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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o z azbestom povezanih poklicnih tveganjih za zdravje in obetih za odpravo vsega 
obstoječega azbesta 
(2012/2065(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti preambule in členov 3 in 6 Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 6, 9, 151, 153, 156 in 
168  Pogodbe,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 1, 3, 6, 
31, 37 in 351,

– ob upoštevanju resolucije Mednoradne organizacije dela z dne 1. junija 2006 v zvezi z 
azbestom,

– ob upoštevanju konvencije Mednoradne organizacije dela z dne 16. junija 1989 v zvezi z 
varnostjo pri uporabi azbesta,

– ob upoštevanju deklaracij Svetovne zdravstvene organizacije o azbestu,

– ob upoštevanju deklaracije o zaščiti delavcev pred azbestom s konference o azbestu, ki je 
potekala v Dresdnu (2003),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva)2,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih 
varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih3,

– ob upoštevanju Direktive 2009/148/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
novembra 2009 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu4,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 90/326/EGS državam članicam z dne 22. maja 1990 
glede sprejetja evropskega seznama poklicnih bolezni5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Izboljšanje kakovosti in produktivnosti 
pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu“ 
(COM(2007)0062),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Evropske komisije z dne 24. aprila 2011 o 
vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu 

                                               
1 UL C 303, 14.12.2007, str. 1.
2 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.
3 UL L 245, 26.8.1992, str. 6.
4 UL L 330, 16.12.2009, str. 28.
5 UL L 160, 26.6.1990, str. 39.
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(SEC(2011)0547),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o strategiji Skupnosti 2007–2012 
o zdravju in varnosti pri delu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. maja 2009 o osnutku Uredbe Komisije o 
spremembah Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), kar zadeva Prilogo XVII2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o vmesnem pregledu evropske 
strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu3,

– ob upoštevanju poročila Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC) o evropski kampanji 
proti azbestu (2006),

– ob upoštevanju poročila Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom „Preventing 
Disease Through Healthy Environments: Action is needed on Chemicals of Major Public 
Health Concern“ (Preprečevanje bolezni z zdravim okoljem: potrebni so ukrepi za 
kemikalije, ki so pomembna težava na področju javnega zdravja)4,

– ob upoštevanju monografije 100C Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC) z 
naslovom „Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts:A Review of Human Carcinogens“ (Arzen, 
kovine, vlakna in prah: pregled za človeka rakotvornih snovi) (2012)5,

– ob upoštevanju izjave Mednarodne komisije za zdravje pri delu (ICOH) o svetovni 
prepovedi azbesta in izkoreninjenju bolezni, povezanih z azbestom6,

– ob upoštevanju informativnih obvestil Komisije o poklicnih boleznih – priročnik za 
diagnostiko (2009)7, 

– ob upoštevanju preiskovalnega poročila Eurogip 24/E (iz aprila 2006) z naslovom 
„Asbestos-related Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific 
systems“ (Poklicne bolezni, povezane z azbestom, v Evropi: priznavanje – številke –
posebni sistemi)8, 

– ob upoštevanju poročila Eurogip 08-E (avgust 2004) z naslovom „Stroški in financiranje 
poklicnih bolezni v Evropi“9,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

                                               
1 UL C 41 E, 19.2.2009, str. 14
2 UL C 212 E, 5.8.2010 str. 106
3 Sprejeta besedila, 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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– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ker so vse vrste azbesta nevarne in ker so bili njegovi nevarni učinki dokumentirani in 
zakonsko urejeni; ker se najbolj škodljivi učinki vdihovanja azbestnih vlaken na zdravje 
pojavijo desetletja po izpostavljenosti azbestu;

B. ker so se večja tveganja za nastanek rakavih obolenj pokazala pri skupinah prebivalstva, 
izpostavljenih zelo nizkim ravnem azbestnih vlaken, vključno s krizotilnimi vlakni;

C. ker je azbest kljub prepovedi njegove uporabe še vedno mogoče najti v številnih ladjah, 
vlakih, zlasti pa v stavbah, vključno z mnogimi javnimi stavbami;

D. ker z obstoječim tržnim nadzorom kljub prepovedi ni mogoče zagotoviti, da se azbest na 
evropske trge ne bi več uvažal;

E. ker so številne države članice zagotovile tečaje usposabljanja za delavce, zaposlene na 
področju rušenja stavb, gradbeništva in vzdrževalnih del, ter za ostale osebe, ki se 
ukvarjajo z odstranjevanjem materialov, ki vsebujejo azbest;

F. ker so številni delavci azbestu izpostavljeni med opravljanjem svojih delovnih nalog;

G. ker v številnih državah članicah, ki imajo dolgoletne prepovedi uporabe azbesta, mlajši 
delavci in delavci v gradbeništvu pri izvajanju obnovitvenih del ali rušenju stavb azbesta v 
stavbah ne prepoznajo;

H. ker so bili številni materiali, ki vsebujejo azbest, že odstranjeni, zapečateni v neprepustno 
embalažo ali inkapsulirani, mnoga podjetja in lastniki stavb pa imajo dokumentacijo, ki 
natančno določajo lokacije odlagalnih polj za azbest;

I. ker običajen življenjski cikel materialov, ki vsebujejo azbest, traja od 30 do 50 let; ker bo 
to privedlo do povečanja števila obnovitvenih in gradbenih projektov, zaradi česar se bo 
povečalo tudi število izpostavljenih delavcev;

J. ker je uspešnost izvajanja predpisov, ki v državah članicah urejajo vprašanje azbesta, 
omejena zaradi pomanjkanja znanja v zvezi z obstoječimi materiali, ki vsebujejo azbest;

K. ker so mesta, kjer se nahajajo materiali, ki vsebujejo azbest, pogosto skrita, vedenje o 
takšnih mestih pa se skozi čas vse hitreje zmanjšuje;

L. ker bi obvezen pregled prisotnosti azbesta v stavbah zagotovil trdno in argumentirano 
podlago za nacionalne, regionalne in evropske programe njegovega odstranjevanja;

M. ker je Evropska unija oblikovala ambiciozno politiko na področju energetske 
učinkovitosti, revidirana direktiva o energetski učinkovitosti pa bo po pričakovanjih 
vzpostavila dolgoročno strategijo prenove stavb v vsaki državi članici, pri čemer pa ta 
politika ni povezana s strategijami za odstranjevanje azbesta;

N. ker dvomi glede tega, ali je azbest prisoten oziroma ali je bil inkapsuliran ali odstranjen iz 
določene stavbe, povzročajo morebitne spore med delodajalci in delavci in ker bodo 



PE496.439v01-00 6/9 PR\913243SL.doc

SL

vnaprejšnje informacije o azbestu omogočile veliko varnejše delovne pogoje, zlasti med 
obnovitvenimi deli;

O. ker bi bilo treba inkapsulacijo ali zatesnitev materialov, ki vsebujejo azbest, dovoliti le, če 
so ti materiali ustrezno označeni z opozorili;

P. ker tri države članice še vedno dovoljujejo uporabo azbestnih vlaken v elektroliznih 
celicah, čeprav obstajajo tudi druge tehnične možnosti, ki se uspešno uporabljajo v drugih 
državah;

Q. ker med časovnimi načrti držav članic za priznavanje poklicnih bolezni, povezanih z 
izpostavljenostjo azbestu, še vedno obstajajo nesprejemljivo velike razlike;

R. ker nezadostno poročanje o boleznih, povezanih z izpostavljenostjo azbestu, predstavlja 
eno od glavnih ovir za zdravljenje žrtev;

S. ker se nacionalni programi zdravstvenega nadzora delavcev, izpostavljenih azbestu, v 
celotni Evropski uniji močno razlikujejo, zlasti glede zdravniških pregledov po prenehanju 
opravljanja dela;

T. ker izpostavljenost azbestu ogroža splošno javnost in povzroča bolezni v prepoznavnem 
obsegu;

U. ker v Evropski uniji število bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu, glede na ocene 
Svetovne zdravstvene organizacije znaša med 20 000 in 30 000 letno in še ni doseglo 
vrhunca;

V. ker žrtve zaradi zelo dolgega obdobja latence in zaradi pomanjkanja znanja med 
zdravstvenimi osebjem niso deležne ustrezne podpore izvajalcev zdravstvenih storitev;

W. ker je Poljska edina država članica, ki je sprejela akcijski načrt za državo brez azbesta;

X. ker se število delovnih inšpekcij v številnih državah članicah zmanjšuje in ker se zaradi 
potez, usmerjenih k večji deregulaciji, povečujejo tveganja zaradi izpostavljenosti azbestu;

Y. ker so številni delavci v gradbeništvu in uporabniki stavb še vedno nezaščiteni pred 
visokimi ravnmi izpostavljenosti azbestu;

Z. ker bo tudi z uvedbo prepovedi v stavbah ostalo na milijone ton azbesta in ker ni 
nikakršne evidence glede tega, kje se nahaja in koliko azbesta je treba še odstraniti;

Preverjanje in evidentiranje prisotnosti azbesta

1. poziva Evropsko unijo, naj uvede obvezno preverjanje in evidentiranje prisotnosti azbesta;

2. poziva Evropsko unijo, naj razvije modele za spremljanje prisotnosti obstoječega azbesta 
v zasebnih in javnih stavbah;

3. poziva Evropsko unijo, naj za lastnike javnih stavb oblikuje akcijske načrte za varno 
odstranjevanje azbesta in naj lastnike zasebnih stavb spodbuja, da bodo v svojih prostorih 
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opravljali preglede prisotnosti materialov, ki vsebujejo azbest;

4. poziva Komisijo, naj vprašanje azbesta vključi v ostale politike, kot je politika Evropske 
unije o energetski učinkovitosti;

5. predlaga, naj se strategija za prenovo stavb, katere cilj je povečati njihovo energetsko 
učinkovitost, združi s sočasnim odstranjevanjem vsega azbesta;

6. poziva Komisijo, naj za države članice uvede obvezno vzpostavitev javnih evidenc 
azbesta;

7. poziva Evropsko unijo, naj za lastnike stavb uvede obvezno obveščanje inšpektorata za 
delo o predvidenih načrtih za delo z materiali, ki vsebujejo azbest;

8. poziva generalne sekretarje institucij Evropske unije, naj omogočijo dostop do popolne 
evidence materialov, ki vsebujejo azbest, v stavbah Evropske unije, ki bi morala biti 
javna;

Zagotavljanje kvalifikacij in usposabljanja

9. poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi minimalne zahteve za obvezno pridobivanje 
posebnih strokovnih znanj na področju azbesta za gradbene inženirje, arhitekte in 
zaposlene v podjetjih, ki so registrirana za odstranjevanje azbesta, in naj zagotovi, da bodo 
posebnega strokovnega usposabljanja na področju azbesta deležni tudi ostali delavci, pri 
katerih obstaja verjetnost, da bodo izpostavljeni azbestu;

10. poziva Komisijo, naj predlaga posebno direktivo, ki bo vsebovala minimalne zahteve za 
poklicno usposabljanje delavcev na področju gradbeništva in vzdrževalnih del, vključno s 
strokovnjaki v gradbeništvu, ki z azbestom delajo občasno;

11. poziva Evropsko unijo, naj prek Odbora višjih inšpektorjev za delo in nacionalnih 
inšpektoratov za delo zagotovi, da bodo inšpektorji za delo deležni usposabljanja na 
področju materialov, ki vsebujejo azbest;

Razvoj programov za odstranjevanje azbesta

12. poziva Evropsko unijo, naj uvede akcijske načrte za odstranjevanje azbesta na evropski, 
nacionalni in regionalni ravni, ki naj vključujejo: zakonodajo; izobraževanje in 
obveščanje; usposabljanje za javne uslužbence; nacionalno in mednarodno usposabljanje; 
dejavnosti za večjo ozaveščenost v zvezi z odstranjevanjem azbesta in proizvodov, ki 
vsebujejo azbest, iz stavb, javnih objektov in območij, kjer so se nahajale nekdanje 
tovarne azbesta; čistilne obrate, odlagališča gradbenih odpadkov in obrate za uničenje 
azbesta in odpadkov, ki vsebujejo azbest; spremljanje izvajanja predpisov, ocene 
izpostavljenosti tveganju za osebje in varovanje zdravja;

13. poziva Komisijo, naj zniža mejno vrednost za azbestna vlakna;

14. poziva Evropsko unijo, naj prek Odbora višjih inšpektorjev za delo in nacionalnih 
inšpektoratov za delo zagotovi popolno izvrševanje uredb Evropske unije in nacionalnih 
predpisov, ki urejajo vprašanje azbesta;
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15. poziva Evropsko unijo, naj na podlagi načel, ki jih je sprejela Svetovna zdravstvena 
organizacija, oblikuje načrt za delovna mesta brez azbesta in okolje brez azbesta;

16. poziva Komisijo, naj usklajeno strategijo o azbestu vključi v prihodnjo strategijo 
Skupnosti za zdravje in varnost 2014–2020;

17. poziva Komisijo, naj nemudoma pregleda določbe o izjemah za krizotilni azbest v Prilogi 
XVII uredbe REACH;

18. poziva Komisijo, naj izboljša nadzor trga, da bi zagotovila, da se materiali, ki vsebujejo 
azbest, ne bi mogli več vnašati v Evropsko unijo;

Merila za priznanje bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu

19. priznava, da priporočili o poklicnih boleznih nista privedli do usklajenih nacionalnih 
standardov in postopkov za ugotavljanje, prijavljanje in priznavanje bolezni, povezanih z 
izpostavljenostjo azbestu, in določanje odškodnin zanje, zaradi česar se nacionalni sistemi 
še vedno močno razlikujejo;

20. poziva Komisijo, naj spremeni Priporočilo 2003/670/ES, da bo to odražalo napredek 
medicinskih raziskav ter raka na grlu in jajčnikih obravnavalo kot rakava obolenja, 
povezana z izpostavljenostjo azbestu;

21. poziva zavarovalnice in odškodninske družbe, naj sprejmejo skupen pristop k priznavanju 
poklicnih bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in določanju odškodnin zanje; 

22. priznava, da žrtve azbesta zaradi zelo dolgih obdobij latence pogosto ne morejo utemeljiti 
vzročno-posledične povezave s svojo poklicno izpostavljenostjo azbestu;

23. poziva Evropsko unijo, naj zagotovi, da bodo vse poklicne bolezni, povezane z 
izpostavljenostjo azbestu, priznane in da bo zanje mogoče uveljavljati odškodnino;

24. poziva države članice, naj dokaznega bremena ne nalagajo žrtvam azbesta, ampak naj 
vzpostavijo širše pravice do odškodnine, kot je predlagano v Priporočilu Komisije 
2003/670/EC1;

25. poziva Evropsko unijo, naj predlaga uredbo, s katero bo zagotovila, da se bodo vsi primeri 
poklicnih bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu, ugotavljali, prijavljali 
pristojnemu organu in da jih bodo preučili strokovnjaki;

26. poziva Komisijo, naj oblikuje zavezujoče minimalne smernice za nacionalne postopke za 
priznavanje bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in določanje odškodnine 
zanje;

27. poziva Komisijo, naj podpre izmenjavo najboljših praks za usposabljanje zdravstvenega 
osebja na področju diagnosticiranja bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu;

28. poziva Evropsko unijo, naj ustanovi neodvisna svetovalna telesa zdravstvenih in tehničnih 
                                               
1 UL L 238, 25.9.2003, str. 28.
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strokovnjakov, ki bodo opredelila znanstvene dokaze, potrebne za dokazovanje tega, da so 
bolezen, povezano z izpostavljenostjo azbestu, povzročili določeni delovni pogoji;

Podpora skupinam, ki združujejo žrtve azbesta

29. poziva Komisijo, naj skupinam, ki združujejo žrtve azbesta, pomaga pri dostopanju do 
strokovnega svetovanja in zagotavljanju praktične pomoči njihovim članom;

30. poziva Komisijo, naj vzpostavi in podpira mrežo žrtev azbesta na ravni Evropske unije; 
meni, da bi morale skupine, ki združujejo žrtve azbesta, imeti veliko vlogo pri oblikovanju 
odzivnih, primernih in stroškovno učinkovitih načinov za izpolnjevanje potreb žrtev;

31. poziva Komisijo, naj oblikuje listino za žrtve azbesta, v kateri bo opredelila pravice, ki jih 
lahko žrtve azbesta v Evropski uniji pričakujejo;

Strategije za globalno prepoved azbesta

32. poziva Evropsko unijo, naj sodeluje z mednarodnimi organizacijami in kot prva razvije 
instrumente, s katerimi bo trg z azbestom označila kot strupeno trgovino;

33. poziva Evropsko unijo, naj uvrstitev krizotila na seznam iz Priloge III k Rotterdamski 
konvenciji obravnava kot glavno prednostno nalogo;

34. poziva Evropsko unijo, naj nesprejemljivo odlaganje azbesta v državah v razvoju 
obravnava na zasedanjih, kjer se razpravlja o trgovinskih sporazumih, in naj izvaja 
diplomatske in finančne pritiske na države izvoznice azbesta, da bi te odpravile rudarjenje 
azbesta in prekinile z nezakonito in neetično prakso izvažanja izrabljenih ladij, ki 
vsebujejo azbest;

35. poziva Evropsko unijo, naj razvije in podpira izvoz brezazbestnih tehnologij in znanja o 
azbestu v države v razvoju;

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


