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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledech na zrušení všech 
používaných azbestů
(2012/2065(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na preambuli a články 3 a 6 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 6, 9, 151, 153, 
156 a 168 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 1, 3, 6, 31, 37 
a 35 této listiny1,

– s ohledem na usnesení Mezinárodní organizace práce ze dne 1. června 2006 o azbestu,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce ze dne 16. června 1989 o bezpečnosti 
při používání azbestu,

– s ohledem na prohlášení WHO o azbestu,

– s ohledem na Prohlášení o ochraně pracovníků, které bylo přijato na konferenci o azbestu 
v Drážďanech (2003),

– s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „rámcová 
směrnice“)2,

– s ohledem na směrnici Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci4,

– s ohledem na doporučení Komise 90/326/EHS členským státům ze dne 22. května 1990 
o přijetí evropského seznamu nemocí z povolání5,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie 
Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012“ 
(KOM(2007)0062),

                                               
1 Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.
2Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6.
4 Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28.
5 Úø. vìst. L 160, 26.6.1990, s. 39.
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– s ohledem na pracovní dokument útvarů Evropské komise ze dne 24. dubna 2011 nazvaný 
„Přezkum evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–
2012 v polovině období“ (SEK(2011)0547),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 2007–20121,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. května 2009 o návrhu nařízení Komise, kterým se 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o přezkumu evropské strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období3,

– s ohledem na zprávu Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) o Evropské kampani 
o azbestu (2006),

– s ohledem na zprávu WHO „Zdravé životní prostředí jako prevence vzniku onemocnění –
o nezbytnosti opatření proti chemickým látkám, které představují závažný problém 
z hlediska veřejného zdraví“4,

– s ohledem na svazek 100C monografií Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny 
(IARC) nazvaný „Arzén, kovy, vlákna a prach – přezkum humánních karcinogenů“ 
(2012)5,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní komise pro ochranu zdraví při práci (ICOH) 
„Celosvětový zákaz azbestu a vymýcení nemocí, které souvisejí s azbestem“6,

– s ohledem na publikaci Komise „Informativní přehled nemocí z povolání – návod pro 
stanovení diagnózy“ (2009)7,

– s ohledem na analytickou zprávu organizace Eurogip 24/E (duben 2006) nazvanou 
„Nemoci z povolání související s azbestem v Evropě: uznávání – statistika – konkrétní 
systémy“8,

– s ohledem na zprávu organizace Eurogip 08-E (srpen 2004) nazvanou „Náklady na 

                                               
1 Úø. vìst. C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
2 Úø. vìst. C 212 E, 5.8.2010, s. 106.
3 Přijaté texty 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%20glob
al%20asbestos%20ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
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nemoci z povolání v Evropě a jejich financování“1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A. vzhledem k tomu, že všechny druhy azbestu jsou nebezpečné a jejich nebezpečný vliv je 
doložen a je předmětem regulace; vzhledem k tomu, že většina škodlivých zdravotních 
účinků vdechnutých azbestových vláken se projeví až desítky let po expozici;

B. vzhledem k tomu, že u obyvatel, kteří byli vystaveni velmi nízké míře kontaktu
s azbestovými vlákny včetně vláken chrysotilu, bylo zjištěno zvýšené riziko vzniku 
rakoviny;

C. vzhledem k tomu, že i přes zákaz používání azbestu se azbest stále vyskytuje v mnoha 
plavidlech, vlacích a zejména budovách, včetně mnoha veřejných budov;

D. vzhledem k tomu, že i přes tento zákaz není možné při stávajícím dozoru nad trhem 
zajistit, že azbest nebude na evropský trh dovážen;

E. vzhledem k tomu, že mnoho členských států poskytuje odborné školení pracovníkům 
provádějícím demolici nebo stavebním dělníkům, údržbářům a dalším pracovníkům, kteří 
se podílejí na odstraňování materiálů obsahujících azbest;

F. vzhledem k tomu, že mnoho pracovníků je při výkonu své pracovní činnosti vystaveno 
působení azbestu;

G. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech, ve kterých již dlouhou dobu platí zákaz 
používání azbestu, mladší pracovníci a stavební dělníci při provádění renovačních prací 
nebo demolice nerozpoznají azbest;

H. vzhledem k tomu, že mnoho materiálů obsahujících azbest bylo odstraněno, zataveno 
nebo zapouzdřeno a že mnohé podniky a vlastníci budov mají velmi přesně 
zdokumentováno, z jakých míst má být azbest odstraněn;

I. vzhledem k tomu, že materiály obsahující azbest mají životní cyklus obvykle 30 až 50 let; 
vzhledem k tomu, že to bude do budoucna znamenat nárůst renovačních a stavebních 
projektů, a tudíž i zvýšení počtu pracovníků vystavených působení azbestu;

J. vzhledem k tomu, že nedostatek znalostí o výskytu materiálů obsahujících azbest omezuje 
úspěšnost předpisů upravujících problematiku azbestu v členských státech;

K. vzhledem k tomu, že materiály obsahující azbest se často vyskytují na skrytých místech 
a znalost o tom, kde tato místa jsou, se s postupem času rychle vytrácí;

L. vzhledem k tomu, že povinný audit výskytu azbestu v budovách by vnitrostátním, 
regionálním a evropským programům odstranění azbestu poskytl solidní informační bázi;

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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M. vzhledem k tomu, že EU vypracovala ambiciózní politiku energetické účinnosti a že se 
očekává, že přepracované znění směrnice o energetické účinnosti v jednotlivých 
členských státech určí dlouhodobou strategii renovace budov, ale tato politika není 
spojena se strategiemi odstraňování azbestu;

N. vzhledem k tomu, že nejistota o tom, zda se v konkrétních budovách nachází azbest nebo 
zda byl zapouzdřen či odstraněn, může vést ke konfliktu mezi zaměstnavateli 
a zaměstnanci, a vzhledem k tomu, že předem získané poznatky o výskytu azbestu umožní 
zajistit mnohem bezpečnější pracovní podmínky, zejména při renovaci;

O. vzhledem k tomu, že zapouzdření nebo zatavení materiálů obsahujících azbest by mělo 
být povoleno pouze tehdy, pokud budou tyto materiály náležitě vybaveny výstražným 
označením;

P. vzhledem k tomu, že tři členské státy dosud povolují, aby kyvety pro elektrolýzu 
obsahovaly azbestová vlákna, i když existují jiná technická řešení, která se úspěšně 
používají v ostatních zemích;

Q. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými členskými státy dosud existují nepřijatelné 
rozdíly, pokud jde o to, které nemoci související s azbestem uznávají jako nemoci 
z povolání;

R. vzhledem k tomu, že hlavní překážkou léčby osob postižených nemocemi souvisejícími 
s azbestem je nedostatečné vykazování těchto nemocí;

S. vzhledem k tomu, že vnitrostátní programy zdravotního dohledu nad pracovníky 
vystavenými působení azbestu se v rámci EU velmi liší, zejména pokud jde o lékařský 
dohled po ukončení činnosti v dané profesi;

T. vzhledem k tomu, že expozice azbestu ohrožuje všechny obyvatele a je uznanou příčinou 
vzniku nemocí;

U. vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO se v EU ročně vyskytne 20 000–30 000 případů 
nemocí souvisejících s azbestem, přičemž dosud nebylo dosaženo maxima;

V. vzhledem k tomu, že následkem velmi dlouhé doby latence a nedostatečných znalostí 
zdravotnického personálu se obětem často nedostane náležité pomoci od poskytovatelů
zdravotní péče;

W. vzhledem k tomu, že Polsko je jediným členským státem, který přijal akční plán pro zemi 
bez azbestu;

X. vzhledem k tomu, že mnoho členských států omezuje inspekce práce a že zaváděním větší 
deregulace se zvyšují rizika spojená s azbestem;

Y. vzhledem k tomu, že mnoho stavebních dělníků a uživatelů budov zůstává nechráněno 
vůči vysoké míře expozice azbestu;

Z. vzhledem k tomu, že i po zákazu azbestu zůstávají v budovách miliony tun azbestu 
a nebyl vytvořen žádný rejstřík s údaji o tom, kde všude se azbest nachází a kolik je ho 
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třeba odstranit;

Kontrola výskytu azbestu a jeho evidence

1. naléhavě vyzývá EU, aby kontrolu výskytu azbestu a jeho evidenci stanovila jako 
povinnost;

2. naléhavě vyzývá EU, aby vytvořila vzory pro monitorování výskytu azbestu ve veřejných 
a soukromých budovách;

3. naléhavě vyzývá EU, aby pro vlastníky veřejných budov stanovila akční plány 
bezpečného odstranění azbestu a aby vlastníky soukromých domů podnítila k provedení 
auditu výskytu látek obsahujících azbest ve svých prostorách;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby otázku azbestu včlenila do dalších politik, např. politiky EU 
v oblasti energetické účinnosti;

5. navrhuje, aby strategie renovace budov, jejímž cílem je zvýšit jejich energetickou 
účinnost, byla spojena s odstraněním veškerého azbestu;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby členským státům uložila povinnost zřídit veřejné rejstříky 
azbestu;

7. naléhavě žádá EU, aby vlastníkům budov uložila povinnost informovat inspektorát práce 
o plánovaných pracích s materiály obsahujícími azbest;

8. žádá generální tajemníky orgánů a institucí EU, aby zajistili, že bude k dispozici úplný 
rejstřík výskytu materiálů obsahujících azbest v budovách v EU, jenž by měl být přístupný 
veřejnosti;

Zajištění kvalifikace a odborné přípravy

9. žádá EU, aby stanovila minimální kvalifikační požadavky týkající se azbestu pro stavební 
inženýry, architekty a zaměstnance registrovaných podniků provádějících odstranění 
azbestu a kvalifikační požadavky týkající se azbestu pro odborné školení ostatních 
pracovníků, kteří mohou být vystaveni působení azbestu;

10. žádá Komisi, aby předložila návrh konkrétní směrnice obsahující minimální požadavky na 
odbornou přípravu stavebních dělníků a pracovníků údržby včetně stavebních profesí, v 
jejichž rámci přijdou pracovníci do styku s azbestem jen výjimečně;

11. žádá EU, aby prostřednictvím SLIC a vnitrostátních inspektorátů práce zajistila, že 
inspektoři práce budou vyškoleni v problematice materiálů obsahujících azbest;

Vypracování programů odstranění azbestu

12. naléhavě vyzývá EU, aby začala připravovat akční plány odstraňování azbestu na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni, které zahrnou:  právní předpisy, vzdělávání 
a poskytování informací, školení státních zaměstnanců, vnitrostátní a mezinárodní 
odbornou přípravu, osvětovou činnost týkající se odstraňování azbestu a produktů 
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obsahujících azbest z budov, veřejné infrastruktury a areálů bývalých továren na azbest; 
čištění areálů, budování skládek a zařízení na likvidaci azbestu a sutě obsahující azbest; 
kontrolu provádění předpisů, vyhodnocení expozice azbestu u zaměstnanců, u kterých 
hrozí její riziko, a ochranu zdraví; 

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby snížila mezní hodnoty povoleného množství azbestových 
vláken;

14. žádá EU, aby prostřednictvím SLIC a vnitrostátních inspektorátů práce zajistila, že bude 
v plné míře vymáháno dodržování evropských a vnitrostátní předpisů týkajících se 
azbestu;

15. žádá EU, aby stanovila plán, jak dosáhnout pracovišť a životního prostředí bez azbestu, 
jenž bude vycházet ze zásad stanovených WHO;

16. žádá Komisi, aby do připravované strategie Společenství v oblasti bezpečnosti a zdraví na 
období 2014–2020 zahrnula koordinovanou strategii týkající se azbestu;

17. žádá Komisi, aby neprodleně revidovala ustanovení o výjimkách pro chrysotilový azbest 
v příloze XVII nařízení REACH;

18. žádá Komisi, aby zlepšila dozor nad trhem s cílem zajistit, aby se materiály obsahující 
azbest již nedostávaly do EU;

Kritéria pro uznání nemocí souvisejících s azbestem

19. uznává, že dvě doporučení o nemocech z povolání nevedla k harmonizaci vnitrostátních 
standardů a postupů identifikace, oznamování a uznávání nemocí souvisejících s azbestem 
a poskytování odškodnění v případě těchto onemocnění, a že se tudíž vnitrostátní systémy 
dosud velice liší;

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby pozměnila doporučení 2003/670/ES tak, aby zohlednilo 
pokrok v lékařském výzkumu a zahrnulo rakovinu hrtanu a vaječníků mezi nemoci 
související s azbestem;

21. vyzývá pojišťovny a subjekty poskytující odškodnění, aby přijaly společný přístup, pokud 
jde o uznávání nemocí z povolání souvisejících s azbestem a odškodňování v případě 
těchto onemocněníi;

22. uznává, že v důsledku dlouhé doby latence nejsou oběti působení azbestu často schopny 
doložit příčinnou souvislost své nemoci s expozicí azbestu při práci;

23. žádá EU, aby zajistila, že budou uznávány všechny nemoci z povolání související 
s azbestem a že bude v případě všech těchto onemocnění poskytováno odškodnění;

24. žádá členské státy, aby důkazní břemeno nepřenášely na oběti onemocnění souvisejících 
s azbestem, ale aby stanovily širší práva na nárok na odškodnění, jak navrhuje doporučení 
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Komise 2003/670/ES1;

25. žádá EU, aby navrhla nařízení, které zajistí, že všechny případy nemocí z povolání 
související s azbestem budou identifikovány, budou vykazovány příslušným orgánům 
a budou přezkoumány odborníky;

26. žádá Komisi, aby vytvořila minimální závazné pokyny pro vnitrostátní postupy uznávání 
nemocí souvisejících s azbestem a odškodňování v případě těchto onemocnění;

27. žádá Komisi, aby podpořila výměnu osvědčených postupů školení zdravotnického 
personálu v oblasti diagnostikování nemocí souvisejících s azbestem;

28. vyzývá EU, aby zřídila nezávislé poradní výbory složené z lékařských a technických 
odborníků za účelem vymezení nezbytného vědeckého důkazu, že určité pracovní 
podmínky způsobily nemoc související s azbestem;

Podpora skupinám obětí azbestu

29. vyzývá Komisi, aby poskytla pomoc skupinám obětí azbestu v přístupu k profesionálnímu 
poradenství a zajišťování praktické pomoci jejich členům;

30. vyzývá Komisi, aby zřídila a podporovala evropskou síť obětí azbestu; zastává názor, že 
při návrhu vstřícných, vhodných a nákladově efektivních způsobů řešení potřeb obětí by
měly hrát významnou úlohu skupiny obětí;

31. žádá Komisi, aby vytvořila Listinu práv obětí azbestu, která stanoví, jaká práva mohou 
oběti azbestu v EU očekávat;

Strategie pro dosažení celosvětového zákazu azbestu

32. vyzývá EU, aby společně s mezinárodními organizacemi razila cestu pro zavedení 
nástrojů, které umožní trh s azbestem označit za obchod s toxickými látkami;

33. vyzývá EU, aby svojí hlavní prioritou učinila zařazení chrysotilu do seznamu látek 
v příloze III Rotterdamské úmluvy;

34. žádá EU, aby na fórech, na nichž se projednávají obchodní dohody, jednala o otázce 
nepřijatelného odkládání azbestu do rozvojových zemí a aby vyvíjela diplomatický 
a finanční tlak na země, které vyvážejí azbest, aby ukončily činnost odvětví těžby azbestu 
a skončily s nezákonnou a neetickou praxí vývozu vyřazených lodí obsahujících azbest;

35. vyzývá EU, aby rozvíjela a podporovala vývoz neazbestových technologií a poznatků 
o azbestu do rozvojových zemí;

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 28.


