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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

asbestiga seotud töötervishoiu ohtude ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise 
väljavaadete kohta
(2012/2065(INI))

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle preambulit ja artikleid 3 ja 6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 6, 9, 151, 153, 
156 ja 168,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 3, 6, 31, 37 ja 
351,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni 
asbesti kohta,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 16. juuni 1989. aasta konventsiooni 
asbesti kasutamise turvalisuse kohta,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni deklaratsioone asbesti kohta,

– võttes arvesse Dresdeni asbestialasel konverentsil vastuvõetud deklaratsiooni töötajate 
kaitsmise kohta (2003);

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta 
(raamdirektiiv)2,

– võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivi 92/57/EMÜ tööohutuse ja 
-tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiivi 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest tööl4,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 1990. aasta soovitust 90/326/EMÜ liikmesriikidele 
kutsehaiguste Euroopa kava vastuvõtmise kohta5,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Töö kvaliteedi ja tootlikkuse parandamine: ühenduse 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012” (COM(2007)0062),

                                               
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
2EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
3 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 6.
4 ELT L 330, 16.12.2009, lk 28.
5 EÜT L 160, 26.6.1990, lk 39.
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– võttes arvesse komisjoni talituste 24. aprilli 2011. aasta töödokumenti „Euroopa 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (2007–2012) vahekokkuvõte” (SEC(2011)0547),

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–20121,

– võttes arvesse oma 7. mai 2009. aasta resolutsiooni komisjoni määruse ettepaneku kohta, 
millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH)2,

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi töötervishoiu ja tööohutuse 
strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta3,

– võttes arvesse kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC) aruannet Euroopa 
asbestikampaania kohta (2006),

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni aruannet „Preventing Disease Through 
Healthy Environments: Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern” 
haiguste ennetamise kohta tervisliku keskkonna kaudu ja tegevuse kohta tervishoidu 
oluliselt kahjustavate kemikaalide valdkonnas4,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse (IARC) monograafiat 100C „Arsenic, 
Metals, Fibres, and Dusts: A Review of Human Carcinogens” (2012) inimestele 
kantserogeensete ainete – arseen, metallid, kiud ja pulbrid – ülevaate kohta5,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Töötervishoiu Komisjoni (ICOH) avaldust „Global 
Asbestos Ban and the Elimination of Asbestos-related Diseases” üleilmse asbestikeelu ja 
asbestiga seonduvate haiguste kõrvaldamise kohta6,

– võttes arvesse komisjoni teadet „Information Notices on Occupational Diseases – Guide 
to Diagnosis” (2009) kutsehaiguste diagnoosimise kohta7,

– võttes arvesse organisatsiooni Eurogip uurimisaruannet 24/E (aprill 2006) „Asbestos-
related Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems” 
asbestiga seotud kutsehaiguste tunnistamise, andmete ja erisüsteemide kohta Euroopas8,

– võttes arvesse organisatsiooni Eurogip aruannet 08-E (august 2004) „Costs and funding of 

                                               
1 ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 14.
2 ELT C 212 E, 5.8.2010 lk 106
3 Vastuvõetud tekstid, 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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occupational diseases in Europe” kutsehaiguste kulude ja rahastamise kohta Euroopas1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust,

A. arvestades, et igat liiki asbest on ohtlik ja asbesti ohtlik mõju on dokumenteeritud ja seda 
täpsustatakse; arvestades, et sissehingatud asbestikiudude kõige kahjulikum mõju tervisele 
ilmneb aastakümneid pärast kokkupuudet asbestiga;

B. arvestades, et vähiriski suurenemist on täheldatud väga väikese koguse asbestikiududega, 
sealhulgas krüsotiili kiududega kokku puutunud elanikkonna rühmades;

C. arvestades, et hoolimata asbesti kasutamise keelust leidub seda endiselt paljudes laevades, 
rongides ja eriti hoonetes, sealhulgas paljudes üldkasutatavates hoonetes;

D. arvestades, et keelust hoolimata ei suuda praegune turujärelevalve tagada, et asbesti ei 
imporditaks Euroopa turgudele;

E. arvestades, et paljud liikmesriigid on korraldanud koolituskursusi lammutustöid tegevatele 
töötajatele, ehitajatele, hooldustöötajale ja teistele asbesti sisaldavaid materjale 
kõrvaldavatele töötajatele;

F. arvestades, et paljud töötajad puutuvad asbestiga oma töös kokku;

G. arvestades, et paljudes kauaaegse asbesti kasutamise keeluga liikmesriikides ei tunne 
nooremad töötajad ja ehitajad hoonete remondi- ja lammutustöödel asbesti ära;

H. arvestades, et paljud asbesti sisaldavad materjalid on juba kõrvaldatud, tihendatud või 
kapseldatud ning paljude ettevõtete ja hoonete omanike valduses on dokumendid, milles 
on täpselt kirjeldatud asbesti kõrvaldamise paika;

I. arvestades, et asbesti sisaldavate materjalide tavaline olelusring on 30–50 aastat; 
arvestades, et seetõttu on oodata renoveerimis- ja ehitusprojektide hulga kasvu ja seega 
asbestiga kokkupuutuvate töötajate arvu suurenemist;

J. arvestades, et asbesti käsitlevad eeskirjad ei ole liikmesriikides eriti edukad, sest 
teadmised olemasolevatest asbesti sisaldavatest materjalidest on puudulikud;

K. arvestades, et sageli on asbesti sisaldavate materjalide asupaik varjatud ja sellekohane 
teave väheneb aja jooksul kiiresti;

L. arvestades, et hoonete kohustuslik audit asbesti avastamiseks oleks kindel teadlikkust 
suurendav alus riiklikele, piirkondlikele ja Euroopa tasandi asbesti kõrvaldamise 
programmidele;

M. arvestades, et EL on välja töötanud edasipüüdlike eesmärkidega energiatõhususe poliitika 
                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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ja eeldatakse, et läbivaadatud energiatõhususe direktiiviga luuakse igas liikmesriigis 
hoonete renoveerimise pikaajaline strateegia, kuid seda poliitikat ei ole seotud asbesti 
kõrvaldamise strateegiatega;

N. arvestades, et kahtlused selle kohta, kas teatud paigas leidub asbesti või on see 
kapseldatud või konkreetsest hoonest kõrvaldatud, võivad tekitada tööandjate ja töötajate 
vahel lahkhelisid ning arvestades, et eelnevad teadmised asbesti leidumise kohta aitavad 
luua palju turvalisemaid töötingimusi, eeskätt remonditööde käigus;

O. arvestades, et asbesti sisaldavate materjalide kapseldamist või tihendamist tuleks lubada 
ainult siis, kui materjalid märgistatakse nõuetekohaselt hoiatussiltidega;

P. arvestades, et kolmes liikmesriigis on asbestikiud elektrolüüsikambrites endiselt lubatud, 
kuigi teistes riikides kasutatakse edukalt tehnilisi alternatiive;

Q. arvestades, et liikmesriikide kavades asbestiga seotud kutsehaiguste tuvastamise kohta on 
ikka veel lubamatult palju erinevusi;

R. arvestades, et vähene teatamine asbestiga seotud haigustest on üks peamisi takistusi 
ohvrite ravimisel;

S. arvestades, et riiklikud asbestiga kokkupuutunud töötajate tervisekontrolliprogrammid on 
ELi piires väga erinevad, eeskätt seoses sellise meditsiinilise kontrolliga, mis toimub siis, 
kui isik on ametist juba lahkunud;

T. arvestades, et asbestiga kokkupuutumine on ohtlik kogu elanikkonnale ja põhjustab 
teadaolevalt haigusi;

U. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on asbestiga seotud 
haigusjuhtusid ELis 20 000–30 000 aastas ja see arv suureneb;

V. arvestades, et haiguse äärmiselt pika peiteaja tõttu ja seepärast, et meditsiinitöötajatel pole 
piisavalt vastavaid teadmisi, ei saa ohvrid tervishoiuteenuste osutajatelt tihti asjakohast 
abi;

W. arvestades, et Poola on ainus liikmesriik, mis on võtnud vastu riigi asbestivabaks 
muutmise tegevuskava;

X. arvestades, et mitmes liikmesriigis vähendatakse tööinspektsioonide arvu ja arvestades, et 
reguleerimise jätkuv vähendamine suurendab asbestist tulenevat ohtu;

Y. arvestades, et paljusid ehitajaid ja hoonete kasutajaid ei kaitsta ikka veel suurte 
asbestikogustega kokkupuutumise eest;

Z. arvestades, et isegi keelu olemasolul on hoonetes ikkagi miljoneid tonne asbesti ning 
puuduvad andmed selle asupaikade kohta ja kõrvaldamist vajava asbesti koguse kohta;

Asbesti sõeluuringud ja registreerimine

1. nõuab, et EL muudaks asbesti nõeluuringud ja registreerimise kohustuslikuks;



PR\913243ET.doc 7/9 PE496.439v01-00

ET

2. nõuab, et EL töötaks välja eramajades ja üldkasutatavates hoonetes leiduva asbesti 
järelevalve mudelid;

3. nõuab, et EL koostaks üldkasutatavate hoonete omanike jaoks asbesti ohutu kõrvaldamise 
tegevuskavad ja julgustaks eramajade omanikke, et need laseksid auditeerida oma ruume 
asbesti sisaldavate materjalide suhtes;

4. nõuab, et komisjon võtaks asbestiga seotud küsimusi arvesse muus poliitikas, näiteks ELi 
energiatõhususe poliitikas;

5. teeb ettepaneku paralleelselt hoonete energiatõhususe suurendamise eesmärgil 
renoveerimise strateegiaga kõrvaldada kogu asbest;

6. nõuab, et komisjon kohustaks liikmesriike looma asbesti kohta avalikke registreid;

7. nõuab, et EL kohustaks hoonete omanikke teavitama tööinspektsiooni, kui nad kavatsevad 
kasutada töös asbesti sisaldavaid materjale;

8. kutsub ELi institutsioonide peasekretäre koostama ELi hoonetes leiduvate asbesti 
sisaldavate materjalide täielikku registrit, mis peaks olema üldsusele kättesaadav;

Kvalifikatsiooni ja koolituse tagamine

9. kutsub ELi üles kehtestama miinimumnõudeid kohustusliku asbestialase kvalifikatsiooni 
andmise kohta ehitusinseneridele, arhitektidele ja asbesti kõrvaldamisega tegelevate 
registreeritud ettevõtete töötajatele ning väljastama asbestialaseid kvalifikatsioone muude 
tõenäoliselt asbestiga kokkupuutuvate töötajate koolitamiseks;

10. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut võtta vastu eridirektiiv, milles sätestatakse 
miinimumnõuded ehitajate ja hooldustöötajate, kaasa arvatud muu hulgas asbestiga 
töötavate kutseliste ehitusvaldkonna töötajate ametialase koolituse jaoks;

11. kutsub ELi üles tagama kõrgemate tööinspektorite komitee ja riikide tööinspektsioonide 
kaudu, et tööinspektorid saavad asbesti sisaldavate materjalide alase koolituse;

Kõrvaldamisprogrammide väljatöötamine

12. nõuab, et EL alustaks Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil asbesti kõrvaldamiseks 
järgmist käsitlevate tegevuskavade koostamist: õigusaktid; haridus ja teave; avaliku 
sektori töötajate koolitamine; riiklik ja rahvusvaheline koolitus; teadlikkuse suurendamine 
asbesti ja asbesti sisaldavate toodete kõrvaldamise kohta hoonetest, ühiskondlikest 
rajatistest ja endiste asbestitehaste asukohtadest; ruumide koristamine, prügilate ja 
seadeldiste rajamine asbesti ja asbesti sisaldavate jäätmete hävitamiseks; eeskirjade 
rakendamise järelevalve, ohustatud töötajate kokkupuute hindamine ja tervisekaitse;

13. nõuab, et komisjon vähendaks asbestikiudude piirnormi;

14. kutsub ELi üles tagama kõrgemate tööinspektorite komitee ja riikide tööinspektsioonide 
kaudu ELi ja riiklike asbesti käsitlevate eeskirjade täielikku jõustamist;
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15. kutsub ELi üles looma asbestivabade töökohtade ja asbestivaba keskkonna tegevuskava, 
mille aluseks on Maailma Terviseorganisatsiooni sätestatud põhimõtted;

16. kutsub komisjoni üles lisama asbesti käsitleva kooskõlastatud strateegia kavandatavasse 
ühenduse tervishoiu ja ohutuse strateegiasse aastateks 2014–2020;

17. palub komisjonil viivitamatult vaadata läbi kemikaalimääruse REACH XVII lisa 
krüsotiilasbesti käsitlevate erandite sätted;

18. kutsub komisjoni üles parandama turujärelevalvet, tagamaks, et asbesti sisaldavaid 
materjale ei toodaks enam ELi;

Asbesti sisaldavate materjalidega seotud haiguste tuvastamise kriteeriumid

19. möönab, et kahele kutsehaigusi käsitlevale soovitusele ei ole järgnenud ühtlustatud 
riiklikud standardid ja menetlused asbesti sisaldavate materjalidega seotud haiguste 
tuvastamiseks, neist teavitamiseks ja nende hüvitamiseks ning et seetõttu on riiklikud 
süsteemid äärmiselt erinevad;

20. nõuab, et komisjon muudaks soovitust 2003/670/EÜ, et kajastada edusamme 
meditsiinilistes uuringutes ja lisada asbestiga seotud haiguste hulka kõrivähk ja 
munasarjavähk;

21. palub kindlustusandjatel ja hüvitiste maksjatel võtta asbestiga seotud kutsehaiguste 
tuvastamisel ja hüvitamisel ühine lähenemisviis;

22. möönab, et väga pika peiteaja tõttu ei suuda asbestist tulenevate haiguste ohvrid sageli 
tõestada põhjuslikku seost kutsealaselt asbestiga kokkupuutumisega;

23. kutsub ELi üles tagama, et tuvastatakse ja hüvitatakse kõik asbestiga seotud 
kutsehaigused;

24. palub liikmesriikidel mitte panna tõendamiskohustust asbesti ohvritele, vaid kehtestada 
ulatuslikumad õigused hüvitise taotlemiseks, nagu pakutud välja komisjoni 
soovituses 2003/670/EÜ1;

25. palub ELil esitada määruse ettepanek, et tagada, et tuvastatakse kõigi asbestiga seotud 
kutsehaiguste juhud, neist teavitatakse pädevat asutust ja neid uurivad eksperdid;

26. kutsub komisjoni üles looma siduvaid miinimumnõudeid asbestiga seotud kutsehaiguste 
tuvastamise ja hüvitamise riiklike menetluste jaoks;

27. kutsub komisjoni üles toetama parimate tavade vahetamist meditsiinitöötajate koolitamisel 
asbestiga seotud haiguste diagnoosimises;

28. palub ELil kehtestada sõltumatud meditsiiniliste ja tehniliste ekspertide nõukogud, et 
piiritleda teaduslikud tõendid, mis on vajalikud tõestamaks, et teatud töötingimused 
põhjustavad asbestiga seotud haigusi;

                                               
1 ELT L 238, 25.9.2003, lk 28.
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Asbestiohvrite ühenduste toetamine

29. palub komisjonil aidata asbestiohvrite ühendustel teha professionaalne nõustamine 
kättesaadavaks ja anda nende liikmetele praktilist abi;

30. kutsub komisjoni üles looma asbestiohvrite ELi võrgustikku ja seda toetama; on 
seisukohal, et ohvrite ühendused peaksid olema need, kellel on põhiroll kavandada 
osavõtlikke, asjakohaseid ja kulutõhusaid meetodeid ohvrite vajaduste rahuldamiseks;

31. kutsub komisjoni üles looma asbestiohvrite hartat, milles täpsustatakse õigused, millele 
ELi asbestiohvritel on võimalik loota;

Asbesti üleilmse keelustamise strateegiad

32. kutsub ELi üles tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et võtta kasutusele 
vahendid määratlemaks asbestiturg kui toksiliste toodete kaubandus;

33. palub ELil võtta esmatähtsaks eesmärgiks krüsotiili lisamine Rotterdami konventsiooni 
III lisasse;

34. kutsub ELi üles pöörduma foorumitesse, kus arutatakse kaubanduslepingute üle, seoses 
asbesti lubamatu dumpinguga arenguriikidesse, ning avaldama diplomaatilist ja rahalist 
survet asbesti eksportivatele riikidele, et nad lõpetaksid asbesti kaevandamisega tegeleva 
tööstuse tegevuse ja peataksid asbesti sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud laevade 
ebaseadusliku ja ebaeetilise eksportimise;

35. palub ELil välja töötada asbesti mittehõlmav tehnoloogia ning toetada selle ja asbestialase 
teabe eksporti arenguriikidesse;

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


