
на наличието на азбест и неговото вписване в регистри;

2. настоятелно призовава ЕС да разработи модели за мониторинг на азбеста, който 
вече се намира в частни и обществени сгради;

3. настоятелно призовава ЕС да установи планове за действие за собствениците на 
обществени сгради с оглед на безопасното отстраняване на азбеста и да насърчи 
собствениците на частни домове да извършват одит на своите помещения за 
наличието на съдържащи азбест материали;

4. настоятелно призовава Комисията да включи въпроса за азбеста в други политики, 
например политиката на ЕС за енергийна ефективност;

5. предлага стратегията за обновяване на сградите с цел повишаване на тяхната 
енергийна ефективност да се съчетае с отстраняването на целия наличен азбест; 

6. настоятелно призовава Комисията да въведе като задължително създаването от 
държавите членки на публични регистри за азбеста;

7. настоятелно призовава ЕС да наложи като задължение собствениците на сгради да 
информират инспекцията по труда за предвидените планове за ремонт, свързан със 
съдържащи азбест материали; 

8. призовава генералните секретари на институциите на ЕС да предоставят пълен 
регистър – до който обществеността следва да има достъп – на съдържащите азбест 
материали, налични в сградите на ЕС;
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Осигуряване на квалификация и обучение

9. призовава ЕС да въведе минимални изисквания за задължителна специализирана 
квалификация в областта на азбеста за строителните инженери, архитектите и 
служителите на регистрирани дружества за отстраняване на азбест и да предложи 
специализирана в областта на азбеста квалификация за обучението на други 
работници, които е вероятно да бъдат изложени на въздействието на азбест;

10. призовава Комисията да предложи специална директива, въвеждаща минимални 
изисквания по отношение на професионалното обучение на строителните 
работници и работниците по поддръжката, включително на специалистите в 
областта на строителството, които понякога боравят с азбест;

11. призовава ЕС да гарантира, чрез Комитета на старшите инспектори по труда и 
националните инспекции по труда, че инспекторите по труда получават обучение в 
областта на съдържащите азбест материали;

Разработване на програми за отстраняване

12. настоятелно призовава ЕС да даде ход на планове за действие за отстраняване на 
азбест на европейско, национално и регионално равнище, които включват: 
законодателство; образование и информация; обучение на служителите от 
публичната администрация; национално и международно обучение; дейности за 
повишаване на осведомеността, свързани с отстраняването на азбеста и продуктите, 
съдържащи азбест, от сградите, обществената инфраструктура и обектите, в които 
са се намирали преди заводи за производство на съдържащи азбест материали; 
пречистване на помещения, изграждане на депа и съоръжения за унищожаването на 
азбест и съдържащи азбест отпадъци; мониторинг на прилагането на разпоредбите, 
оценка на излагането на въздействието на азбест на служителите, които са изложени 
на рискове, и защита на здравето;

13. настоятелно приканва Комисията да понижи граничните стойности за азбестовите 
влакна;

14. призовава ЕС да гарантира, чрез Комитета на старшите инспектори по труда и 
националните инспекции по труда, пълното прилагане на разпоредбите на ЕС и 
националните разпоредби по отношение на азбеста;

15. призовава ЕС да изготви пътна карта за работни места без азбест и околна среда без 
азбест, въз основа на принципите, изложени от СЗО;

16. призовава Комисията да включи координирана стратегия по отношение на азбеста в 
предстоящата стратегия на Общността за здраве и безопасност за периода 2014—
2020 г.;

17. призовава Комисията незабавно да преразгледа разпоредбите относно изключенията 
по отношение на хризотил азбест в приложение XVII към Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
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18. призовава Комисията да подобри наблюдението на пазара, за да гарантира, че в ЕС 
вече не се допуска вносът на съдържащи азбест материали;

Критерии за признаване на свързаните с азбеста заболявания

19. отчита, че двете препоръки относно професионалните заболявания не доведоха да 
хармонизиране на националните стандарти и процедури за разпознаване, 
уведомяване, признаване и обезщетяване на свързаните с азбеста заболявания и че 
поради това между националните системи все още има огромни различия;

20. настоятелно приканва Комисията да измени Препоръка 2003/670/ЕО, за да отрази 
напредъка в областта на медицинските изследвания и да включи рака на ларинкса и 
рака на яйчниците сред свързаните със азбеста заболявания;

21. призовава застрахователните структури и структурите в областта на обезщетяването 
на пострадалите лица да възприемат общ подход към признаването и 
обезщетяването на свързаните с азбеста професионални заболявания;

22. отчита, че поради много дългия латентен период лицата, които страдат от свързани 
с азбеста заболявания, в много случаи не са в състояние да докажат причинно-
следствената връзка между заболяването си и своето излагане на въздействието на 
азбест в рамките на професионалната си дейност;

23. призовава ЕС да гарантира, че всички свързани с азбеста професионални 
заболявания са признати и че за тях се предоставя обезщетение;

24. призовава държавите членки да не налагат тежестта на доказване върху лицата, 
които страдат от свързани с азбеста заболявания, а да въведат по-широки права за 
предявяването на искове за обезщетение, както се предлага в Препоръка 
2003/670/EC на Комисията1;

25. призовава ЕС да предложи регламент с цел да се гарантира, че всички случаи на 
свързани с азбеста професионални заболявания се разпознават, се съобщават на 
компетентния орган и се разглеждат от експерти;

26. призовава Комисията да изготви задължителни минимални насоки за националните 
процедури за признаването и обезщетяването на свързаните с азбеста заболявания;

27. призовава Комисията да подкрепи обмена на най-добри практики в областта на 
обучението на медицинския персонал във връзка с диагностицирането на 
свързаните с азбеста заболявания;

28. призовава ЕС да създаде независими консултативни съвети от медицински и 
технически експерти с цел те да определят необходимите научни доказателства за 
доказване на това, че определени условия на труд причиняват свързани с азбеста 
заболявания;

Подкрепа на групите от лица, страдащи от свързани с азбеста заболявания 
                                               
1 ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 28.
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29. призовава Комисията да оказва съдействие на групите от лица, страдащи от 
свързани с азбеста заболявания, като им осигурява достъп до професионални 
консултации и предоставя практическа помощ на техните членове;

30. призовава Комисията да създаде и подкрепя мрежа в ЕС на лицата, страдащи от 
свързани с азбеста заболявания; заема становището, че групите от пострадали лица 
следва да изпълняват важна роля при разработването на адаптирани, подходящи и 
икономически ефективни решения в отговор на потребностите на пострадалите 
лица;

31. призовава Комисията да изготви Харта за лицата, страдащи от свързани с азбеста 
заболявания, в която да се уточнят правата, които тези лица могат да предявяват;

Стратегии за забрана в световен мащаб на азбеста

32. призовава ЕС да работи съвместно с международните организации за въвеждането 
на инструменти за определяне на пазара на азбест като търговия с опасни вещества;

33. призовава ЕС да възприеме като свой водещ приоритет включването на хризотила в 
приложение III към Конвенцията от Ротердам;

34. призовава ЕС да повдигне въпроса за недопустимия дъмпинг на азбест в 
развиващите се страни на форуми, на които се обсъждат търговски споразумения, и 
да упражни дипломатически и финансов натиск върху страните, които изнасят 
азбест, с цел те да закрият своите сектори за добив на азбест и да сложат край на 
незаконната и неетична практика да се изнасят бракувани кораби, съдържащи 
азбест;

35. призовава ЕС да разработва технологии без азбест и да подкрепя техния износ, 
както и предоставянето на информация относно азбеста на развиващите се страни;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


