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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și 
perspectivele de eliminare completă a azbestului existent
(2012/2065(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special preambulul la acesta și 
articolele 3 și 6,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 6, 9, 
151, 153, 156 și 168,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 
articolele 1, 3, 6, 31, 37, 351,

– având în vedere Rezoluția OIM din 1 iunie 2006 privind azbestul,

– având în vedere Convenția OIM din 16 iunie 1989 privind siguranța în utilizarea 
azbestului,

– având în vedere declarațiile OMS privind azbestul,

– având în vedere Declarația privind protecția lucrătorilor de la Conferința de la Dresda 
privind azbestul (2003),

– având în vedere Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la 
locul de muncă (Directiva-cadru)2,

– având în vedere Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele de 
securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile3,

– având în vedere Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 
la azbest la locul de muncă4,

– având în vedere Recomandarea Comisiei 90/326/CEE din 22 mai 1990 către statele 
membre privind adoptarea unei liste europene a bolilor profesionale5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Îmbunătățirea calității și productivității 
în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă” 

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 JO L 245, 26.8.1992, p. 6.
4 JO L 330, 16.12.2009, p. 28.
5 JO L 160, 26.6.1990, p. 39.



PE496.439v01-00 4/9 PR\913243RO.doc

RO

(COM(2007)0062),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 aprilie 2011 intitulat 
„Bilanțul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în 
muncă” (SEC(2011)0547),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 referitoare la Strategia comunitară 
2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă1,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 mai 2009 referitoare la proiectul de regulament al 
Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), în ceea ce privește anexa XVII2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Bilanțul intermediar al 
Strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă3,

– având în vedere raportul Comitetului inspectorilor de muncă principali (SLIC) referitor la 
campania europeană privind azbestul (2006),

– având în vedere raportul OMS intitulat „Prevenirea bolilor printr-un mediu sănătos: Sunt 
necesare măsuri privind produsele chimice care prezintă probleme majore pentru sănătatea 
publică4,

– având în vedere Monografia 100C a Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului 
(IARC), intitulată „Arsenic, metale, fibre și prafuri: Trecere în revistă a cancerigenelor 
umane” (2012)5,

– având în vedere declarația „Interzicerea azbestului la nivel mondial și eliminarea bolilor 
asociate azbestului”, formulată de Comisia Internațională pentru Sănătate în Muncă 
(ICOH)6,

– având în vedere Notele de informare privind bolile profesionale - Ghidul diagnosticării 
(2009)7, elaborate de Comisie,

– având în vedere Raportul de cercetare Eurogip 24/E (aprilie 2006) intitulat „Bolile 
profesionale asociate azbestului în Europa: Recunoaștere - Cifre - Sisteme specifice”8,

                                               
1 JO C 41 E, 19.2.2009, p. 14.
2 JO C 212 E, 5.8.2010, p. 106.
3 Texte adoptate, 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%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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– având în vedere raportul Eurogip 08-E (august 2004) intitulat „Costuri și finanțare pentru 
bolile profesionale în Europa1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A. întrucât toate tipurile de azbest sunt periculoase și impactul riscurilor pe care le prezintă a
fost documentat și reglementat; întrucât cele mai multe efecte nocive ale fibrelor de azbest 
inhalat asupra sănătății apar după zeci de ani de la expunere;

B. întrucât s-au observat riscuri crescute de cancer la populațiile expuse unor niveluri foarte 
scăzute ale fibrelor de azbest, inclusiv fibrele de crisotil;

C. întrucât, în pofida interzicerii utilizării azbestului, acesta este încă prezent în multe nave, 
trenuri și, în special, în clădiri, inclusiv numeroase clădiri publice;

D. întrucât, în pofida interdicției, sistemul existent de supraveghere a pieței nu este capabil să 
garanteze că azbestul nu este importat pe piețele europene;

E. întrucât multe state membre asigură cursuri de formare pentru lucrătorii din domeniile 
demolării, construcțiilor și întreținerii, precum și pentru alți lucrători care lucrează la 
eliminarea materialelor care conțin azbest;

F. întrucât mulți lucrători sunt expuși la azbest în cadrul activităților lor profesionale;

G. întrucât în multe state membre care au o tradiție îndelungată a interdicției azbestului 
muncitorii și lucrătorii în construcții mai tineri nu recunosc azbestul prezent în clădiri 
atunci când efectuează lucrări de reabilitare sau de demolare;

H. întrucât multe materiale care conțin azbest au fost deja eliminate, acoperite cu înveliș
protector sau încapsulate, iar numeroase întreprinderi și proprietari de clădiri dețin 
documente care prezintă descrieri detaliate precise ale siturilor de eliminare a azbestului;

I. întrucât materialele care conțin azbest au un ciclu de viață caracteristic de 30 la 50 de ani; 
întrucât acest lucru va genera o creștere a numărului proiectelor de renovare și de 
construcții și, drept urmare, o creștere a numărului lucrătorilor expuși;

J. întrucât succesul reglementărilor în materie de azbest în statele membre este limitat din 
cauza lipsei de cunoștințe despre existența materialelor care conțin azbest;

K. întrucât amplasamentul materialelor care conțin azbest este adeseori ținut secret, iar 
nivelul de cunoștințe despre aceste amplasamente cunoaște o scădere bruscă în timp;

L. întrucât un audit obligatoriu referitor la prezența azbestului în clădiri ar reprezenta o bază 
solidă și în cunoștință de cauză pentru programe de eliminare naționale, regionale și 

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

M. întrucât UE a elaborat o politică ambițioasă privind eficiența energetică și se preconizează 
că Directiva privind eficiența energetică va implementa o strategie pe termen lung în 
fiecare stat membru în materie de reabilitare a clădirilor, însă această politică nu este 
combinată cu strategiile de eliminare a azbestului;

N. întrucât incertitudinile legate de prezența azbestului sau încapsularea ori îndepărtarea 
acestuia din anumite clădiri generează eventuale conflicte între angajatori și lucrători și 
întrucât existența unor cunoștințe prealabile despre prezența azbestului va asigura condiții 
de muncă mult mai sigure, îndeosebi în timpul lucrărilor de reabilitare;

O. întrucât încapsularea sau acoperirea cu înveliș protector a materialelor conținând azbest ar 
trebui permisă numai atunci când materialele sunt etichetate în mod corespunzător cu 
avertismente;

P. întrucât în trei state membre este încă permisă utilizarea fibrelor de azbest în băile de 
electroliză, cu toate că există alternative tehnice care au fost implementate cu succes în 
alte țări;

Q. întrucât există încă diferențe inacceptabil de mari între programele statelor membre de 
recunoaștere a bolilor profesionale asociate azbestului;

R. întrucât raportarea insuficientă a bolilor asociate expunerii la azbest reprezintă unul dintre 
principalele obstacole în ceea ce privește tratarea victimelor;

S. întrucât programele naționale de supraveghere medicală a lucrătorilor expuși la azbest 
diferă foarte mult la nivelul UE, îndeosebi în ceea ce privește supravegherea medicală 
post-ocupațională;

T. întrucât expunerea la azbest constituie o amenințare pentru populație în general și 
provoacă boli într-o măsură recunoscută;

U. întrucât, conform estimărilor OMS, numărul cazurilor de boli asociate expunerii la azbest 
în UE este de 20 000-30 000 pe an, cifră care nu a atins încă nivelul său maxim;

V. întrucât, din cauza perioadei de latență foarte prelungită și a lipsei de cunoștințe în rândul 
cadrelor medicale, victimele de multe ori nu beneficiază de un sprijin adecvat din partea 
furnizorilor de servicii medicale;

W. întrucât Polonia este singurul stat membru care a adoptat un plan de acțiune pentru o țară 
fără azbest;

X. întrucât inspecțiile la locul de muncă se reduc în multe state membre și întrucât trecerea la 
un nivel crescut de dereglementare sporește riscurile pe care le prezintă azbestul;

Y. întrucât mulți lucrători în construcții și utilizatorii de construcții rămân neprotejați 
împotriva expunerii la niveluri ridicate de azbest;

Z. întrucât, chiar și în condițiile unei interdicții, milioane de tone de azbest rămân în clădiri și 
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nu există niciun inventar al locurilor în care este prezent acesta și al cantităților care 
trebuie eliminate,

Depistarea și inventarierea azbestului

1. îndeamnă UE să impună obligativitatea depistării și a inventarierii azbestului;

2. îndeamnă UE să dezvolte modele de monitorizare a azbestului existent în clădirile publice 
și private;

3. îndeamnă UE să stabilească planuri de acțiune pentru proprietarii de clădiri în vederea 
eliminării în siguranță a azbestului și să încurajeze proprietarii de case să comande 
audituri la propriile spații privind materialele conținând azbest;

4. îndeamnă Comisia să integreze problematica azbestului și în alte politici, cum ar fi 
politica UE privind eficiența energetică;

5. propune combinarea unei strategii privind renovarea clădirilor, pentru a le face mai 
rentabile din punct de vedere energetic, în paralel cu eliminarea tuturor materialelor din 
azbest;

6. îndeamnă Comisia să impună obligativitatea creării de către statele membre a unor 
registre publice privind azbestul;

7. îndeamnă UE să impună proprietarilor de clădiri obligația de a informa Inspectoratul 
muncii cu privire la orice proiecte de lucrări care implică materiale conținând azbest;

8. invită secretarii generali ai instituțiilor UE să creeze un inventar complet - care să fie 
accesibil publicului - al tuturor materialelor conținând azbest prezente în clădirile de pe 
teritoriul UE;

Asigurarea calificărilor și a formării

9. solicită Uniunii Europene să elaboreze cerințe minime pentru calificări specifice 
azbestului pentru inginerii civili, arhitecții și angajații societăților înregistrate în domeniul 
eliminării azbestului și să promoveze calificări specifice azbestului pentru formarea 
profesională a altor lucrători care ar putea fi expuși azbestului;

10. solicită Comisiei să propună o directivă specifică conținând cerințe minime pentru 
formarea profesională a lucrătorilor din domeniul construcțiilor și al întreținerii, inclusiv 
specialiștii în construcții care lucrează accidental cu azbestul;

11. solicită Uniunii Europene, prin intermediul SLIC și al inspectoratelor naționale de muncă, 
să se asigure că inspectorii de muncă beneficiază de formare privind materialele care 
conțin azbest;

Elaborarea programelor de eliminare

12. îndeamnă UE să demareze planuri de acțiune pentru eliminarea azbestului la nivel 
european, național și regional, planuri care ar trebui să cuprindă: legislație; educare și 
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informare; formare pentru angajații din sectorul public; formare la nivel național și 
internațional; acțiuni de sensibilizare legate de eliminarea azbestului și a produselor 
conținând azbest prezente în clădiri, spații și dotări de utilitate publică, situri ale unor foste 
uzine de azbest; curățarea spațiilor, construirea de depozite și de instalații pentru 
distrugerea azbestului și a reziduurilor conținând azbest; monitorizarea aplicării 
regulamentelor, evaluări ale expunerii personalului și protecția sănătății;

13. îndeamnă Comisia să reducă valoarea-limită aplicabilă fibrelor de azbest;

14. solicită Uniunii Europene, prin intermediul SLIC și al inspectoratelor naționale de muncă, 
să asigure o aplicare strictă a reglementărilor UE și naționale privind azbestul;

15. invită UE să elaboreze o foaie de parcurs pentru un loc de muncă fără azbest și un mediu 
fără azbest, pe baza principiilor enunțate de OMS;

16. solicită Comisiei să includă o strategie coordonată privind azbestul în viitoarea Strategie 
comunitară privind sănătatea și siguranța 2014-2020;

17. solicită Comisiei să revizuiască de îndată dispozițiile referitoare la derogările pentru 
azbestul crisotilic din anexa XVII la Regulamentul REACH;

18. solicită Comisiei să îmbunătățească supravegherea pieței pentru a garanta că materialele 
care conțin azbest nu mai pătrund pe teritoriul UE;

Criterii de recunoaștere a bolilor asociate azbestului

19. recunoaște faptul că cele două recomandări privind bolile profesionale nu au generat 
standarde și proceduri naționale armonizate de identificare, notificare, recunoaștere și 
despăgubire pentru bolile cauzate de azbest și că, drept urmare, sistemele naționale încă 
diferă foarte mult;

20. îndeamnă Comisia să modifice Recomandarea 2003/670/CE pentru a reflecta progresele 
cercetării medicale și a include cancerele ovarian și laringian ca fiind asociate azbestului;

21. face apel la entitățile de asigurări și despăgubiri să adopte o abordare comună în ceea ce 
privește recunoașterea bolilor profesionale asociate azbestului și despăgubirile acordate 
pentru acestea;

22. recunoaște faptul că, din cauza perioadelor de latență foarte îndelungate, victimele 
azbestului se află adeseori în imposibilitatea de a demonstra cauzalitatea expunerii la 
azbest datorate profesiei lor;

23. solicită UE să asigure recunoașterea și despăgubirea pentru toate bolile profesionale 
provocate de azbest;

24. solicită statelor membre să nu plaseze sarcina probei asupra victimelor azbestului, ci să 
instituie drepturi extinse de a solicita compensații, astfel cum se propune în Recomandarea 
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Comisiei 2003/670/CE1;

25. invită UE să propună o reglementare care să garanteze că toate cazurile de boală 
profesională asociată expunerii la azbest sunt identificate, raportate autorității competente 
și examinate de către experți;

26. solicită Comisiei să elaboreze orientări minime obligatorii privind procedurile naționale 
de recunoaștere și compensare în cazul bolilor cauzate de azbest;

27. invită Comisia să sprijine schimbul de bune practici în favoarea formării cadrelor 
medicale în ceea ce privește diagnosticarea bolilor asociate expunerii la azbest;

28. invită UE să instituie comitete consultative independente de experți tehnico-medicali, care 
să indice proba științifică necesară pentru a dovedi că anumite condiții de muncă au 
favorizat boala provocată de azbest;

Sprijin în favoarea grupurilor de victime ale azbestului

29. solicită Comisiei să ofere sprijin grupurilor de victime ale azbestului în ceea ce privește 
accesul la consiliere profesională și acordarea de sprijin practic membrilor acestora;

30. solicită Comisiei să înființeze și să sprijine o rețea europeană a victimelor azbestului; 
consideră că grupurile de victime ar trebui să joace un rol major în conceperea unor 
mijloace prompte, adecvate și rentabile de a răspunde nevoilor victimelor;

31. invită Comisia să elaboreze o Cartă a victimelor azbestului, în care să se specifice 
drepturile la care se pot aștepta cetățenii UE victime ale azbestului;

Strategii pentru o interdicție la nivel mondial a azbestului

32. invită UE să conlucreze cu organizațiile internaționale în vederea descoperirii de 
instrumente cu ajutorul cărora piața azbestului să fie catalogată ca fiind „comerț toxic”;

33. solicită UE să trateze ca prioritate absolută includerea crisotilului în anexa III a Convenției
de la Rotterdam;

34. solicită UE să abordeze chestiunea descărcărilor inacceptabile ale azbestului în țările în 
curs de dezvoltare în cadrul forurilor în care se discută acorduri comerciale și să exercite 
presiuni diplomatice și financiare asupra țărilor exportatoare de azbest pentru a opri 
industriile extractive de azbest și a pune capăt practicilor ilegale și contrare principiilor 
etice de a exporta nave scoase din uz care conțin azbest;

35. invită UE să dezvolte și să sprijine exportul de tehnologii fără azbest, precum și de 
cunoștințe despre azbest, înspre țările în curs de dezvoltare;

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

                                               
1 JO 238 L, 25.9.2003, p. 28.


