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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ohrozeniach zdravia pri práci v súvislosti s azbestom a vyhliadkach na odstránenie 
všetkého existujúceho azbestu
(2012/2065(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej preambulu a články 3 a 6,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 6, 9,  151, 
153, 156 a 168,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 3, 6, 31, 37 
a 351,

– so zreteľom na uznesenie Medzinárodnej organizácie práce o azbeste z 1. júna 2006,

– so zreteľom na dohovor MOP o bezpečnom využívaní azbestu zo 16. júna 1989,

– so zreteľom na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie o azbeste,

– so zreteľom na vyhlásenie o ochrane pracovníkov, ktoré vydala Drážďanská konferencia o 
azbeste v roku 2003,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (rámcová 
smernica)2,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich 
staveniskách3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 
2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením azbestu pri práci4,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie členským štátom 90/326/EHS z 22. mája 1990 o 
prijatí európskej schémy chorôb z povolania5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zlepšenie kvality a produktivity pri práci: 
Stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 –
2012 (COM(2007)0062),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie z 24. apríla 2011 s názvom 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
2Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28.
5 Ú. v. ES L 160, 26.6.1990, s. 39.



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

SK

Hodnotenie v polovici trvania európskej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012 (SEK(2011)0547),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o stratégii Spoločenstva v oblasti
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie na obdobie 2007 – 20121,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o strednodobom hodnotení európskej 
stratégie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie na obdobie 2007 –
20123,

– so zreteľom na správu Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) o 
európskej kampani proti azbestu (2006),

– so zreteľom na správu WHO nazvanej Prevencia chorôb prostredníctvom zdravého 
prostredia: potreba konať v oblasti chemikálií, ktoré majú závažný vplyv na verejné 
zdravie4,

– so zreteľom na monografiu 10C Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) z 
názvom Arzén, kovy, vlákna a prach:prehľad ľudských karcinogénov (2012)5,

– so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej komisie pre ochranu zdravia pri práci s názvom 
Celosvetový zákaz azbestu a obmedzenie chorôb spojených s azbestom6,

– so zreteľom na oznámenia Komisie o chorobách z povolania – príručka k diagnostike 
(2009)7,

– so zreteľom na vyšetrovaciu správu agentúry Eurogip 24/E z apríla 2006 s názvom 
Choroby z povolania v Európe spojené s azbestom: uznanie – údaje – osobitné systémy8,

– so zreteľom na správu agentúry Eurogip 08-E z augusta 2004 s názvom Náklady na 
choroby z povolania a ich financovanie v Európe9,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
2 Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010 s. 106
3 Prijaté texty, 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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životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. keďže všetky druhy azbestu sú nebezpečné a jeho škodlivé účinky sú zdokumentované a 
regulované;  keďže väčšina škodlivých účinkov vdychovaného azbestu na zdravie sa 
objaví až desiatky rokov po vystavení;

B. keďže u ľudí vystavených už veľmi nízkym hladinám azbestových vláken vrátane 
chryzotilových vláken bolo pozorované zvýšené riziko výskytu rakoviny;  

C. keďže napriek zákazu jeho používania možno azbest naďalej nájsť v mnohých lodiach, 
vlakoch a najmä v budovách vrátane mnohých verejných budov;

D. keďže napriek zákazu nie je existujúci trhový dohľad schopný zabezpečiť, aby sa azbest 
nedovážal na európske trhy; 

E. keďže viaceré členské štáty zabezpečujú školenia pre demolačných pracovníkov, 
stavbárov a opravárov, ako aj pre ostatných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú 
odstraňovaním azbestového materiálu;

F. keďže mnohí pracovníci sú počas svojej práce vystavení azbestu;

G. keďže vo viacerých členských štátoch, v ktorých už dávnejšie platí zákaz používania 
azbestu, mladí robotníci a stavební robotníci nerozoznajú pri rekonštrukčných či 
demolačných prácach azbest v stavbách;

H. keďže veľká časť azbestového materiálu už bola odstránená, zaizolovaná alebo 
zapuzdrená a mnohé spoločnosti a vlastníci budov presne a podrobne špecifikovali miesta 
likvidácie azbestu;

I. keďže azbestový materiál má bežne životnosť 30 až 50 rokov; keďže táto skutočnosť 
povedie k zvýšenému počtu renovačných a stavebných projektov, a tým k zvýšeniu počtu 
pracovníkov vystavených azbestu;

J. keďže úspešnosť nariadení o azbeste v členských štátoch je limitovaná nedostatočnými 
poznatkami o existujúcich azbestových materiáloch;

K. keďže uskladnenie azbestového materiálu je často neznáme a znalosť o ňom v priebehu 
času klesá;

L. keďže povinný azbestový audit v budovách by zabezpečil solídne a informované 
východisko národným, regionálnym a celoeurópskym programom likvidácie azbestu; 

M. keďže EÚ vypracovala ambicióznu politiku pre energetickú efektívnosť a revidovaná 
smernica o energetickej efektívnosti by mala podľa očakávania určiť dlhodobú stratégiu 
renovácie budov  v každom členskom štáte, no táto politika nie je spojená so stratégiami 
likvidácie azbestu;

N. keďže pochybnosti o tom, či je v konkrétnych budovách prítomný azbest, alebo či bol v 
zapuzdrený alebo odstránený, vedú k možnému konfliktu medzi zamestnávateľmi a 
pracovníkmi a keďže predchádzajúce upovedomenie o prítomnosti azbestu zaručí 
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bezpečnejšie pracovné podmienky, najmä počas renovačných prác;

O. keďže zapuzdrenie alebo izolácia azbestového materiálu by sa mali povoliť len vtedy, ak 
je tento materiál riadne označený s varovaním;

P. keďže tri členské štáty naďalej umožňujú používať azbestové vlákna v elektrolytických 
bunkách napriek tomu, že existujú technické alternatívy, ktoré sa v ostatných krajinách 
úspešne využívajú;

Q. keďže medzi systémami členských štátov týkajúcimi sa uznávania chorôb z povolania 
súvisiacich s azbestom naďalej existujú neprijateľné rozdiely; 

R. keďže nedostatočné nahlasovanie chorôb z povolania súvisiacich s azbestom je jednou z 
hlavných prekážok liečby obetí;

S. keďže v rámci EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o národné programy zdravotného 
dohľadu pre pracovníkov vystavených azbestu, najmä čo sa týka lekárskeho dohľadu po 
ukončení pracovnej činnosti;

T. keďže vystavenie azbestu predstavuje hrozbu pre široké obyvateľstvo a spôsobuje 
choroby, ktorých rozsah bol uznaný;

U. keďže podľa odhadov WHO predstavuje počet prípadov ochorení súvisiacich s azbestom 
v EÚ ročne 20 až 30 tisíc a tento počet zatiaľ nedosiahol vrchol;

V. keďže v dôsledku veľmi dlhej latentnej fázy a nedostatočnému povedomiu medzi 
lekárskymi pracovníkmi sa obetiam často nedostane náležitá podpora zo strany 
poskytovateľov zdravotníckych služieb;

W. keďže Poľsko je jediný členský štát, ktorý prijal akčný plán pre bezazbestovú krajinu;

X. keďže v mnohých členských štátov sa znižuje frekvencia pracovných inšpekcií a keďže 
tendencie smerom k vyššej deregulácii zvyšujú riziko súvisiace s azbestom;

Y. keďže mnohí stavební robotníci a užívatelia budov zostávajú nechránení voči vysokým 
hladinám vystavenia azbestu;

Z. keďže i napriek zákazu zostávajú v budovách milióny ton azbestu a keďže neexistujú 
záznamy o jeho uložení ani o tom, koľko azbestu je potrebné odstrániť;

Kontrola a registrácia azbestu

1. žiada EÚ, aby stanovila povinnosť kontroly a registrácie azbestu;

2. žiada EÚ, aby vypracovala modely sledovania existujúceho azbestu v súkromných a 
verejných budovách;

3. žiada EÚ, aby pripravila akčné plány pre majiteľov verejných budov zamerané na 
bezpečnú likvidáciu azbestu a aby podnecovala majiteľov súkromných domov k tomu, 
aby si nechali vyhotoviť azbestový audit svojich priestorov; 
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4. žiada Komisiu, aby zahrnula otázku azbestu do svojich ostatných politík, ako je politika 
energetickej efektívnosti;

5. navrhuje skombinovať stratégiu renovácie budov tak, aby boli energeticky úspornejšie 
paralelne s likvidáciou azbestu;

6. žiada Komisiu, aby stanovila povinnosť členských štátov založiť verejné registre azbestu; 

7. žiada EÚ, aby stanovila povinnosť majiteľov budov informovať inšpektorát práce o 
akýchkoľvek zamýšľaných plánoch práce s azbestovým materiálom;

8. vyzýva generálnych sekretárov inštitúcií EÚ, aby dali k dispozícii kompletný register 
azbestového materiálu v budovách EÚ, ktorý by mal byť otvorený verejnosti;

Zabezpečenie kvalifikácie a odborného vzdelávania

9. vyzýva EÚ, aby stanovila minimálne požiadavky povinnej kvalifikácie zameranej na 
problematiku azbestu pre inžinierov, architektov a zamestnancov registrovaných 
spoločností likvidujúcich azbest a aby poskytovala kvalifikácie v oblasti azbestu pre 
odborné vzdelávanie ostatných pracovníkov, ktorí môžu byť vystavení azbestu;

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla osobitnú smernicu s minimálnymi požiadavkami na odborné 
vzdelávanie stavebných robotníkov a opravárov vrátane odborníkov z oblasti 
stavebníctva, ktorí sa pri práci dostanú náhodne do styku s azbestom;

11. vyzýva EÚ, aby prostredníctvom SLIC a národných inšpektorátov práce zabezpečila 
odborné vzdelávanie pracovných inšpektorov v oblasti azbestového materiálu;

Rozvoj programov likvidácie

12. žiada EÚ, aby začala pripravovať akčné plány likvidácie azbestu na európskej, národnej a 
regionálnej úrovni, ku ktorým by patrili: tvorba zákonov; vzdelávanie a informovanosť; 
odborné vzdelávanie zamestnancov verejného sektora; národné a medzinárodné 
vzdelávanie; informačné kampane súvisiace s likvidáciou azbestu a výrobkov 
obsahujúcich azbest z budov, verejných zariadení a skládok bývalých azbestových 
tovární; čistenie priestorov, budovanie skládok odpadu a zariadení na odstraňovanie 
azbestu a odpadu s obsahom azbestu; kontrola plnenia nariadení, posudzovanie vystavenia 
personálu na rizikových miestach a ochrana zdravia;

13. žiada Komisiu, aby znížila hraničnú hodnotu azbestových vlákien; 

14. vyzýva EÚ, aby prostredníctvom SLIC a národných inšpektorátov práce zabezpečila plné 
presadzovanie azbestových nariadení na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov;

15. vyzýva EÚ, aby na základe zásad WHO vytvorila „cestovnú mapu” pre bezazbestové 
pracoviská a bezazbestové životné prostredie;

16. vyzýva Komisiu, aby zahrnula koordinovanú stratégiu o azbeste do nadchádzajúcej 
stratégie Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti na roky 2014 – 2020;
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17. vyzýva Komisiu, aby okamžite revidovala ustanovenia o výnimkách pre chryzotilový 
azbest, uvedené v prílohe XVII balíka REACH;

18. vyzýva Komisiu, aby zlepšila trhový dohľad a zabezpečila, aby sa azbestový materiál už 
nedostával do EÚ;

Kritériá uznávania chorôb spojených s azbestom

19. uznáva, že dve odporúčania o chorobách z povolania neviedli k harmonizovaným 
vnútroštátnym normám a postupom pri odhaľovaní, oznamovaní, uznávaní a kompenzácii 
ochorení súvisiacich s azbestom a že systémy jednotlivých štátov sa preto naďalej 
priepastne líšia;

20. žiada Komisiu, aby zmenila a doplnila nariadenie 2003/670/ES, aby sa v ňom odrazil 
pokrok lekárskeho výskumu a zahrnul výskyt rakoviny hrtana a vaječníkov v súvislosti s 
azbestom;

21. vyzýva poisťovne a subjekty poskytujúce náhradu škody, aby prijali spoločný prístup k 
uznávaniu a náhrade chorôb z povolania spojených s azbestom;

22. uvedomuje si, že v dôsledku veľmi dlhej latentnej fázy si obete azbestu často nedokážu 
zdôvodniť príčinnú súvislosť vystavenia azbestu pri práci; 

23. vyzýva EÚ, aby zaručila, že všetky choroby z povolania súvisiace s azbestom budú 
uznané a odškodnené;

24. vyzýva členské štáty, aby nekládli dôkazné bremeno na obete azbestu, ale aby určili širšie 
práva žiadania odškodného, ako sa navrhuje v odporúčaní Komisie 2003/670/ES1,

25. vyzýva členské štáty, aby navrhli také nariadenie, ktorým sa zabezpečí, aby boli všetky
prípady chorôb z povolania súvisiacich s azbestom odhalené, nahlásené príslušnému 
orgánu a preskúmané odborníkmi;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala záväzné minimálne usmernenia pre postupy 
jednotlivých štátov, pokiaľ ide o uznávanie a odškodnenie ochorení súvisiacich s 
azbestom;

27. vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov v oblasti odborného 
vzdelávania lekárskych pracovníkov pri diagnostike ochorení súvisiacich s azbestom;

28. vyzýva EÚ, aby vytvorila nezávislé poradenské rady lekárskych a technických expertov, 
ktoré by opísali vedecký dôkaz toho, že určité pracovné podmienky vedú k chorobe 
spojenej s azbestom;

Podpora obetiam azbestu

29. vyzýva Komisiu, aby pomáhala skupinám obetí azbestu pri prístupe k odbornému 
poradenstvu a poskytovaní praktickej pomoci pre ich členov;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 238, 25.9.2003, s. 28.
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30. vyzýva Komisiu, aby vytvorila a podporovala sieť obetí azbestu v rámci EÚ; nazdáva sa, 
že skupiny obetí by mali zohrávať dôležitú úlohu pri navrhovaní vnímavých, vhodných a 
úsporných spôsobov, ako vyhovieť potrebám obetí;

31. vyzýva Komisiu, aby vypracovala chartu obetí azbestu, v ktorej by špecifikovala práva, 
ktoré môžu obete azbestu v EÚ očakávať;

Stratégie celosvetového zákazu  azbestu

32. vyzýva EÚ, aby spolu s medzinárodnými organizáciami presadzovala také nástroje, 
ktorými by sa trh s azbestom označil za obchodovanie s toxickými látkami; 

33. vyzýva EÚ, aby ako hlavnú prioritu určil zaradenie chryzotilu do zoznamu v prílohe III  k 
Rotterdamskému dohovoru;

34. vyzýva EÚ, aby sa zaoberala neprijateľným dampingom azbestu voči rozvojovým 
krajinám na fórach, kde sa diskutuje o obchodných dohodách a aby vyvíjala diplomatický 
a finančný nátlak na krajiny vyvážajúce azbest, aby zastavili ťažbu azbestu a skoncovali s 
nezákonnou a nemorálnou praxou vývozu lodí na konci životnosti, ktoré obsahujú azbest;

35. vyzýva EÚ, aby v rozvojových krajinách rozvíjala a podporovala vývoz neazbestových 
technológií a poznatky o azbeste; 

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


