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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zagrożeń dla zdrowia pracowników związanych z azbestem i perspektyw 
usunięcia wszelkich pozostałości azbestu
(2012/2065(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego preambułę oraz art. 3 i 6,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6, 9, 
151, 153, 156 i 168,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 3, 
6, 31, 37, 351,

– uwzględniając rezolucję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z dnia 1 czerwca 
2006 r. w sprawie azbestu,

– uwzględniając konwencję MOP z dnia 16 czerwca 1989 r. dotyczącą bezpieczeństwa w 
stosowaniu azbestu,

– uwzględniając deklaracje WHO dotyczące azbestu,

– uwzględniając deklarację w sprawie ochrony pracowników, przyjętą na drezdeńskiej 
konferencji w sprawie azbestu (2003 r.),

– uwzględniając dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 
miejscu pracy (dyrektywa ramowa)2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie 
wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych 
lub ruchomych budowach3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 
narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy4,

– uwzględniając zalecenie Komisji 90/326/EWG z dnia 22 maja 1990 r. dla państw 
członkowskich dotyczące przyjęcia europejskiego wykazu chorób zawodowych5,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Podniesienie wydajności i jakości w 
pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012” 

                                               
1Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.
2Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
3Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 6.
4Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 28.
5 Dz.U. L 160 z 26.6.1990, s. 39.



PE496.439v01-00 4/10 PR\913243PL.doc

PL

(COM(2007)0062),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 24 kwietnia 2011 r. 
zatytułowany „Śródokresowa analiza europejskiej strategii na lata 2007–2012 na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy” (SEC(2011)0547),

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowej strategii na 
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–20121,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji 
zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie śródokresowej analizy 
europejskiej strategii na lata 2007–2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy3,

– uwzględniając sprawozdanie Komitetu Starszych Inspektorów Pracy, SLIC, w sprawie 
Europejskiej Kampanii przeciwko Azbestowi (2006 r.),

– uwzględniając raport WHO zatytułowany „Zapobieganie chorobom dzięki czystemu 
środowisku: potrzebne działania wobec chemikaliów wywołujących istotne wątpliwości w 
zakresie zdrowia publicznego”4,

– uwzględniając Monografię 100C Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) 
zatytułowaną „Arsen, metale, włókna i pyły:przegląd substancji rakotwórczych dla ludzi” 
(2012 r.)5,

– uwzględniając oświadczenie zatytułowane „Globalny zakaz stosowania azbestu i 
likwidacja chorób wywołanych azbestem” wydane przez Międzynarodową Komisję 
Zdrowia w Środowisku Pracy (ICOH)6,

– uwzględniając notatki informacyjne Komisji w sprawie chorób zawodowych – podręcznik 
diagnozy (2009 r.)7,

– uwzględniając sprawozdanie wyjaśniające Eurogip nr 24/E (kwiecień 2006 r.) 
zatytułowane „Spowodowane azbestem choroby zawodowe w Europie: rozpoznanie –
liczby – szczególne systemy”8,

– uwzględniając sprawozdanie Eurogip nr 08-E (sierpień 2004 r.) zatytułowane „Koszty i 

                                               
1 Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 14.
2 Dz.U. C 212 E z 5.8.2010, s. 106.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0589.
4http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
5http://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=3155&langId=en
8http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
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finansowanie chorób zawodowych w Europie”1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności,

A. mając na uwadze, że wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne, a jego szkodliwy wpływ 
został udokumentowany i uregulowany; mając na uwadze, że najbardziej szkodliwe 
wpływy wdychanych włókien azbestu objawiają się dziesięciolecia po narażeniu;

B. mając na uwadze, że w społecznościach narażonych na bardzo niskie stężenia włókien 
azbestu, w tym włókien chryzotylu, zaobserwowano zwiększone ryzyko występowania 
nowotworów;

C. mając na uwadze, że pomimo zakazu stosowania azbestu można go nadal znaleźć na 
wielu statkach, w pociągach, a zwłaszcza w budynkach, w tym w wielu budynkach 
publicznych;

D. mając na uwadze, że pomimo zakazu obecny nadzór rynkowy nie jest w stanie zapewnić, 
by azbest nie był importowany na rynki europejskie;

E. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich zapewniło kursy doszkalające 
pracownikom zajmującym się burzeniem, budową i konserwacją oraz innym osobom 
zajmującym się usuwaniem materiałów zawierających azbest (MZA);

F. mając na uwadze, że wielu pracowników jest narażonych na działanie azbestu w trakcie 
pracy;

G. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich, w których od dawna obowiązują 
zakazy stosowania azbestu, młodsi pracownicy i pracownicy budowlani nie rozpoznają 
azbestu w budynkach, w których prowadzą remonty lub wyburzenia;

H. mając na uwadze, że wiele MZA zostało już usuniętych, szczelnie zamkniętych lub 
zaplombowanych, a wiele przedsiębiorstw i właścicieli budynków dysponuje 
dokumentami szczegółowo opisującymi miejsca usuwania azbestu;

I. mając na uwadze, że typowy cykl życia MZA wynosi od 30 do 50 lat; mając na uwadze, 
że spowoduje to wzrost liczby projektów remontowych i budowlanych, a zatem wzrost 
liczby narażonych pracowników;

J. mając na uwadze, że efektywność regulacji dotyczących azbestu w państwach 
członkowskich jest ograniczona niedostateczną wiedzą o istnieniu MZA;

K. mając na uwadze, że lokalizacja MZA jest często ukryta, a z biegiem czasu wiedza o tej 
lokalizacji szybko zanika;

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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L. mając na uwadze, że obowiązkowa kontrola budynków pod kątem występowania azbestu 
zapewniłaby rzetelną i opartą na faktach podstawę krajowych, regionalnych i europejskich 
programów usuwania;

M. mając na uwadze, że UE opracowała ambitną politykę na rzecz efektywności 
energetycznej, i oczekuje się, że zmieniona dyrektywa w sprawie efektywności 
energetycznej zapewni w każdym państwie członkowskim długofalową strategię 
renowacji budynków, ale ta polityka nie jest powiązana ze strategiami usuwania azbestu;

N. mając na uwadze, że wątpliwości dotyczące występowania azbestu w danym budynku, 
jego zaplombowania lub usunięcia prowadzą do potencjalnego konfliktu między 
pracodawcami i pracownikami, oraz mając na uwadze, że uprzednia wiedza o obecności 
azbestu zapewni o wiele bezpieczniejsze warunki pracy, zwłaszcza w trakcie prac 
remontowych;

O. mając na uwadze, że zaplombowanie lub szczelne zamknięcie MZA powinno być 
dopuszczalne wyłącznie w przypadkach właściwego oznaczenia materiałów za pomocą 
ostrzeżeń;

P. mając na uwadze, że trzy państwa członkowskie nadal dopuszczają stosowanie włókien 
azbestu w komorach elektrolizy, pomimo istnienia alternatyw technicznych i ich 
efektywnego wykorzystywania w innych krajach;

Q. mając na uwadze występowanie nadal niedopuszczalnie wysokich różnic między 
harmonogramami uznawania chorób zawodowych spowodowanych azbestem w 
poszczególnych państwach członkowskich;

R. mając na uwadze, że niedostateczne informowanie o chorobach spowodowanych 
azbestem jest jedną z głównych barier w leczeniu chorych;

S. mając na uwadze, że krajowe programy monitorowania pracowników narażonych na 
działanie azbestu znacznie się różnią w UE, zwłaszcza w zakresie nadzoru medycznego 
po zakończeniu pracy zawodowej;

T. mając na uwadze, że narażenie na działanie azbestu jest zagrożeniem dla całego 
społeczeństwa i powoduje istotny zakres chorób;

U. mając na uwadze, że według szacunków WHO liczba przypadków chorób 
spowodowanych azbestem wynosi w UE między 20 a 30 tysięcy przypadków rocznie i 
jeszcze nie osiągnęła swojego maksimum;

V. mając na uwadze, że ze względu na bardzo długi okres utajenia oraz brak wiedzy wśród 
pracowników służby zdrowia ofiary często nie otrzymują należytego wsparcia ze strony 
służby zdrowia;

W. mając na uwadze, że Polska jest jedynym państwem, które przyjęło plan działania na 
rzecz kraju wolnego od azbestu;

X. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich ogranicza się inspekcje pracy, 
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oraz mając na uwadze, że zwiększanie deregulacji powoduje wzrost ryzyka 
spowodowanego azbestem;

Y. mając na uwadze, że wielu pracowników budowlanych i użytkowników budynków nadal 
nie jest chronionych przed wysokimi poziomami narażenia na działanie azbestu;

Z. mając na uwadze, że nawet po wprowadzeniu zakazu w budynkach pozostaje wiele 
milionów ton azbestu, a nie istnieje rejestr ich lokalizacji oraz ilości azbestu do usunięcia;

Kontrola i rejestracja azbestu

1. wzywa UE do ustanowienia obowiązku kontroli i rejestracji azbestu;

2. wzywa UE do opracowania modeli monitorowania istniejącego azbestu w budynkach 
prywatnych i publicznych;

3. wzywa UE do przyjęcia planu działania dla właścicieli budynków na rzecz bezpiecznego 
usuwania azbestu oraz do zachęcania właścicieli budynków prywatnych do poddania ich 
nieruchomości kontroli obecności MZA;

4. wzywa Komisję do włączenia problematyki azbestu do polityki w innych dziedzinach, na 
przykład polityki UE na rzecz efektywności energetycznej;

5. proponuje połączenie strategii renowacji budynków służącej poprawie ich efektywności 
energetycznej z jednoczesnym usunięciem całego azbestu;

6. wzywa Komisję do ustanowienia obowiązku stworzenia przez państwa członkowskie 
publicznych rejestrów azbestu;

7. wzywa UE do ustanowienia obowiązku informowania inspekcji pracy przez właścicieli 
budynków o zakładanych planach pracy z zastosowaniem MZA;

8. wzywa sekretarzy generalnych instytucji UE do zapewnienia kompletnego, jawnego 
rejestru MZA w budynkach UE;

Zapewnienie kwalifikacji i szkolenia

9. wzywa UE do ustanowienia minimalnych wymogów obowiązkowych kwalifikacji 
związanych z azbestem dla inżynierów, architektów oraz pracowników zarejestrowanych 
przedsiębiorstw usuwających azbest oraz do zapewnienia kwalifikacji związanych z 
azbestem w celu szkolenia innych pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie 
azbestu;

10. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego szczególnej dyrektywy, 
zawierającej minimalne wymogi wobec szkolenia zawodowego pracowników 
budowlanych i konserwatorów, w tym specjalistów budowlanych, którzy okazjonalnie 
pracują z zastosowaniem azbestu;

11. wzywa UE za pośrednictwem SLIC i krajowych inspekcji pracy do zapewnienia 
inspektorom pracy szkolenia w zakresie MZA;
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Opracowanie programów usuwania

12. wzywa UE do zainicjowania planów działania na rzecz usuwania azbestu na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym, obejmujących: ustawodawstwo; kształcenie i 
informację; szkolenie funkcjonariuszy publicznych; szkolenia krajowe i międzynarodowe; 
działania podnoszące świadomość, związane z usuwaniem azbestu i produktów 
zawierających azbest z budynków, obiektów komunalnych i terenów byłych fabryk 
azbestu; miejsca oczyszczania, wysypiska odpadów z wyburzania budynków oraz 
instalacje niszczenia azbestu i gruzu zawierającego azbest; monitorowanie stosowania 
regulacji, ocen narażenia personelu zagrożonego ryzykiem oraz ochronę zdrowia;

13. wzywa Komisję do obniżenia wartości progowej dla włókien azbestu;

14. wzywa UE za pośrednictwem SLIC i krajowych inspekcji pracy do zapewnienia pełnego 
egzekwowania unijnych i krajowych regulacji dotyczących azbestu;

15. wzywa UE do opracowania planu działania na rzecz miejsc pracy wolnych od azbestu i 
środowiska wolnego od azbestu, opierającego się na zasadach określonych przez WHO;

16. wzywa Komisję do włączenia skoordynowanej strategii dotyczącej azbestu do planowanej 
wspólnotowej strategii na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2014–2020;

17. wzywa Komisję do natychmiastowej zmiany postanowień dotyczących odstępstw dla 
azbestu chryzotylowego w załączniku XVII do rozporządzenia REACH;

18. wzywa Komisję do usprawnienia nadzoru rynkowego w celu zapewnienia, by MZA nie 
mogły dłużej przedostawać się do UE;

Kryteria uznawania chorób spowodowanych azbestem

19. uznaje, że dwa zalecenia dotyczące chorób zawodowych nie doprowadziły do 
ujednolicenia krajowych norm i procedur rozpoznawania chorób spowodowanych 
azbestem, powiadamiania o nich, ich uznawania i wypłaty odszkodowań z ich tytułu, co 
powoduje utrzymywanie się ogromnych różnic między systemami krajowymi;

20. wzywa Komisję do zmiany zalecenia 2003/670/WE celem uwzględnienia postępu w 
badaniach medycznych i uwzględnienia nowotworów krtani i jajników jako 
spowodowanych azbestem;

21. wzywa jednostki ubezpieczeniowe i wypłacające odszkodowania do przyjęcia wspólnego 
podejścia do uznawania chorób zawodowych spowodowanych azbestem i wypłaty 
odszkodowań z ich tytułu;

22. uznaje, że ze względu na bardzo długi okres utajenia ofiary azbestu często nie są w stanie 
udowodnić związku przyczynowo-skutkowego ich narażenia w pracy zawodowej na 
działanie azbestu;

23. wzywa UE do zapewnienia uznawania wszystkich chorób zawodowych spowodowanych 
azbestem i wypłaty odszkodowań z ich tytułu;
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24. wzywa państwa członkowskie, by nie przenosiły ciężaru dowodowego na ofiary azbestu, 
lecz by ustanowiły szersze prawa do występowania o odszkodowanie, jak proponuje się w 
zaleceniu Komisji 2003/670/WE1;

25. wzywa UE do przedstawienia projektu rozporządzenia zapewniającego, by wszystkie 
przypadki chorób zawodowych spowodowanych azbestem były rozpoznawane, 
przedkładane do wiadomości właściwemu organowi i badane przez specjalistów;

26. wzywa Komisję do stworzenia wiążących minimalnych wytycznych dla krajowych 
procedur uznawania chorób spowodowanych azbestem i wypłaty odszkodowań z ich 
tytułu;

27. wzywa Komisję do wsparcia wymiany najlepszych praktyk szkolenia pracowników 
służby zdrowia w zakresie rozpoznawania chorób spowodowanych azbestem;

28. wzywa UE do ustanowienia niezależnych rad konsultacyjnych z udziałem specjalistów 
medycznych i technicznych, które określiłyby dowody naukowe wymagane do 
stwierdzenia, że określone warunki pracy wywoływały choroby spowodowane azbestem;

Wsparcie dla grup ofiar azbestu

29. wzywa Komisję do udzielenia wsparcia grupom ofiar azbestu w zakresie dostępu do 
wyspecjalizowanego doradztwa i zapewnienia praktycznego wsparcia dla ich członków;

30. wzywa Komisję do stworzenia i wsparcia unijnej sieci ofiar azbestu; uważa, że grupy 
ofiar powinny odgrywać istotną rolę w określaniu aktywnych, właściwych i 
ekonomicznych sposobów zaspakajania potrzeb ofiar;

31. wzywa Komisję do przyjęcia Karty ofiar azbestu, określającej prawa, jakich mogą 
oczekiwać ofiary azbestu w UE;

Strategie na rzecz globalnego zakazu stosowania azbestu

32. wzywa UE do współpracy z organizacjami międzynarodowymi nad zainicjowaniem 
instrumentów uznania rynku azbestu za handel produktami toksycznymi;

33. wzywa UE do uznania włączenia chryzotylu do załącznika III do konwencji 
rotterdamskiej za najważniejszy priorytet;

34. wzywa UE do poruszenia problemu niedopuszczalnego wywozu azbestu do krajów 
rozwijających się na forach, na których omawia się umowy handlowe, oraz do wywarcia 
dyplomatycznej i finansowej presji na kraje wywożące azbest, służące zamknięciu 
sektorów górnictwa azbestu oraz zaprzestaniu nielegalnej i nieetycznej praktyki 
wywożenia przeznaczonych do złomowania statków zawierających azbest;

35. wzywa UE do opracowania i wsparcia transferu do krajów rozwijających się technologii 
wolnych od azbestu oraz wiedzy dotyczącej azbestu;

                                               
1Dz.U. L 238 z 25.9.2003, s. 28.
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36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


