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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo 
galimybių
(2012/2065(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę ir į 3 ir 6 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 6, 9, 151, 153, 156 ir 
168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 6, 31, 37 ir 
35 straipsnius1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 1 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) rezoliuciją 
dėl asbesto,

– atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 16 d. TDO konvenciją dėl saugos naudojant asbestą,

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pareiškimus dėl asbesto,

– atsižvelgdamas į 2003 m. Dresdeno konferencijos dėl asbesto deklaraciją dėl darbuotojų 
apsaugos nuo asbesto,

– atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (pagrindų direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 92/57/EEB dėl būtiniausių 
saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse 
įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe4,

– atsižvelgdamas į 1990 m. gegužės 22 d. Komisijos rekomendaciją 90/326/EEB 
valstybėms narėms dėl Europos profesinių ligų sąrašo patvirtinimo5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir 
saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą“ (COM(2007) 0062),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 24 d. Europos Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„2007–2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio 
laikotarpio peržiūra“ (SEC(2011) 0547),

                                               
1 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
2 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
3 OL L 245, 1992 8 26, p. 6.
4 OL L 330, 2009 12 16, p. 28.
5 OL L 160, 1990 6 26, p. 39.
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– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl Komisijos reglamento, iš dalies 
keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, 
projekto2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Europos 
Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio peržiūros3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (SLIC) pranešimą dėl 
Europos asbesto kampanijos,

– atsižvelgdamas į PSO pranešimą „Ligų prevencija užtikrinant sveiką aplinką. Būtinybė 
imtis veiksmų dėl didžiausią pavojų visuomenės sveikatai keliančių chemikalų“4,

– atsižvelgdamas į 2012 m. Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros (IARC) 
monografiją (100C) „Kancerogeninį poveikį žmogaus organizmui turinčių medžiagų 
apžvalga: arsenas, metalai, skaidulos ir dulkės“5,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės profesinės sveikatos komisijos (ICOH) pareiškimą dėl 
visuotinio asbesto uždraudimo ir su asbestu susijusių ligų įveikimo6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. Komisijos informacinius pranešimus apie profesines ligas –
diagnozavimo rekomendacijas7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio mėn. EUROGIP apklausos ataskaitą „Su asbestu 
susijusios profesinės ligos Europoje: atpažinimas, skaičiai, specialios sistemos“ (24/E)8,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugpjūčio mėn. EUROGIP ataskaitą „Profesinių ligų Europoje 
išlaidos ir finansavimas“ (08-E)9,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

A. kadangi visų tipų asbestas yra pavojingas ir jo kenksmingas poveikis patvirtintas 

                                               
1 OL C 41 E, 2009 2 19, p. 14.
2 OL C 212 E, 2010 8 5, p. 106.
3 Priimti tekstai, 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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dokumentais bei reglamentuotas; kadangi kenksmingiausias įkvėptų asbesto skaidulų 
poveikis sveikatai pasireiškia praėjus dešimtmečiams po įkvėpimo;

B. kadangi didesnė vėžio rizika nustatyta gyventojams, kurie patyrė labai mažą asbesto 
skaidulų, įskaitant chrizotilo skaidulų, poveikį;

C. kadangi, nepaisant draudimo naudoti asbestą, jo vis dar yra daugelyje laivų, traukinių ir 
ypač pastatų, taip pat daugelyje viešųjų pastatų;

D. kadangi, nepaisant draudimo, dabartinėmis rinkos priežiūros priemonėmis nesugebama 
užtikrinti, kad asbestas nebūtų importuojamas į Europos Sąjungos rinką;

E. kadangi dauguma valstybių narių rengia mokymo kursus pastatų griovimo, statybos ir 
priežiūros darbuotojams bei kitiems asmenims, dirbantiems šalinant asbesto turinčias 
medžiagas (ATM);

F. kadangi daug darbuotojų dirbdami patiria asbesto poveikį;

G. kadangi daugelyje valstybių narių, kuriose asbestas jau seniai uždraustas, jaunesni 
darbininkai ir statybininkai, vykdydami pastatų atnaujinimo arba griovimo darbus, 
neatpažįsta juose esančio asbesto;

H. kadangi daugelis ATM jau yra pašalinta, užsandarinta ar apdengta ir daug bendrovių bei 
pastatų savininkų turi dokumentus, kuriuose tiksliai nurodytos asbesto pašalinimo vietos;

I. kadangi įprastas ATM gyvavimo ciklas yra 30–50 metų; kadangi dėl to padaugės 
renovavimo bei statybos projektų ir todėl padaugės asbesto poveikį patiriančių darbuotojų;

J. kadangi sėkmingai įgyvendinti asbestą reglamentuojančius teisės aktus valstybėse narėse 
sunku dėl žinių apie esamas ATM stokos;

K. kadangi ATM dažnai yra nematomose vietose, o žinių apie tokias vietas bėgant laikui 
sparčiai mažėja;

L. kadangi privalomas pastatų patikrinimas dėl asbesto būtų tvirtas ir turima informacija 
pagrįstas nacionalinių, regioninių ir Europos Sąjungos asbesto šalinimo programų 
pagrindas;

M. kadangi ES sukūrė plačių užmojų energijos efektyvaus vartojimo politiką, o persvarstyta 
direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo tikimasi kiekvienoje valstybėje narėje 
sukurti ilgalaikę pastatų renovavimo strategiją, tačiau ši politika nėra suderinta su asbesto 
šalinimo strategijomis;

N. kadangi dėl abejonių, ar konkrečiuose pastatuose yra asbesto, ar jis apdengtas arba 
pašalintas, galima darbdavių ir darbuotojų konfliktų tikimybė ir kadangi išankstinis 
žinojimas apie asbesto buvimą užtikrintų daug saugesnes darbo sąlygas, ypač atliekant 
pastatų atnaujinimo darbus;

O. kadangi ATM apdengimas arba užsandarinimas turėtų būti leidžiamas tik tada, kai 
medžiagos tinkamai paženklintos įspėjimais;
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P. kadangi trijose valstybėse narėse vis dar leidžiama naudoti asbesto skaidulas elektrolizės 
kamerose, nors esama kitose šalyse sėkmingai taikomų techninių alternatyvų;

Q. kadangi vis dar yra nepriimtinai didelių skirtumų tarp valstybių narių naudojamų aprašų, 
pagal kuriuos atpažįstamos su asbestu susijusios profesinės ligos;

R. kadangi viena iš pagrindinių nukentėjusių asmenų gydymo kliūčių yra sumažinti 
skelbiami skaičiai apie su asbestu susijusias ligas;

S. kadangi visoje Europos Sąjungoje labai skiriasi nacionalinės sveikatos priežiūros 
programos asbesto poveikį patyrusiems darbuotojams, ypač medicininė priežiūra 
baigusiems profesinę karjerą;

T. kadangi asbestas kelia pavojų plačiajai visuomenei ir ligas sukelia dideliu mastu;

U. kadangi, PSO duomenimis, per metus Europos Sąjungoje su asbestu susijusiomis ligomis 
suserga 20 000–30 000 žmonių, ir sergamumas jomis dar nepasiekė aukščiausio taško;

V. kadangi dėl labai ilgo latentinio laikotarpio ir dėl medicinos darbuotojų žinių trūkumo 
nukentėję asmenys dažnai nesulaukia deramos pagalbos iš sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų;

W. kadangi iš visų valstybių narių vienintelė Lenkija priėmė veiksmų planą, kuriuo siekiama, 
kad valstybėje visai nebeliktų asbesto;

X. kadangi daugelyje valstybių narių mažinamas darbo inspekcijų skaičius ir kadangi dėl 
dažniau taikomo reguliavimo panaikinimo didėja asbesto keliami pavojai;

Y. kadangi daugelis statybininkų ir pastatų naudotojų tebėra neapsaugoti nuo stipraus asbesto 
poveikio;

Z. kadangi, net įsigaliojus draudimui, pastatuose lieka milijonai tonų asbesto ir niekur 
neregistruojama, kur jis yra ir kiek asbesto reikia pašalinti;

Patikra dėl asbesto ir asbesto registracija

1. primygtinai ragina ES nustatyti privalomą patikrą dėl asbesto ir asbesto registraciją;

2. primygtinai ragina ES sukurti esamo asbesto privačiuose ir viešuose pastatuose stebėsenos 
modelius;

3. primygtinai ragina ES parengti saugaus asbesto šalinimo veiksmų planus viešųjų pastatų 
savininkams ir skatinti privačių namų savininkus atlikti savo patalpų patikrą dėl ATM;

4. primygtinai ragina Komisiją įtraukti asbesto klausimą į politiką, skirtą kitiems 
klausimams, pvz., į ES efektyvaus energijos vartojimo politiką;

5. siūlo pastatų renovavimo strategiją derinti taip, kad būtų efektyviau vartojama energija ir 
kartu pašalinamas visas asbestas;
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6. primygtinai ragina Komisiją nustatyti privalomą reikalavimą valstybėms narės sukurti 
viešus asbesto registrus;

7. primygtinai ragina ES įpareigoti pastatų savininkus privaloma tvarka informuoti darbo 
inspekciją apie būsimus planus dirbti su ATM;

8. ragina ES institucijų generalinius sekretorius pateikti visą registrą – kuris turėtų būti 
prieinamas visuomenei – apie ES pastatuose esančias ATM;

Kvalifikacijos ir mokymų užtikrinimas

9. ragina ES statybos inžinieriams, architektams, registruotų asbesto šalinimo bendrovių 
darbuotojams nustatyti būtinuosius reikalavimus dėl privalomos dirbti su asbestu 
reikalingos kvalifikacijos ir, rengiant kitų darbuotojų, kurie gali patirti asbesto poveikį, 
mokymus, suteikti reikiamą darbo su asbestu kvalifikaciją;

10. ragina Komisiją pateikti specialią direktyvą, kurioje būtų nustatyti būtiniausi statybos ir 
pastatų priežiūros darbuotojų, įskaitant profesionalius statybininkus, kuriems atsitiktinai 
tenka dirbti su asbestu, profesinio mokymo reikalavimai;

11. ragina ES per SLIC ir nacionalines darbo inspekcijas užtikrinti, kad darbo inspektoriai 
turėtų žinių apie ATM;

Šalinimo programų kūrimas

12. primygtinai ragina ES Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis pradėti asbesto 
šalinimo veiksmų planus, kurie apimtų: teisėkūrą; švietimą ir informavimą; valstybės 
tarnautojų mokymą; nacionalinį ir tarptautinį mokymą; žinių apie veiklą, susijusią su 
asbesto ir gaminių, kuriuose yra asbesto, šalinimu iš pastatų, viešosios infrastruktūros ir 
buvusių asbesto gamyklų teritorijų, gausinimą; patalpų valymą, sąvartynų statymą ir 
asbesto bei asbesto turinčių nuolaužų naikinimo įrenginius; stebėseną, kaip įgyvendinami 
reglamentai, poveikio riziką patiriantiems darbuotojams vertinimą ir sveikatos apsaugą;

13. primygtinai ragina Komisiją sumažinti ribinę asbesto skaidulų vertę;

14. ragina ES per SLIC ir nacionalines darbo inspekcijas užtikrinti visišką ES ir nacionalinių 
teisės aktų dėl asbesto įgyvendinimą;

15. ragina ES, remiantis PSO nustatytais principais, parengti veiksmų planą dėl darbo vietų be 
asbesto ir aplinkos be asbesto;

16. ragina Komisiją į būsimą 2014–2020 m. Europos Sąjungos sveikatos ir saugos strategiją 
įtraukti suderintą strategiją dėl asbesto;

17. ragina Komisiją nedelsiant iš naujo apsvarstyti nuostatas dėl REACH reglamento XVII 
priedo išimčių dėl chrizotilo asbesto;

18. ragina Komisiją pagerinti rinkos priežiūrą, kad būtų užtikrinta, jog į Europos Sąjungą 
nebepatektų ATM;
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Su asbestu susijusių ligų atpažinimo kriterijai

19. pripažįsta, kad, paskelbus dvi rekomendacijas dėl profesinių ligų, nacionaliniai standartai 
ir procedūros dėl su asbestu susijusių ligų atpažinimo, pranešimo apie jas, pripažinimo ir 
žalos dėl jų atlyginimo nebuvo suderinti, todėl nacionalinės sistemos vis dar yra labai 
skirtingos;

20. primygtinai ragina Komisiją iš dalies pakeisti Rekomendaciją 2003/670/EB, kad joje būtų 
atsižvelgta į medicinos tyrimų pažangą, ir įtraukti gerklų bei kiaušidžių vėžį, kaip dėl 
asbesto poveikio kylančias ligas;

21. ragina draudimo ir žalos atlyginimo institucijas laikytis bendro požiūrio dėl su asbestu 
susijusių profesinių ligų pripažinimo ir žalos dėl jų atlyginimo;

22. pripažįsta, kad dėl labai ilgo latentinio laikotarpio nuo asbesto nukentėję žmonės dažnai 
negali įrodyti priežastinio ryšio su asbesto poveikiu jų darbe;

23. ragina ES užtikrinti, kad būtų pripažįstamos visos su asbestu susijusios profesinės ligos ir 
būtų atlyginama dėl jų patirta žala;

24. ragina valstybes nares nenumatyti prievolės įrodyti nukentėjusiems nuo asbesto poveikio 
asmenims, bet nustatyti platesnes teises reikalauti žalos atlyginimo, kaip siūloma 
Komisijos rekomendacijoje 2003/670/EB1;

25. ragina ES pateikti reglamentą, kuriuo būtų užtikrinta, kad būtų nustatyti visų su asbestu 
susijusių profesinių ligų atvejai, apie juos pranešta kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir tuos atvejus ištirtų ekspertai;

26. ragina Komisiją sukurti privalomas būtinąsias gaires dėl nacionalinių su asbestu susijusių 
ligų pripažinimo ir žalos atlyginimo procedūrų;

27. ragina Komisiją remti keitimąsi geriausia patirtimi mokant medicinos darbuotojus 
diagnozuoti su asbestu susijusias ligas;

28. ragina ES įsteigti nepriklausomas patariamąsias medicinos ir technikos ekspertų tarybas, 
kurios apibrėžtų mokslinius įrodymus, būtinus norint įrodyti, jog tam tikros darbo sąlygos 
sukėlė su asbestu susijusią ligą;

Parama nukentėjusių nuo asbesto asmenų grupėms

29. ragina Komisiją padėti nuo asbesto nukentėjusių asmenų grupėms gauti profesionalias 
konsultacijas ir teikti tiems asmenims praktinę paramą;

30. ragina Komisiją sukurti ir remti ES nuo asbesto poveikio nukentėjusių asmenų tinklą; 
laikosi požiūrio, kad nukentėjusių asmenų grupės turėtų atlikti svarbų vaidmenį kuriant 
tinkamus atsakomuosius ir taupius būdus nukentėjusių asmenų poreikiams tenkinti;

31. ragina Komisiją parengti nuo asbesto poveikio nukentėjusių asmenų chartiją, kurioje būtų 
                                               
1 OL L 238, 2003 9 25, p. 28.
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nurodyta, kokių teisių Europos Sąjungoje galėtų tikėtis nuo asbesto nukentėję asmenys;

Visuotinio asbesto uždraudimo strategijos

32. ragina ES bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir imtis iniciatyvos siūlant 
priemones, kuriomis asbesto rinka būtų įvardijama kaip prekybos nuodais rinka;

33. ragina ES chrizotilo įtraukimą į Roterdamo konvencijos III priedą laikyti didžiausios 
pirmenybės klausimu;

34. ragina ES įvairiuose forumuose, kuriuose svarstomi prekybos susitarimai, spręsti klausimą 
dėl nepriimtino asbesto išmetimo besivystančiose šalyse ir panaudoti diplomatinį bei 
finansinį spaudimą asbestą eksportuojančioms šalims, kad šios uždarytų asbesto kasyklas 
ir sustabdytų neteisėtą bei neetišką eksploatuoti baigiamų laivų, kuriuose yra asbesto, 
eksportavimo praktiką;

35. ragina ES plėtoti ir remti technologijų be asbesto eksportą į besivystančias šalis ir žinių 
apie asbestą perdavimą joms;

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


