
PR\913243HU.doc PE496.439v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2012/2065(INI)

20.9.2012

JELENTÉSTERVEZET
az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és minden 
létező azbeszt felszámolásának kilátásairól
(2012/2065(INI))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Stephen Hughes



PE496.439v01-00 2/10 PR\913243HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3



PR\913243HU.doc 3/10 PE496.439v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatokról és minden létező 
azbeszt felszámolásának kilátásairól
(2012/2065(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak preambulumára, 
illetve 3. és 6. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 6., 9., 
151., 153., 156. és 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 1., 3., 6., 31., 37. és 35. 
cikkére1,

– tekintettel az azbesztről szóló, 2006. június 1-jei ILO-határozatra,

– tekintettel az azbeszt felhasználásának biztonságáról szóló, 1989. június 16-i ILO-
egyezményre

– tekintettel a WHO azbesztről szóló nyilatkozataira,

– tekintettel a munkavállalók azbeszt elleni védelméről szóló 2003-as drezdai konferencián 
elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre (keretirányelv)2,

– tekintettel az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi 
minimumkövetelményeinek végrehajtásáról szóló, 1992. június 24-i 92/57/EGK tanácsi 
irányelvre3,

– tekintettel a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/148/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4,

– tekintettel a tagállamokhoz intézett, a foglalkozási megbetegedések európai ütemtervéről 
szóló, 1990. május 22-i 90/326/EGK bizottsági ajánlásra5,

– tekintettel „A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi 

                                               
1 HL C 303., 2007.12.14., 1. o.
2HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
3 HL L 245., 1992.8.26., 6. o.
4 HL L 330., 2009.12.16., 28. o.
5 HL L 160., 1990.6.26., 39. o.
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egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007–2012 között” 
című bizottsági közleményre (COM(2007)0062),

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak „Az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 
2007–2012 közötti európai stratégia középtávú értékelése” című, 2011. április 24-i 
munkadokumentumára (SEC(2011)0547),

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007–2012 
közötti közösségi stratégiáról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet a XVII. melléklet tekintetében” című, 
2009. május 7-i állásfoglalására2,

– tekintettel az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007–2012 közötti európai 
stratégia középtávú értékeléséről szóló, 2011. december 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának (Committee of 
Senior Labour Inspectors, SLIC) a 2006-os európai azbesztkampányról szóló jelentésére,

– tekintettel a WHO „A betegségek elkerülése egészséges környezet teremtése révén: a 
legnagyobb közegészségügyi problémákat felvető vegyi anyagokat tekintve cselekvésre 
van szükség” című jelentésére4,

– tekintettel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (International Agency for Research on 
Cancer, IARC) „Arzén, fémek, szálak és por: az emberre nézve rákkeltő anyagok 
értékelése” című 100C. sz. monográfiájára (2012)5,

– tekintettel a Foglalkozás-egészségügyi Nemzetközi Bizottság (ICOH) „Globális 
azbeszttilalom és az azbeszt okozta megbetegedések felszámolása” című nyilatkozatára6,

– tekintettel a „Tájékoztatás a foglalkozási megbetegedésekről: útmutató a diagnózishoz” 
című 2009-es bizottsági dokumentumra7,

– tekintettel az Eurogip „Azbeszt okozta foglalkozási megbetegedések Európában: 
elismerés – adatok – egyedi rendszerek” című, 2006. áprilisi 24/E. sz. kutatási 
jelentésére8,

                                               
1 HL C 41. E, 2009.2.19., 14. o.
2 HL C 212. E, 2010.8.5., 106. o.
3 Elfogadott szövegek, 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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– tekintettel az Eurogip „A foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos költségek és 
finanszírozás Európában” című, 2004. augustusi 08-E sz. jelentésére1,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére,

A. mivel az azbeszt minden fajtája veszélyes, továbbá az azbeszt veszélyes hatása 
dokumentált és jogszabályban rögzített; mivel az azbesztszálak belélegzésének 
legkárosabb egészségügyi hatásai a kitettséget követően évtizedek múlva jelentkeznek;

B. mivel a daganatos megbetegedések megnövekedett kockázatát figyelték meg az 
azbesztszálaknak – köztük a krizotilszálaknak – nagyon kis mértékben kitett népesség 
körében;

C. mivel az azbeszt használatának tilalma ellenére az még mindig megtalálható számos 
hajóban, vonatban és főként épületben, köztük több középületben is;

D. mivel a tilalom ellenére a jelenlegi piacfelügyelet nem tudja biztosítani az azbeszt európai 
piacokra való behozatalának megakadályozását;

E. mivel sok tagállam nyújtott képzéseket az épületek lebontásában, építésében és 
karbantartásában részt vevő, illetve az azbeszttartalmú anyagok eltávolításával foglalkozó 
munkavállalók számára;

F. mivel munkája során sok munkavállaló van kitéve azbesztnek;

G. mivel számos olyan tagállamban, ahol már régóta azbeszttilalom van érvényben, a 
felújítási vagy bontási munka végzésekor a fiatal munkavállalók és építőmunkások nem 
ismerik fel az azbesztet az épületekben;

H. mivel az azbeszttartalmú anyagokat már eltávolították, beburkolták vagy betokozták, 
valamint számos vállalat és épülettulajdonos rendelkezik olyan dokumentumokkal, 
amelyek pontosan felsorolják azokat a helyeket, ahonnan az azbesztet már eltávolították;

I. mivel az azbeszttartalmú anyagok élettartama jellemzően 30 és 50 év között van; mivel ez 
a felújítási és építési projektek növekedéséhez, következésképpen pedig a veszélynek 
kitett dolgozók számának emelkedéséhez fog vezetni;

J. mivel a tagállamokban az azbeszt szabályozásának sikerét az azbeszttartalmú anyagok 
létezésével kapcsolatos ismeretek hiánya korlátozza;

K. mivel az azbeszttartalmú anyagokat gyakran rejtve helyezték el, és az elhelyezkedésükkel 
kapcsolatos ismeretek az idő múlásával rohamosan csökkennek;

L. mivel az épületek azbeszttartalmával kapcsolatos kötelező ellenőrzés szilárd alapot és 
kellő információt kínál az azbeszt eltávolítására irányuló nemzeti, regionális és európai 

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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programok számára;

M. mivel az EU nagyra törő energiahatékonysági politikát határozott meg, valamint a 
felülvizsgált energiahatékonysági irányelvnek köszönhetően várhatóan minden 
tagállamban hosszú távú stratégiát vezetnek be az épületek felújítására vonatkozóan, 
azonban ehhez a politikához nem társulnak az azbeszt eltávolítására irányuló stratégiák;

N. mivel kétséges, hogy egyes épületek tartalmaznak-e azbesztet, vagy azokban betokozták-
e, illetve azokból eltávolították-e az azbesztet, ez ahhoz vezet, hogy a munkáltatók és a 
munkavállalók között konfliktus léphet fel, és mivel az azbeszt jelenlétéről szerzett 
előzetes ismeretek sokkal biztonságosabb munkakörülményeket teremtenek, különösen a 
felújítási munkáknál;

O. mivel az azbeszttartalmú anyagok beburkolása vagy betokozása csak abban az esetben 
megengedett, ha az anyagokat megfelelő figyelmeztetéssel látták el;

P. mivel három tagállamban még mindig engedélyezett az azbesztszálak alkalmazása az 
elektrolízishez használt cellákban annak ellenére, hogy alternatív technológiák állnak 
rendelkezésre, és azokat már sikeresen alkalmazták más országokban;

Q. mivel még mindig elfogadhatatlanul nagy különbségek vannak az azbeszt okozta 
foglalkozási megbetegedések elismerésére irányuló tagállami ütemtervek között;

R. mivel az áldozatok kezelése tekintetében az egyik legnagyobb akadályt az jelenti, hogy az 
azbeszt okozta megbetegedésekről nem készül teljes körű jelentés;

S. mivel az azbesztnek kitett munkavállalókat érintő nemzeti egészségügyi felülvizsgálati 
programok terén jelentős eltérések mutatkoznak az EU-n belül, különösen a foglalkoztatás 
utáni orvosi ellenőrzés tekintetében;

T. mivel az azbesztnek való kitettség a teljes lakosságot fenyegeti, valamint érzékelhetően 
megbetegedésekhez vezet;

U. mivel az WHO becslései szerint az azbeszt okozta megbetegedések száma az EU-ban 
évente 20 000 és 30 000 között mozog, és még nem érte el a maximumértéket;

V. mivel a nagyon hosszú lappangási idő, illetve az orvosi személyzet ezzel kapcsolatos 
hiányos ismeretei miatt az áldozatok gyakran nem kapnak megfelelő támogatást az 
egészségügyi szolgáltatók részéről;

W. mivel Lengyelország az egyetlen olyan tagállam, amely cselekvési tervet fogadott el az 
ország azbesztmentesítésére;

X. mivel sok tagállamban csökkentik a munkaügyi ellenőrzéseket, és mivel a szabályozás 
fokozott felszámolásának irányába való elmozdulás növeli az azbeszttel járó 
kockázatokat;

Y. mivel sok építőmunkás és épülettulajdonos továbbra is védtelen az azbesztnek való nagy 
kitettséggel szemben;
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Z. mivel még a tilalom ellenére is több millió tonna azbeszt marad az épületekben, és nincs 
olyan nyilvántartás, hogy hol található még azbeszt, illetve mennyi azbesztet kell még 
eltávolítani;

Az azbeszt szűrése és nyilvántartása

1. sürgeti az EU-t, hogy tegye kötelezővé az azbeszt szűrését és nyilvántartását;

2. sürgeti az EU-t, hogy dolgozzon ki a magán- és középületekben található azbeszt nyomon 
követésére szolgáló megoldásokat;

3. sürgeti az EU-t, hogy a középületek tulajdonosai számára dolgozzon ki cselekvési terveket 
az azbeszt biztonságos eltávolításával kapcsolatban, valamint ösztönözze a magánépületek 
tulajdonosait, hogy vizsgálják meg az  anyagokra vonatkozó engedélyeiket;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy egyéb szakpolitikáiba, így például az uniós 
energiahatékonysági politikába építse be az azbeszt kérdését;

5. egy épületek felújítására vonatkozó stratégia kidolgozását javasolja, amelynek célja, hogy 
az épületek energiahatékonyságának javításával párhuzamosan minden azbesztet 
eltávolítsanak;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamok számára tegye kötelezővé egy állami 
azbesztnyilvántartás bevezetését;

7. sürgeti az EU-t, hogy gondoskodjon arról, hogy az épülettulajdonosok kötelezően 
tájékoztassák a Munkaügyi Felügyelőséget az azbesztet tartalmazó anyagokkal tervezett 
munkákról;

8. felszólítja az uniós intézmények főtitkárait, hogy készítsenek teljes – a nyilvánosság 
számára hozzáférhető – nyilvántartást azokról az uniós épületekről, amelyekben azbesztet 
tartalmazó anyagok találhatók;

Képesítések és képzések biztosítása

9. felszólítja az EU-t, hogy határozzon meg minimumkövetelményeket az általános 
mérnökök, az építészek és az azbeszt eltávolításával foglalkozó vállalatok munkavállalói 
azbeszttel kapcsolatos kötelező képesítéseire vonatkozóan, valamint kínáljon azbeszttel 
kapcsolatos képesítéseket a többi olyan munkavállaló képzésénél is, akik 
valószínűsíthetően azbeszttel érintkezhetnek;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy külön irányelvre, amely 
minimumkövetelményeket határoz meg az építőmunkások és karbantartók, köztük az 
esetlegesen azbeszttel érintkező, építőiparban dolgozó szakemberek szakképzésére 
vonatkozóan;

11. felszólítja az EU-t, hogy a SLIC-en és a nemzeti munkaügyi felügyelőségeken keresztül 
biztosítsa, hogy a munkaügyi felügyelők azbesztet tartalmazó anyagokkal kapcsolatos 
képzésben részesüljenek;
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Azbeszteltávolítási programok kidolgozása

12. sürgeti az EU-t, hogy európai, nemzeti és regionális szinten vezessen be az azbeszt 
eltávolítására irányuló cselekvési terveket, amelyek a következőkre terjednek ki: 
jogszabályok; oktatás és tájékoztatás; közalkalmazottak képzése; nemzeti és nemzetközi 
képzések; az azbeszt és az azbeszttartalmú termékek épületekből, közterületi eszközökből 
és volt azbesztgyárak területéről való eltávolításához kapcsolódó figyelemfelkeltő 
tevékenységek; a helyiségek megtisztítása, valamint hulladéklerakók és az azbeszt és az 
azbesztet tartalmazó törmelékek megsemmisítésére szolgáló létesítmények építése; az 
előírások végrehajtásának nyomon követése, a veszélyeztetett személyzet kitettségének 
értékelése, valamint egészségvédelem;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy csökkentse az azbesztszálakra vonatkozó határértékeket;

14. felszólítja az EU-t, hogy a SLIC-en és a nemzeti munkaügyi felügyelőségeken keresztül 
biztosítsa az azbeszttel kapcsolatos uniós és nemzeti rendelkezések maradéktalan 
végrehajtását;

15. felszólítja az EU-t, hogy a WHO által meghatározott elvek alapján készítsen egy 
ütemtervet az azbesztmentes munkahelyek és az azbesztmentes környezet megteremtésére 
vonatkozóan;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő, 2014–2020 közötti közösségi egészségügyi és 
biztonsági stratégiába építsen be egy azbesztre vonatkozó összehangolt stratégiát;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a krizotilazbesztre vonatkozó 
mentességek tekintetében a REACH-rendelet XVII. mellékletében meghatározott 
rendelkezéseket;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a piacfelügyeletet annak biztosítása érdekében, 
hogy az azbeszttartalmú anyagok többé ne léphessenek be az EU területére;

Az azbeszt okozta megbetegedések elismerésére vonatkozó kritériumok

19. elismeri, hogy a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó két ajánlással nem sikerült 
összehangolni az azbeszt okozta megbetegedések azonosítására, bejelentésére, 
elismerésére és ellentételezésére vonatkozó nemzeti előírásokat és eljárásokat, 
következésképpen a nemzeti rendszerek még mindig rendkívül nagy mértékben eltérnek 
egymástól;

20. sürgeti a Bizottságot, hogy módosítsa a 2003/670/EK ajánlást annak érdekében, hogy az 
tükrözze az orvosi kutatás terén elért előrehaladást, valamint a gége- és petefészekrákot 
vegye fel az ajánlásba az azbeszt okozta megbetegedések közé;

21. az azbeszt okozta foglalkozási megbetegedések elismerésére és ellentételezésére 
vonatkozóan közös megközelítés elfogadására szólítja fel a biztosítókat és a kártalanítási 
szervezeteket;

22. elismeri, hogy a hosszú lappangási idő miatt az azbeszt áldozatai gyakran nem tudják 
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bizonyítani, hogy a foglalkozásuk kapcsán az azbesztnek való kitettség okozta a 
megbetegedést;

23. felszólítja az EU-t, hogy biztosítsa az azbeszt okozta valamennyi foglalkozási 
megbetegedés elismerését és ellentételezését;

24. felszólítja a tagállamokat, hogy az azbeszt áldozatait ne terheljék bizonyítási 
kötelezettséggel, hanem inkább tágabb jogokat biztosítsanak számukra a kártérítési igény 
benyújtására, miként azt a 2003/670/EK bizottsági ajánlás1 is javasolja;

25. felszólítja az EU-t, hogy javasoljon szabályozást annak biztosítására, hogy az azbeszt 
okozta megbetegedéseket minden esetben azonosítsák, jelentsék az illetékes hatóságok 
felé és szakértők kivizsgálják;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy az azbeszt okozta megbetegedések elismerésére és 
ellentételezésére vonatkozó nemzeti eljárások tekintetében dolgozzon ki kötelező 
minimumirányelveket;

27. felszólítja a Bizottságot, hogy az orvosi személyzet számára az azbeszt okozta 
megbetegedések diagnosztizálása terén nyújtott képzés tekintetében támogassa a bevált
gyakorlatok cseréjét;

28. felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre orvosokból és szakértőkből álló független tanácsadó 
testületeket az annak alátámasztásához szükséges tudományos bizonyítékok 
meghatározására, hogy bizonyos munkakörülmények azbeszt okozta megbetegedéseket 
idéztek elő;

Az azbeszt áldozatainak csoportjai részére nyújtott támogatás

29. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse az azbeszt áldozatainak csoportjait abban, hogy 
tagjai szakszerű tanácsadásban és célirányos támogatásban részesülhessenek;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy hozza létre és támogassa az azbeszt áldozatainak uniós 
hálózatát; úgy véli, hogy az áldozatok csoportjainak nagy szerepet kellene játszaniuk 
annak megtervezésében, hogy az áldozatok szükségleteivel felelős, megfelelő és 
költséghatékony módon foglalkozzanak;

31. felszólítja a Bizottságot, hogy hozza létre az azbeszt áldozataival foglalkozó chartát, 
amely meghatározza, hogy az azbeszt európai áldozatai milyen jogokra számíthatnak;

A globális azbeszttilalomra vonatkozó stratégiák

32. felszólítja az EU-t, hogy nemzetközi szervezetekkel együttműködve elsőként vezessen be 
olyan eszközöket, amelyek az azbeszt piacát mérgező anyaggal való kereskedelemnek 
nyilvánítják;

33. felszólítja az EU-t, hogy legfőbb feladatának a krizotil rotterdami egyezmény III. 
mellékletében való felsorolását tekintse;

                                               
1 HL L 238., 2003.9.25., 28. o.
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34. felszólítja az EU-t, hogy kereskedelmi egyezményeket megvitató fórumokon foglalkozzon 
az azbeszt fejlődő országokba irányuló elfogadhatatlan mértékű dömpingjével, valamint 
gyakoroljon diplomáciai és pénzügyi nyomást az azbesztet exportáló országokra, hogy 
számolják fel az azbesztbányászatra épülő iparágaikat és hagyjanak fel az azbesztet 
tartalmazó, leselejtezendő hajók exportálásának illegális és tisztességtelen gyakorlatával;

35. felszólítja az EU-t, hogy fejlesszen ki azbesztmentes technológiákat, illetve támogassa e 
technológiák és az azbeszttel kapcsolatos ismeretek fejlődő országokba irányuló kivitelét;

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


