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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

asbestiin liittyvistä terveysuhista ja kaiken olemassa olevan asbestin 
poistamismahdollisuuksista
(2012/2065(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen johdanto-osan 
sekä 3 ja 6 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 6, 9,
151, 153, 156 ja 168 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 3, 6, 31, 37 ja 
35 artiklan1,

– ottaa huomioon ILOn 1. kesäkuuta 2006 antaman asbestia koskevan päätöslauselman,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 1989 päivätyn turvallisuutta asbestin käytössä koskevan 
ILOn yleissopimuksen,

– ottaa huomioon asbestia koskevat WHO:n julistukset,

– ottaa huomioon työntekijöiden suojelua käsitelleen Dresdenin asbestikonferenssin 
julkilausuman (2003), 

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY 
(puitedirektiivi)2,

– ottaa huomioon turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten 
täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla 24. kesäkuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/57/ETY3,

– ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta asbestille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/148/EY4,

– ottaa huomioon komission jäsenvaltioille 22. toukokuuta 1990 antaman suosituksen 
90/326/ETY eurooppalaisen ammattitautien luettelon hyväksymisestä5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen: 

                                               
1 EUVL C 303, 14.12.2007, s. 1.
2EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 EYVL L 245, 26.8.1992, s. 6.
4 EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28.
5 EYVL L 160, 26.6.1990, s. 39.
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yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012" (KOM(2007)0062),

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2011 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirja 
"Työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarviointi" (SEC(2011)0547),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–20121,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman luonnoksesta komission 
asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
liitteen XVII muuttamisesta2,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007-2012 väliarvioinnista3,

– ottaa huomioon johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) kertomuksen Euroopan 
asbestikampanjasta (2006),

– ottaa huomioon WHO:n kertomuksen "Preventing Disease Through Healthy
Environments: Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern’4,

– ottaa huomioon Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen tutkimuksen 100C aiheesta 
"Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts: A Review of Human Carcinogens" (2012)5,

– ottaa huomioon kansainvälisen työterveyskomission (ICOH) lausunnon 
"maailmanlaajuisesta asbestikiellosta ja kaikkien asbestiperäisten tautien hävittämisestä"6,

– ottaa huomioon ammattitauteja koskevat komission ilmoitukset – diagnoosiopas (2009)7,

– ottaa huomioon Eurogipin tutkimusraportin 24/E (huhtikuu 2006) "Asbestos-related 
Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems"8,

– ottaa huomioon Eurogipin kertomuksen 08-E (elokuu 2004): "Costs and funding of 
occupational diseases in Europe"9,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon,

                                               
1 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
2 EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 106.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%2
0ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en.
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
9 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf



PR\913243FI.doc 5/9 PE496.439v01-00

FI

A. ottaa huomioon, että kaikenlainen asbesti on vaarallista ja että asbestin vaaralliset 
vaikutukset on todistettu ja vahvistettu; ottaa huomioon, että sisään hengitettyjen 
asbestikuitujen haitalliset terveysvaikutukset käyvät ilmi vuosikymmeniä altistumisen 
jälkeen; 

B. ottaa huomioon, että syöpäriskien lisääntymistä on todettu hyvin vähäisille asbestimäärille 
altistuneissa kohderyhmissä, krysotiilikuiduille altistuminen mukaan luettuna;

C. ottaa huomioon, että asbestin käytön kieltämisestä huolimatta sitä esiintyy edelleen 
monissa laivoissa, junissa ja erityisesti rakennuksissa, monet julkiset rakennukset mukaan 
luettuina;

D. ottaa huomioon, että voimassa olevasta kiellosta huolimatta nykyisellä markkinoiden 
valvonnalla ei pystytä varmistamaan, että asbestia ei tuoda Euroopan markkinoille;

E. ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot ovat järjestäneet koulutuskursseja 
rakennustyömaiden ja purkutyömaiden työntekijöille, huoltotyöntekijöille ja muille, jotka 
työssään poistavat asbestia sisältävää materiaalia;

F. ottaa huomioon, että monet työntekijät altistuvat asbestille työnsä yhteydessä;

G. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa, joissa asbestikielto on ollut jo kauan 
voimassa, nuoret työntekijät ja rakennustyöntekijät eivät tunnista asbestia rakennusten 
korjaus- ja purkutoimien yhteydessä; 

H. ottaa huomioon, että monet asbestia sisältävät materiaalit on jo poistettu, koteloitu tai 
päällystetty ja että monet yritykset ja kiinteistöjen omistajat ovat dokumentoineet 
täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti kohteet, joista asbesti on poistettu; 

I. ottaa huomioon, että asbestia sisältävän materiaalin elinkaari ulottuu 30 vuodesta 
50 vuoteen; ottaa huomioon, että edellä mainittu johtaa kunnostus- ja rakennushankkeiden 
lisääntymiseen ja näin ollen myös altistuvien työntekijöiden lukumäärän lisääntymiseen; 

J. ottaa huomioon, että olemassa olevaa asbestia sisältävää materiaalia koskevien tietojen 
puuttuminen rajoittaa asbestisääntelyn onnistumista jäsenvaltioissa;

K. ottaa huomioon, että asbestia sisältävää materiaalin sijainti on usein tuntematon ja että 
sijaintia koskevan tiedon määrä vähentyy jyrkästi ajan mittaan;

L. ottaa huomioon, että rakennusten pakollinen asbestitarkastus muodostaisi vankan ja 
tietopohjaisen perustan kansallisille, alueellisille ja Euroopan tason asbestinpoisto-
ohjelmille;

M. ottaa huomioon, että EU on kehittänyt kunnianhimoisen energiatehokkuuspolitiikan ja että 
energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on rakennusten kunnostamista koskevan pitkän 
aikavälin strategian kehittäminen jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta panee merkille, että 
edellä mainittua ei ole sisällytetty asbestin poistamista koskevaan strategiaan;

N. ottaa huomioon, että epäilykset, jotka koskevat asbestin mahdollista esiintymistä, 
päällystämistä tai poistamista tietyissä rakennuksissa, saattaa johtaa työnantajien ja 
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työntekijöiden välisiin konflikteihin, ja ottaa huomioon, että ennakkotiedot asbestin 
esiintymisestä luovat paljon turvallisemmat työolosuhteet erityisesti kunnostustöiden 
yhteydessä; 

O. ottaa huomioon, että asbestia sisältävien materiaalien kotelointi ja päällystäminen olisi 
sallittava vain tapauksissa, joissa materiaali on selvästi merkitty varoituksilla.

P. ottaa huomioon, että asbestikuitujen käyttö elektrolyysikennoissa on edelleen sallittua 
kolmessa jäsenvaltiossa, vaikka käytettävissä olevia teknisiä vaihtoehtoja on otettu 
onnistuneesti käyttöön muissa jäsenvaltioissa;

Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen aivan liian suuria eroja asbestiin 
liittyvien sairauksien työperäisyyden tunnistamisessa;

R. ottaa huomioon, että tilastot eivät sisällä tietoja kaikista asbestiin liittyvistä sairauksista ja 
että se on uhrien hoidon merkittävimpiä esteitä;

S. ottaa huomioon, että asbestille altistuneita työntekijöitä koskevat kansalliset terveyden 
seurantaohjelmat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, ja että edellä mainittu koskee 
erityisesti hoitoa lääkärin valvonnassa työsuhteen päättymisen jälkeen;

T. ottaa huomioon, että asbestialtistuminen uhkaa koko väestöä ja aiheuttaa sairauksia, 
joiden asbestiperäisyys on tunnustettu;

U. ottaa huomioon, että WHO:n arvioiden mukaan asbesti aiheuttaa EU:n alueella vuosittain 
20 000 – 30 000 sairaustapausta ja että näiden sairaustapauksien määrä on edelleen 
nousussa; 

V. ottaa huomioon, että asbestiin liittyvien sairauksien latenssivaihe on todella pitkä ja että 
lääkintähenkilöstön puutteellisten tietojen vuoksi uhrit jäävät monessa tapauksessa vaille 
terveyspalvelujen tarjoajien asianmukaista tukea;

W. ottaa huomioon, että Puola on ainoa jäsenvaltio, joka on ottanut käyttöön asbestittomuutta 
koskevan toimintasuunnitelman;

X. ottaa huomioon, että työsuojelutarkastuksia ollaan vähentämässä monissa jäsenvaltioissa 
ja että sääntelyn purkaminen lisää asbestin riskivaikutuksia;

Y. ottaa huomioon, että monet rakennustyöntekijät ja rakennusten käyttäjät ovat edelleen 
vailla suojaa huomattavaa asbestialtistumista vastaan; 

Z. ottaa huomioon, että kiellosta huolimatta rakennuksissa on edelleen miljoonia tonneja 
asbestia, jonka tarkasta ja täsmällisestä sijainnista ja poistettavan asbestin määrästä ei ole 
mitään tietoja;

Asbestin etsintä ja rekisteröinti 

1. kehottaa EU:ta määräämään asbestin etsinnän ja rekisteröinnin pakollisiksi toimiksi; 

2. kehottaa EU:ta kehittämään yksityisissä ja julkisissa rakennuksissa olevan asbestin 
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seurantamalleja;

3. kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön julkisten rakennusten omistajia varten 
toimintasuunnitelmia, jotka koskevat asbestin turvallista poistamista, ja kannustamaan 
yksityisiä talonomistajia tarkastamaan, onko kiinteistössä asbestia sisältäviä materiaaleja;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään asbestin poistamisen muihin EU:n toimiin, 
energiatehokkuutta koskevat EU:n toimet mukaan luettuina; 

5. ehdottaa rakennusten kunnostamista koskevaa yhdistettyä strategiaa, jonka avulla 
rakennusten energiatehokkuutta parannetaan kaiken asbestin poistamisen yhteydessä;

6. kehottaa komissiota määräämään, että kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja perustamaan 
julkiset asbestirekisterit; 

7. kehottaa komissiota määräämään, että kaikki kiinteistöjen omistajat ovat velvoitettuja 
ilmoittamaan työsuojeluviranomaisille kaikista suunnitelluista asbestia sisältävien 
materiaalien käsittelyä koskevista toimenpiteistä;

8. kehottaa EU:n toimielinten pääsihteereitä perustamaan EU:n rakennuksissa olevaa 
asbestia sisältävää materiaalia koskevan kattavan ja julkisen rekisterin; 

Ammattipätevyyden ja koulutuksen varmistaminen 

9. kehottaa EU:ta asettamaan rakennusinsinöörejä, arkkitehtejä ja rekisteröityjen 
asbestinpoistamisyritysten työntekijöitä koskevat vähimmäisvaatimukset sekä asbestin 
poistamista koskevat pätevyysvaatimukset, jotka koskevat todennäköisesti asbestille 
altistuvien työntekijöiden koulutusta;

10. kehottaa komissiota ehdottamaan erityisdirektiiviä, joka sisältäisi rakennus- ja 
huoltotyöntekijöiden ammattikoulutuksen vähimmäisvaatimukset, mukaan luettuina
rakennustyöntekijät, jotka työssään sattumalta joutuvat kosketuksiin asbestin kanssa;

11. kehottaa EU:ta varmistamaan johtavien työsuojelutarkastajien komitean ja kansallisten 
työsuojeluviranomaisten avulla, että työtarkastajille annetaan asbestia sisältävän 
materiaalin poistamista koskevaa koulutusta;

Asbestinpoisto-ohjelmien kehittäminen

12. kehottaa EU:ta käynnistämään asbestinpoiston toimintasuunnitelmia Euroopan unionin, 
kansallisella ja alueellisella tasolla siten, että suunnitelmiin sisältyvät: lainsäädäntö; 
koulutus ja tiedottaminen; julkisen sektorin työntekijöiden kouluttaminen; kansallinen ja 
kansainvälinen koulutus, tietoisuutta lisäävät toimet, jotka koskevat asbestin ja 
asbestipitoisten tuotteiden poistamista rakennuksista, julkisista laitoksista ja entisten 
asbestitehtaiden tonteilta; kiinteistöjen puhdistaminen, kaatopaikkojen sekä asbestin ja 
asbestia sisältävien jätteiden tuhoamislaitokset; määräysten täytäntöönpanon seuranta, 
riskille altistuvan henkilöstön altistumisen arviointi ja terveyden suojelu;

13. kehottaa komissiota alentamaan asbestikuitujen raja-arvoa:
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14. kehottaa EU:ta varmistamaan EU:n tason ja kansallisen asbestisääntelyn kattavan 
täytäntöönpanon johtavien työsuojelutarkastajien komitean ja kansallisten 
työsuojeluviranomaisten avulla;

15. kehottaa Euroopan unionia ottamaan käyttöön WHO:n periaatteisiin perustuvan 
asbestivapaita työpaikkoja ja asbestivapaata ympäristöä koskevan etenemissuunnitelman; 

16. kehottaa komissiota sisällyttämään asbestia koskevan koordinoidun strategian tulevaan 
EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategiaan vuosiksi 2014–2020;

17. kehottaa komissiota tarkistamaan välittömästi REACH-asetuksen liitteessä XVII olevia 
krysotiiliasbestikuituja koskevia poikkeusmääräyksiä;

18. kehottaa komissiota parantamaan markkinoiden valvontaa, jotta voidaan varmistaa, että 
asbestia sisältäviä materiaaleja ei tuoda EU:n alueelle;

Asbestiin liittyvien tautien tunnustamisperusteet

19. toteaa, että ammattitauteja koskevat kaksi suositusta eivät ole johtaneet asbestiin liittyvien 
sairauksien määrittämistä, ilmoittamista, tunnustamista ja korvaamista koskevien 
kansallisten normien ja menettelyjen yhdenmukaistamiseen eivätkä asbestiin liittyviä 
tauteja koskeviin korvauksiin ja että näin ollen kansallisissa järjestelmissä on edelleen 
valtavan suuria eroja; 

20. kehottaa komissiota muuttamaan suositusta 2003/670/EY siten, että se vastaa 
lääketieteellisen tutkimuksen edistymistä ja sisältää asbestiperäisen kurkunpääsyövän ja 
kohdunpääsyövän;

21. kehottaa vakuutusyhtiöitä ja korvausvelvollisia toimijoita ottamaan käyttöön asbestiin 
liittyvien ammattitautien yhdenmukaiset tunnustamis- ja korvauskäytännöt;

22. toteaa, että sen vuoksi, että asbestille altistumisen ja syövän ilmenemisen välillä kuluu 
pitkä aika, asbestin uhrit eivät monessakaan tapauksessa pysty toteennäyttämään 
työperäiselle asbestille altistumisen aiheuttajaa;

23. kehottaa EU:ta varmistamaan, että kaikki asbestiin liittyvät ammattitaudit tunnustetaan ja 
että niistä maksetaan korvaukset; 

24. kehottaa jäsenvaltioita välttämään todistamistaakan asettamista asbestin uhrien 
kannettavaksi ja ottamaan sen sijaan käyttöön laajemmat korvausvaatimusoikeudet 
sellaisina kuin niitä on ehdotettu komission suosituksessa 2003/670/EY1;

25. kehottaa EU:ta ehdottamaan asetusta, jotta voidaan varmistaa, että kaikki asbestiin 
liittyvät ammattitaudit tunnistetaan, ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että 
asiantuntijat vastaavat tutkinnasta;

26. kehottaa komissiota määrittämään asbestiin liittyvien sairauksien kansallisten tunnistamis-
ja korvaamismenettelyjen sitovat vähimmäisnormit; 

                                               
1 EYVL L 238, 25.9.2003, s. 28.
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27. kehottaa komissiota tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa, joka koskee 
lääkintähenkilökunnan kouluttamista asbestiin liittyvien sairauksien tunnistamiseen;

28. kehottaa EU:ta perustamaan lääketieteellisten ja teknisten asiantuntijoiden riippumattomia 
neuvonantajalautakuntia, joiden tehtävänä on määrittää tieteelliset todisteet, joiden 
perusteella voidaan todistaa, että tietyt työolosuhteet ovat aiheuttaneet asbestiin liittyvän 
sairauden;

Asbestin uhrien ryhmien tukeminen

29. kehottaa komissiota avustamaan asbestin uhrien ryhmiä asiantuntija-avun saannissa ja 
käytännön tuen antamisessa ryhmien jäsenille;

30. kehottaa komissiota perustamaan asbestin uhrien ryhmien Euroopan laajuisen verkoston ja 
tukemaan sen toimintaa; katsoo, että uhrien ryhmien olisi toimittava tärkeässä roolissa 
laadittaessa mukautuvia, asianmukaisia ja kustannustehokkaita keinoja vastata uhrien 
tarpeisiin; 

31. kehottaa komissiota laatimaan asbestin uhrien peruskirjan, jossa EU:n asbestin uhrien 
oikeudet määritetään;

Strategiat asbestin kieltämiseksi maailmanlaajuisesti

32. kehottaa EU:ta toimimaan yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta voidaan 
ottaa käyttöön uudet välineet, joilla asbestikauppa määritetään myrkyllisten aineiden 
kaupaksi;

33. kehottaa EU:ta määrittämään ensisijaiseksi tavoitteekseen krysotiiliasbestin 
sisällyttämisen Rotterdamin yleissopimuksen liitteeseen III;

34. kehottaa EU:ta puuttumaan kauppasopimuksia käsittelevillä foorumeilla asbestin 
laittomaan vientiin kehitysmaihin ja käyttämään diplomaattista ja rahoituspainostusta 
asbestia vieviä maita kohtaan, jotta asbestikaivostoimiala voidaan lakkauttaa ja voidaan 
lopettaa asbestia sisältävien laivahylkyjen laiton ja epäeettinen vientikäytäntö;

35. kehottaa Euroopan unionia kehittämään ja tukemaan asbestittoman teknologian ja asbestia 
koskevan tiedon vientiä kehitysmaihin; 

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


