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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al 
asbest
2012/2065 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig præamblen og artikel 3 og 6;

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 6, 9, 
151, 153, 156 og 168;

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 3, 6, 31, 35 og 371;

– der henviser til ILO-resolutionen af 1. juni 2006 om asbest;

– der henviser til ILO-konventionen af 16. juni 1989 om sikker anvendelse af asbest;

– der henviser til WHO's erklæringer om asbest;

– der henviser til erklæringen om beskyttelse af arbejdstagere fra asbestkonferencen i 
Dresden (2003);

– der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 
(rammedirektivet)2;

– der henviser til Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser3;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for 
asbest4;

– der henviser til Kommissionens henstilling af 22. maj 1990 til medlemsstaterne om 
vedtagelse af en europæisk liste over erhvervssygdomme5;

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Højere kvalitet og produktivitet i 
arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012" 
(COM(2007)0062);

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 24. april 2011 om 
midtvejsevalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på 

                                               
1 EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
2 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
3 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.
4 EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28.
5 EFT L 160 af 26.6.1990, s. 39.
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arbejdspladsen 2007-2012 (SEK(2011)0547);

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om en fællesskabsstrategi for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20121;

– der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om udkast til Kommissionens forordning om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), for så vidt 
angår bilag XVII 2;

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af den 
europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20123;

– der henviser til rapporten fra Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) om den europæiske 
asbestkampagne (2006);

– der henviser til WHO-rapporten med titlen "Preventing Disease Through Healthy 
Environments: Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern"4;

– der henviser til monografi 100C fra Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) med 
titlen "Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts: 1A Review of Human Carcinogens" (2012);

– der henviser til erklæringen om "Global Asbestos Ban and the Elimination of Asbestos-
related Diseases" fra Den Internationale Kommission vedrørende Erhvervssygdomme 
(ICOH)6;

– der henviser til Kommissionens meddelelser om erhvervssygdomme - diagnosevejledning 
(2009)7;

– der henviser til undersøgelsesrapport 24/E (april 2006) fra Eurogip om "Asbestos-related 
Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems"8;

– der henviser til undersøgelsesrapport 08-E (august 2004) fra Eurogip om "Costs and 
funding of occupational diseases in Europe"9;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed;

                                               
1 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 14.
2 EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 106.
3 Vedtagne tekster, 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.
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf.
9 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf.
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A. der henviser til, at alle typer asbest er farlige, og at deres risikovirkning er blevet 
dokumenteret og reguleret; der henviser til, at de fleste sundhedsskadelige virkninger af 
indåndede asbestfibre viser sig flere årtier efter eksponeringen;

B. der henviser til, at der er observeret en øget kræftrisiko hos befolkninger, der udsættes for 
meget lave asbestfiberniveauer, herunder krysotilfibre;

C. der henviser til, at asbest stadig findes i mange skibe og tog og især i mange offentlige 
bygninger trods forbuddet mod anvendelse af asbest;

D. der henviser til, at det eksisterende markedstilsyn trods forbuddet ikke er i stand til at 
sikre, at der ikke importeres asbest til de europæiske markeder;

E. der henviser til, at mange medlemsstater har tilbudt kurser til nedrivnings-, bygnings- og 
vedligeholdelsesarbejdere og andre, som arbejder med fjernelse af asbestholdige 
materialer;

F. der henviser til, at mange arbejdere udsættes for asbest i forbindelse med deres arbejde;

G. der henviser til, at i mange medlemsstater, som for flere år siden indførte et forbud mod 
asbest, genkender yngre arbejdere og bygningsarbejdere ikke asbest i bygninger, når de 
udfører renoverings- eller nedrivningsarbejde;

H. der henviser til, at mange asbestholdige materialer allerede er blevet fjernet, forseglet eller 
indkapslet, og at mange virksomheder og ejere af bygninger har dokumenter med en 
detaljeret beskrivelse af steder, hvor der skal fjernes asbest;

I. der henviser til, at asbestholdige materialer normalt har en levetid på 30-50 år; der 
henviser til, at dette vil medføre en stigning i renoverings- og byggeprojekter og derfor 
betyde, at flere arbejdere bliver udsat for asbest;

J. der henviser til, at den vellykkede asbestregulering i medlemsstaterne begrænses af 
utilstrækkelig viden om de eksisterende asbestholdige materialer;

K. der henviser til, at asbestholdige materialer ofte findes på skjulte steder, og at kendskabet 
til disse steder er forringet væsentligt i tidens løb;

L. der henviser til, at en obligatorisk asbestkontrol af bygninger ville give et solidt og 
velinformeret grundlag for nationale, regionale og europæiske programmer for 
asbestfjernelse;

M. der henviser til, at EU har udarbejdet en ambitiøs politik for energieffektivitet, og at det 
reviderede direktiv om energieffektivitet forventes at fastsætte en langsigtet strategi i de 
enkelte medlemsstater for renovering af bygninger, men denne politik ledsages ikke af 
strategier for asbestfjernelse;

N. der henviser til, at tvivl om, hvorvidt der er asbest til stede i bestemte bygninger, eller om 
den er blevet indkapslet eller fjernet fra dem, kan medføre en konflikt mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere; der henviser til, at forhåndsviden om tilstedeværelsen af 
asbest vil give meget sikrere arbejdsforhold, særlig i forbindelse med renoveringsarbejde;
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O. der henviser til, at indkapsling eller forsegling af asbestholdige materialer kun bør tillades, 
hvis materialerne er passende mærket med advarsler;

P. der henviser til, at tre medlemsstater stadig tillader asbestfibre i elektrolyseceller, selv om 
der findes tekniske alternativer, der er implementeret med held i andre lande;

Q. der henviser til, at der stadig er uacceptabelt store forskelle mellem medlemsstaternes 
planer for anerkendelse af asbestrelaterede erhvervssygdomme;

R. der henviser til, at utilstrækkelig indberetning af asbestrelaterede sygdomme er en af de 
største forhindringer for behandlingen af ofrene;

S. der henviser til, at de nationale helbredskontrolprogrammer for arbejdstagere, der udsættes 
for asbest, er meget forskelligartede i EU, især med hensyn til efterfølgende lægekontrol;

T. der henviser til, at udsættelse for asbest er en trussel mod befolkningen som helhed, og at 
det forårsager sygdomme i et anerkendt omfang;

U. der henviser til, at der ifølge WHO's skøn er 20 000-30 000 tilfælde af asbestrelaterede 
sygdomme i EU om året, og at de endnu ikke har toppet;

V. der henviser til, at ofrene på grund af den meget lange latenstid og lægepersonalets 
utilstrækkelig viden ofte ikke får passende støtte fra sundhedstjenesteyderne;

W. der henviser til, at Polen er den eneste medlemsstat, der har vedtaget en handlingsplan for 
et asbestfrit land;

X. der henviser til, at der skæres ned på arbejdstilsynene i mange medlemsstater, og at 
tendensen til større afregulering øger risiciene som følge af asbest;

Y. der henviser til, at mange bygningsarbejdere og brugere af bygninger stadig ikke er 
beskyttet mod den store udsættelse for asbest;

Z. der henviser til, at selv med et forbud er der stadig flere millioner ton asbest i bygninger, 
og der findes ikke et register over, hvor den er placeret, og hvor meget asbest det er 
nødvendigt at fjerne;

Undersøgelse for og registrering af asbest

1. opfordrer indtrængende EU til at gøre undersøgelse for og registrering af asbest 
obligatorisk;

2. opfordrer indtrængende EU til at udarbejde modeller for overvågning af eksisterende 
asbest i private og offentlige bygninger;

3. opfordrer indtrængende EU til at etablere handlingsplaner for ejere af offentlige bygninger 
vedrørende sikker fjernelse af asbest og opfordre private husejere til at kontrollere deres 
ejendom for asbestholdige materialer;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere asbestproblemet i andre politikker 
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såsom EU's politik for energieffektivitet;

5. foreslår at kombinere strategien for renovering af bygninger for at gøre dem mere 
energieffektive med sideløbende fjernelse af al asbest;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at 
oprette offentlige asbestregistre;

7. opfordrer indtrængende EU til at gøre det obligatorisk for ejere af bygninger at informere 
arbejdstilsynet om planer om arbejder med asbestholdige materialer;

8. opfordrer generalsekretærerne for EU-institutionerne til at udarbejde et komplet register, 
som skal være åbent for offentligheden, over asbestholdige materialer i EU-bygninger;

Sikring af kvalifikationer og efteruddannelse

9. opfordrer EU til at opstille minimumskrav til obligatoriske asbestspecifikke 
kvalifikationer for civilingeniører, arkitekter og ansatte i registrerede virksomheder, som 
fjerner asbest, og til at tilbyde asbestspecifikke kvalifikationer for efteruddannelse af 
andre arbejdere, som kan tænkes at blive udsat for asbest;

10. opfordrer Kommissionen til at stille forslag til et direktiv med minimumskrav for 
efteruddannelse af bygnings- og vedligeholdelsesarbejdere, herunder bygningsarbejdere, 
der lejlighedsvis arbejder med asbest;

11. opfordrer EU til gennem SLIC og de nationale arbejdstilsyn at sikre, at 
arbejdsinspektørerne får efteruddannelse i asbestholdige materialer;

Udarbejdelse af programmer for asbestfjernelse

12. opfordrer indtrængende EU til at iværksætte handlingsplaner for asbestfjernelse på 
europæisk, nationalt og regionalt plan, som skal omfatte lovgivning, uddannelse og 
information, uddannelse til offentligt ansatte, national og international uddannelse, 
oplysningsaktiviteter vedrørende fjernelse af asbest og asbestholdige produkter fra 
bygninger, infrastrukturer og offentlige grunde, hvor der tidligere har ligget 
asbestfabrikker, rengøring af lokaler, bygning af deponeringsanlæg og anlæg til 
destruktion af asbest og asbestholdigt affald, overvågning af gennemførelsen af 
bestemmelser, eksponeringsvurderinger af udsat personale og sundhedsbeskyttelse;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sænke grænseværdien for asbestfibre;

14. opfordrer EU til gennem SLIC og de nationale arbejdstilsyn at sikre, at EU-
bestemmelserne og de nationale bestemmelser om asbest til fulde overholdes;

15. opfordrer EU til at fastlægge en køreplan for asbestfrie arbejdspladser og et asbestfrit 
miljø på grundlag af de principper, WHO har fastsat;

16. opfordrer Kommissionen til at inkludere en koordineret strategi for asbest i den 
kommende fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed for 2014-2020;
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17. opfordrer Kommissionen til omgående at revidere bestemmelserne om undtagelser for 
krysolitasbest i bilag XVII til REACH;

18. opfordrer Kommissionen til at styrke markedstilsynet for at sikre, at der ikke længere 
importeres asbestholdige materialer til EU;

Kriterier for anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme

19. erkender, at de to henstillinger om erhvervssygdomme ikke har ført til harmoniserede 
nationale standarder og procedurer for identifikation, anmeldelse og anerkendelse af samt 
erstatning for asbestrelaterede sygdomme, og at de nationale systemer derfor stadig er 
meget forskellige;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til at ændre henstilling 2003/670/EF, således at 
den kommer til at afspejle udviklingen i medicinsk forskning og omfatte kræft i 
strubehovedet og æggestokkene som asbestrelateret;

21. opfordrer forsikrings- og erstatningsforetagender til at vedtage en fælles tilgang til 
anerkendelse af og erstatning for asbestrelaterede erhvervssygdomme;

22. erkender, at asbestofrene på grund af den meget lange latenstid ofte ikke er i stand til at 
dokumentere årsagssammenhængen med deres udsættelse for asbest på arbejdspladsen;

23. opfordrer EU til at sikre, at alle asbestrelaterede erhvervssygdomme anerkendes, og at der 
ydes erstatning for dem;

24. opfordrer medlemsstaterne til ikke at lade asbestofrene bære bevisbyrden, men at 
fastlægge mere vidtrækkende rettigheder til at kræve erstatning som foreslået i 
Kommissionens henstilling 2003/670/EF1;

25. opfordrer EU til at stille forslag til lovgivning for at sikre, at alle tilfælde af 
asbestrelaterede erhvervssygdomme identificeres, indberettes til den kompetente 
myndighed og undersøges af eksperter;

26. opfordrer Kommissionen til at udarbejde bindende minimumsretningslinjer for nationale 
procedurer for anerkendelse af og erstatning for asbestrelaterede erhvervssygdomme;

27. opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis for uddannelse af 
lægepersonale i diagnosticering af asbestrelaterede sygdomme;

28. opfordrer EU til at oprette uafhængige rådgivende grupper med lægelige og tekniske 
eksperter for at fastlægge, hvilken videnskabelig dokumentation der er nødvendig for at 
bevise, at visse arbejdsforhold har forårsaget asbestrelaterede sygdomme;

Støttegrupper for asbestofre

29. opfordrer Kommissionen til at hjælpe støttegrupper for asbestofre med at få adgang til 
faglig rådgivning og med at tilbyde praktisk støtte til deres medlemmer;

                                               
1 EUT L 238 af 25.9.2003, s. 28.
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30. opfordrer Kommissionen til at oprette og støtte et EU-netværk af asbestofre; mener, at 
støttegrupper bør spille en væsentlig rolle med hensyn til at foreslå modtagelige, passende 
og omkostningseffektive måder at opfylde ofrenes behov;

31. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et charter for asbestofre, som fastsætter de 
rettigheder, asbestofre i EU kan forvente at have;

Strategier for et globalt forbud mod asbest

32. opfordrer EU til at samarbejde med internationale organisationer for at spille en ledende 
rolle i udviklingen af instrumenter, der rubricerer asbestmarkedet som handel med gift;

33. opfordrer EU til at give opførelsen af krysolit på listen i bilag III til 
Rotterdamkonventionen højeste prioritet;

34. opfordrer EU til at tage den uacceptable dumping af asbest i udviklingslandene op i fora, 
hvor der drøftes handelsaftaler, og til at lægge diplomatisk og økonomisk pres på lande, 
der eksporterer asbest, for at få lukket asbestmineindustrier, og til at standse den ulovlige 
og uetiske praksis med at eksportere udtjente skibe indeholdende asbest;

35. opfordrer EU til at udvikle og fremme eksporten af ikkeasbest-teknologi og viden om 
asbest til udviklingslandene;

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


