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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/2065(INI)

20.9.2012

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par ar azbestu saistītiem draudiem arodveselībai un izredzēm pilnībā izņemt 
visu atlikušo azbestu
(2012/2065(INI))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Stephen Hughes



PE496.439v01-00 2/9 PR\913243LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3



PR\913243LV.doc 3/9 PE496.439v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ar azbestu saistītiem draudiem arodveselībai un izredzēm pilnībā izņemt visu 
atlikušo azbestu
(2012/2065(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā preambulu un 3. un 6. pantu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 6., 9., 151., 153., 156. un 
168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 1., 3., 6., 31., 37. un 
35. pantu1,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 2006. gada 1. jūnija Rezolūciju par 
azbestu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 1989. gada 16. jūnija Konvenciju par 
drošības pasākumiem, izmantojot azbestu,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas deklarācijas par azbestu,

– ņemot vērā Drēzdenes Azbesta konferences (2003) Deklarāciju par darba ņēmēju 
aizsardzību pret azbestu,

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 
(Pamatdirektīva)2,

– ņemot vērā Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīvu 92/57/EEK par darba drošības un 
veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos 
būvlaukumos3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu 
azbesta iedarbībai darba vietā4,

– ņemot vērā Komisijas 1990. gada 22. maija Ieteikumu dalībvalstīm 90/326/EEK par 
Eiropas grafika arodslimību novēršanai pieņemšanu5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana: 
Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007. līdz 2012. gadam” 

                                               
1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
2OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
3 OV L 245, 26.8.1992., 6. lpp.
4 OV L 330, 16.12.2009., 28. lpp.
5 OV L 160, 26.6.1990., 39. lpp.
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(COM(2007)0062), 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas dienestu 2011. gada 24. aprīļa darba dokumentu „Eiropas 
stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2007.–2012. gadam termiņa 
vidusposma pārskatīšana” (SEC(2011)0547),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 15. janvāra Rezolūciju par Kopienas stratēģiju 
drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2007.–2012. gadam1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūciju par Komisijas Regulas 
(EK) projektu, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra Rezolūciju par Eiropas 
stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2007.–2012. gadam termiņa 
vidusposma pārskatīšanu3,

– ņemot vērā Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) ziņojumu par Eiropas azbesta 
kampaņu (2006),

– Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas ziņojumu „Slimību novēršana, radot 
veselīgu vidi:  Vajadzīga rīcība attiecībā uz ķimikālijām, kas izraisa lielas bažas par 
sabiedrības veselību”4,

– ņemot vērā Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC) monogrāfiju 100. sējuma C daļu 
„Arsēns, metāli, šķiedras un putekļi —  to vielu pārskats, kuras ir kancerogēnas cilvēkam” 
(2012)5,

– ņemot vērā Starptautiskās Arodveselības komisijas (ICOH) paziņojumu „Globālais 
azbesta aizliegums un azbesta izraisītu slimību novēršana”6,

– ņemot vērā Komisijas Informatīvos paziņojumus par arodslimībām — diagnožu 
rokasgrāmatu (2009)7,

– ņemot vērā Eurogip Izmeklēšanas ziņojumu 24/E (2006. gada aprīlis) „Azbesta izraisītas 
arodslimības Eiropā —  atpazīšana, skaitļi, īpašas sistēmas”8,

– ņemot vērā Eurogip Ziņojumu 08-E (2004. gada augusts) „Arodslimību izmaksas un 

                                               
1 OV C 41 E, 19.2.2009., 14. lpp.
2 OV C 212 E, 5.8.2010., 106. lpp.
3 Pieņemtie teksti, 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=5600&langId=en
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
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finansējums Eiropā”1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

A. tā kā jebkurš azbests ir bīstams un tā kaitīgā ietekme ir dokumentēta un tiek regulēta; tā kā 
ieelpotas azbesta šķiedras kaitīgā ietekme uz veselību parādās gadu desmitiem pēc 
pakļaušanās tās iedarbībai;

B. tā kā ir novērots paaugstināts risks saslimt ar vēzi cilvēkiem, kas pakļauti ļoti zema līmeņa 
azbesta šķiedru iedarbībai, ieskaitot hrizotila šķiedras;

C. tā kā par spīti azbesta lietošanas aizliegumam to vēl aizvien atrod daudzos kuģos, 
vilcienos un īpaši ēkās, tostarp daudzās sabiedriskās ēkās;

D. tā kā par spīti aizliegumam pašreizējā tirgus uzraudzība nespēj aizkavēt azbesta importu 
Eiropas tirgos;

E. tā kā daudzas dalībvalstis ir nodrošinājušas mācību kursus darba ņēmējiem, kas veic ēku 
nojaukšanas, būvniecības un apkopes darbus, un citiem, kas strādā azbestu saturošu 
materiālu (ACM) novākšanas darbos; 

F. tā kā daudzi darba ņēmēji ir pakļauti azbesta iedarbībai darbā;

G. tā kā daudzās dalībvalstīs, kurās jau sen ir aizliegts lietot azbestu, gados jauni darba 
ņēmēji un būvstrādnieki neatpazīst azbestu ēkās, kuras tie atjauno vai nojauc;

H. tā kā daudz azbestu saturošu materiālu jau ir aizvākts vai iekapsulēts un daudziem 
uzņēmumiem un ēku īpašniekiem ir dokumenti, kuros ir precīzi aprakstītas azbesta 
aizvākšanas vietas;

I. tā kā azbestu saturošu materiālu dzīves cikls ir parasti no 30 līdz 50 gadiem; tā kā tas 
novedīs pie atjaunošanas un būvniecības projektu skaita palielināšanās un tāpēc pie to 
darba ņēmēju skaita pieauguma, kas tiks pakļauti azbesta iedarbībai;

J. tā kā azbesta lietošanas regulējuma ietekme dalībvalstīs ir ierobežota zināšanu trūkuma 
dēļ par pašreizējiem azbestu saturošiem materiāliem;

K. tā kā azbestu saturošu materiālu atrašanās vietas ir bieži slēptas un laika gaitā zināšanas 
par šīm vietām strauji samazinās;

L. tā kā obligāta ēku revīzija, lai atklātu azbesta klātbūtni, sniegs stabilu informatīvo 
pamatojumu valstu, reģionālajām un Eiropas mēroga azbesta aizvākšanas programmām;

M. tā kā ES ir izstrādājusi vērienīgu energoefektivitātes politiku un tiek gaidīts, ka pārskatītā 
Energoefektivitātes direktīva ieviesīs ilgtermiņa stratēģiju ēku atjaunošanai ikvienā 

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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dalībvalstī, bet šī politika nav saistīta ar azbesta aizvākšanas stratēģiju;

N. tā kā šaubas par to, vai azbests ir atrodams kādā konkrētā ēkā, vai tas ir iekapsulējies vai 
aizvākts no tās, noved pie iespējamiem konfliktiem starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem un tā kā informācija par azbesta klātbūtni garantēs daudz drošākus darba 
apstākļus, jo īpaši ēku atjaunošanas darbos;

O. tā kā azbestu saturošu materiālu iekapsulēšana vai aizzīmogošana ir pieļaujama tikai tad, 
ja šiem materiāliem ir pienācīgs brīdinājuma marķējums;

P. tā kā trīs dalībvalstis vēl aizvien atļauj lietot azbesta šķiedras elektrolīzes kamerās, lai gan 
ir tehniskas alternatīvas, kas tiek sekmīgi izmantotas citās valstīs;

Q. tā kā vēl aizvien ir nepieņemami lielas atšķirības dalībvalstu plānos ar azbestu saistītu 
arodslimību atzīšanai;

R. tā kā nepietiekama ziņošana par azbesta izraisītām arodslimībām ir viens no galvenajiem 
šķēršļiem to slimnieku ārstēšanā, kas cieš no šīs slimības;

S. tā kā ES valstu veselības uzraudzības programmas darba ņēmējiem, kas pakļauti azbesta 
iedarbībai, ir ļoti atšķirīgas, jo īpaši attiecībā uz medicīnisko uzraudzību pēc darba 
attiecību pārtraukšanas;

T. tā kā azbesta iedarbība apdraud visus iedzīvotājus un lielā mērā izraisa slimības;

U. tā kā pēc Pasaules Veselības organizācijas aprēķiniem ar azbestu saistītu slimību gadījumu 
ES ir no 20 000 līdz 30 000 gadā un tie vēl nav sasnieguši savu augstāko pakāpi;

V. tā kā ilgas slimības latentās fāzes dēļ un medicīnas darbinieku zināšanu trūkuma dēļ tie, 
kas cieš no azbesta iedarbības, bieži nesaņem pienācīgu atbalstu no veselības aprūpes 
sniedzējiem; 

W. tā kā Polija ir vienīgā dalībvalsts, kas ir pieņēmusi rīcības plānu valsts atbrīvošanai no 
azbesta;

X. tā kā darba inspekcijas daudzās dalībvalstīs tiek samazinātas un tā kā virzība uz 
regulējuma samazināšanu palielina azbesta iedarbības risku;

Y. tā kā daudzi būvstrādnieki un ēku lietotāji ir neaizsargāti pret palielinātu azbesta 
iedarbību;

Z. tā kā, pat pastāvot aizliegumam, miljoniem tonnu azbesta saglabājas ēkās un tā kā nav 
nekāda reģistra, kur tas atrodas un cik daudz azbesta ir jāaizvāc,

Azbesta skrīnings un reģistrācija

1. mudina ES piešķirt azbesta skrīningam un reģistrācijai obligātu statusu;

2. mudina ES izstrādāt paraugus azbesta uzraudzībai privātās un sabiedriskās ēkās;
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3. mudina ES izstrādāt rīcības plānus sabiedrisku ēku īpašniekiem azbesta drošai aizvākšanai 
un mudināt privātu ēku īpašniekus pārbaudīt, vai tajās nav azbestu saturošu materiālu;

4. mudina Komisiju iekļaut azbesta jautājumu citās politikas jomās, piemēram, ES 
energoefektivitātes politikā;

5. ierosina tādu ēku atjaunošanas stratēģiju, kurā būtu apvienota energoefektivitātes 
nodrošināšana ar visu azbestu saturošu materiālu aizvākšanu;

6. mudina Komisiju likt dalībvalstīm obligāti ieviest publiskus azbesta reģistrus;

7. mudina ES noteikt, ka ēku īpašniekiem obligāti jāinformē Darba inspekcija par nodomu 
strādāt ar azbestu saturošiem materiāliem;

8. aicina ES iestāžu ģenerālsekretārus nodrošināt pilnīgu to ES ēku reģistru — un tam jābūt 
pieejamam sabiedrībai —, kurās atrodas azbestu saturoši materiāli;

Kvalifikācijas un mācību nodrošināšana

9. aicina ES inženieriem, arhitektiem un reģistrētu azbesta novākšanas uzņēmumu 
darbiniekiem noteikt obligātas prasības kvalifikācijas iegūšanai darbam ar azbestu un 
nodrošināt mācības darbam ar azbestu citiem darba ņēmējiem, kas varētu tikt pakļauti 
azbesta iedarbībai;

10. aicina Komisiju ierosināt īpašu direktīvu, iekļaujot tajā obligātas prasības būvniecības un 
apsaimniekošanas darbinieku arodmācībām, tostarp būvniecības nozares speciālistiem, kas 
dažkārt strādā ar azbestu;

11. aicina ES Vecāko darba inspektoru komiteju un darba inspekcijas nodrošināt darba 
inspektoriem mācības par azbestu saturošiem materiāliem; 

Azbesta aizvākšanas programmu izstrāde

12. mudina ES sākt rīcības plānu īstenošanu par azbesta aizvākšanu Eiropas, valstu un 
reģionālajā līmenī, kuriem jāietver: likumdošana; izglītība un informācija; mācības valsts 
iestāžu darbiniekiem; valsts un starptautiska mēroga mācības; informēšanas pasākumi, kas 
saistīti ar azbesta un azbestu saturošu materiālu aizvākšanu no ēkām, sabiedriskām 
labierīcībām un bijušo azbesta rūpnīcu atrašanās vietām; attīrīšanas vietas, būvniecības 
atkritumu poligoni un iekārtas azbesta un azbestu saturošu gruvešu likvidēšanai; 
regulējuma īstenošanas uzraudzība, azbesta iedarbībai pakļautu darbinieku riska 
novērtējums un veselības aizsardzība;

13. mudina Komisiju pazemināt azbesta šķiedru robežvērtību;

14. aicina ES Vecāko darba inspektoru komiteju un darba inspekcijas nodrošināt pilnīgu ES 
un dalībvalstu tiesību aktu par azbestu īstenošanu;

15. aicina ES, pamatojoties uz Pasaules veselības organizācijas noteiktiem principiem, 
izveidot ceļvedi par darbavietām un vidi, kas brīvas no azbesta;
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16. aicina Komisiju iekļaut gaidāmajā Kopienas veselības un drošības stratēģijā 2014.–
2020. gadam saskaņotu stratēģiju attiecībā uz azbestu;

17. aicina Komisiju pārskatīt REACH XVII pielikumā iekļautos noteikumus un to izņēmumus 
attiecībā uz hrizotila azbestu;

18. aicina Komisiju uzlabot tirgu uzraudzību, lai nodrošinātu, ka azbestu saturoši materiāli 
vairs neiekļūst ES; 

Ar azbestu saistītu slimību atklāšanas kritēriji

19. atzīst, ka abi ieteikumi par arodslimībām nav noveduši pie saskaņotiem valstu standartiem 
ar azbestu saistītu slimību atklāšanai, ziņošanai, atzīšanai un kompensēšanai un tāpēc vēl 
aizvien ir lielas valstu sistēmu atšķirības;

20. mudina Komisiju grozīt Ieteikumu 2003/670/EK, lai tas atspoguļotu medicīnas 
pētniecības progresu un ietvertu azbestu kā balsenes un olnīcu vēža izraisītāju;

21. aicina apdrošināšanas un kompensācijas izsniedzošas iestādes pieņemt kopīgu pieeju 
azbesta izraisītu arodslimību atzīšanai un kompensēšanai;

22. atzīst, ka ļoti ilgas slimības latentās fāzes dēļ azbesta upuri nespēj pierādīt, ka viņu 
slimības cēlonis ir pakļautība azbesta iedarbībai darbavietā; 

23. aicina ES nodrošināt, ka visas ar azbestu saistītās arodslimības tiek atzītas un 
kompensētas;

24. aicina dalībvalstis neuzvelt pienākumu pierādīt slimības cēloni uz azbesta upuru pleciem, 
bet piešķirt plašākas tiesības pieprasīt kompensāciju, kā ierosināts Komisijas 
Ieteikumā 2003/670/EK1;

25. aicina ES ierosināt regulu, lai nodrošinātu, ka visi ar azbestu saistītie arodslimību 
gadījumi tiek atklāti, ka par tiem tiek ziņots kompetentajām iestādēm un ka tos izmeklē 
eksperti;

26. aicina Komisiju izstrādāt saistošas obligātās pamatnostādnes valstu procedūrai ar azbestu 
saistītu slimību atzīšanai un kompensācijai;

27. aicina Komisiju atbalstīt paraugprakses apmaiņu medicīnas darbinieku mācībām ar 
azbestu saistītu slimību diagnosticēšanā;

28. Aicina ES izveidot neatkarīgas medicīnas un tehnikas ekspertu padomdevējas komisijas, 
lai rastu zinātniskus pierādījumus tam, ka konkrēti darba apstākļi izraisa ar azbestu 
saistītas slimības;

Atbalsts no azbesta iedarbības cietušo grupām 

29. aicina Komisiju atbalstīt no azbesta iedarbības cietušo grupas, nodrošinot tām piekļuvi 

                                               
1 OV L 238, 25.9.2003., 28. lpp.
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speciālistu konsultācijām un sniedzot praktisku atbalstu to locekļiem; 

30. aicina Komisiju izveidot un atbalstīt ES mēroga tīklu no azbesta iedarbības cietušajiem; 
uzskata, ka no azbesta iedarbības cietušo grupām ir jāuzņemas galvenā iniciatīva, 
izstrādājot atsaucīgus, pienācīgus un rentablus veidus, kā apmierināt cietušo vajadzības; 

31. aicina Komisiju izstrādāt hartu no azbesta iedarbības cietušajiem, kurā būtu noteiktas 
cietušo tiesības;

Globāla azbesta aizlieguma stratēģijas

32. aicina ES sadarboties ar starptautiskām organizācijām, lai rastu veidu, kā piešķirt azbesta 
tirgum toksiskas tirdzniecības apzīmējumu;

33. aicina ES piešķirt vislielāko prioritāti hrizotila iekļaušanai Roterdamas Konvencijas 
III pielikumā;

34. aicina ES jautājumu par nepieņemamo azbesta izvešanu uz jaunattīstības valstīm risināt 
forumos, kuros apspriež tirdzniecības nolīgumus, un izdarīt diplomātisku un finansiālu 
spiedienu uz valstīm, kas eksportē azbestu, lai tās slēgtu azbesta ieguves nozares un 
pārtrauktu nelegālo un amorālo praksi eksportēt nolietotus kuģus, kas satur azbestu;

35. aicina ES izstrādāt un atbalstīt tādu tehnoloģiju eksportu uz jaunattīstības valstīm, kas 
nesatur azbestu, kā arī veicināt zināšanas par azbestu;

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


