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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all existerande asbest
(2012/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt ingressen och 
artiklarna 3 och 6,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 6, 9, 151, 153, 156 och 168,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 3, 6, 31, 37 och 351,

– med beaktande av ILO:s resolution om asbest av den 1 juni 2006,

– med beaktande av ILO:s konvention om säkerhet vid användandet av asbest av 
den 16 juni 1989,

– med beaktande av WHO:s deklarationer om asbest,

– med beaktande av deklarationen om skydd av arbetstagare från asbestkonferensen i 
Dresden (2003),

– med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (ramdirektivet)2,

– med beaktande av rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för 
säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 
november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet4,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 90/326/EEG av den 22 maj 1990 till 
medlemsstaterna om den europeiska förteckningen över arbetssjukdomar5,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: 
Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012” (COM(2007)0062),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 april 2011 ”Mid-term review 
of the European strategy 2007–2012 on health and safety at work” (SEC(2011)0547),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om gemenskapens 
                                               
1 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 EGT L 245, 26.8.1992, s. 6.
4 EUT L 330, 16.12.2009, s. 28.
5 EGT L 160, 26.6.1990, s. 39.
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arbetsmiljöstrategi 2007–20121,

– med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om kommissionens förslag till 
förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), 
beträffande bilaga XVII2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om översynen efter halva tiden 
av den europeiska strategin 2007–2012 för hälsa och säkerhet på arbetet3,

– med beaktande av rapporten från yrkesinspektörskommittén (SLIC) om den europeiska 
asbestkampanjen (2006),

– med beaktande av WHO:s rapport ” Preventing Disease Through Healthy Environments: 
Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern”4,

– med beaktande av Monograph 100C från Internationella centret för cancerforskning 
(IARC) ”Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts: A Review of Human Carcinogens” (2012)5,

– med beaktande av uttalandet ”Global Asbestos Ban and the Elimination of 
Asbestos-related Diseases” från Internationella arbetsmiljökonferensen (ICOH)6,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Information Notices on Occupational 
Diseases - Guide to Diagnosis” (2009)7,

– med beaktande av Eurogips undersökningsrapport 24/E (april 2006) ”Asbestos-related 
Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems”8,

– med beaktande av Eurogips rapport 08-E (augusti 2004) ”Costs and funding of 
occupational diseases in Europe”9,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

                                               
1 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 14.
2 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 106.
3 Antagna texter, 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%20\
on%20global%20asbestos%20ban.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4028&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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A. Alla typer av asbest är farliga och de skadliga effekterna har dokumenterats och reglerats i 
lagstiftningen. De flesta skadliga hälsoeffekterna av inandade asbestfibrer visar sig först 
flera decennier efter exponeringen.

B. Ökad cancerrisk har observerats i populationer som exponerats för mycket låga nivåer av 
asbestfibrer, inklusive krysotilitfibrer.

C. Trots förbudet mot användning av asbest påträffas asbest fortfarande i många fartyg, tåg 
och framför allt i byggnader, bland annat många offentliga byggnader.

D. Trots förbudet kan den befintliga marknadsövervakningen inte garantera att asbest inte 
importeras till de europeiska marknaderna.

E. Många medlemsstater tillhandahåller utbildning för rivnings-, byggnads- och 
underhållsarbetare och andra som arbetar med att avlägsna material som innehåller asbest.

F. Många arbetstagare exponeras för asbest under sitt arbete.

G. I flera medlemsstater som sedan länge har infört förbud mot asbest är det många yngre 
arbetstagare och byggnadsarbetare som inte känner igen asbest i byggnader när de utför 
renoverings- eller rivningsarbeten.

H. Många asbesthaltiga material har redan avlägsnats, isolerats eller kapslats in och många 
företag och fastighetsägare har dokument med exakta uppgifter om platser för 
asbestsanering.

I. Asbesthaltiga material brukar ha en livscykel på mellan 30 och 50 år. Det kommer att leda 
till en ökning av antalet renoverings- och byggprojekt och därför till en ökning av antalet 
arbetstagare som exponeras.

J. Vinsterna med asbestlagstiftningen i medlemsstaterna begränsas av bristen på kunskap om 
förekomsten av asbesthaltiga material.

K. De asbesthaltiga materialen är ofta dolda och kunskaperna om var de befinner sig minskar 
snabbt med tiden.

L. En obligatorisk asbestrevision för byggnader skulle ge en fast och väl underbyggd grund 
för nationella, regionala och europeiska saneringsprogram.

M. EU har utvecklat en ambitiös politik för energieffektivitet, och det reviderade direktivet 
om energieffektivitet förväntas leda till en långsiktig strategi för renovering av byggnader 
i de enskilda medlemsstaterna. Energieffektivitetspolitiken innehåller emellertid inga 
asbestsaneringsstrategier.

N. Tvivel om huruvida asbest förekommer eller har inkapslats eller avlägsnats i specifika 
byggnader leder till konflikter mellan anställda och arbetstagare. Förhandskunskaper om 
förekomsten av asbest kommer att skapa mycket säkrare arbetsförhållanden, framför allt 
under renoveringsarbeten.
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O. Inkapsling eller förseglad kapsling av asbesthaltiga material bör endast medges om 
materialen har märkts med ordentliga varningar.

P. Tre medlemsstater tillåter fortfarande asbestfibrer i elektrolysceller, samtidigt som det 
finns tekniska alternativ som har tillämpats framgångsrikt i andra länder.

Q. Det råder fortfarande oacceptabelt stora skillnader mellan medlemsstaternas system för att 
erkänna asbestrelaterade sjukdomar.

R. Underrapportering av asbestrelaterade sjukdomar är ett av de största hindren för 
behandling av offren.

S. De nationella programmen för hälsoundersökning av arbetstagare som exponerats för 
asbest skiljer sig kraftigt åt i EU, framför allt vad gäller läkarkontroller efter arbetslivets 
slut.

T. Asbestexponering är ett hot mot allmänheten och orsakar sjukdomar i konstaterad 
omfattning.

U. Enligt WHO:s beräkningar uppgår antalet asbestrelaterade sjukdomsfall i EU till 20 000–
30 000 per år, en siffra som fortfarande kan öka.

V. På grund av den mycket långa inkubationstiden och på grund av bristen på kunskaper 
bland sjukvårdspersonalen får offren ofta inget lämpligt stöd av sjukvården.

W. Polen är den enda medlemsstat som har antagit en handlingsplan för ett asbestfritt land.

X. Yrkesinspektionen skärs ned i många medlemsstater och tendensen mot mer avreglering 
ökar riskerna med asbest.

Y. Många byggnadsarbetare och fastighetsanvändare saknar fortfarande skydd mot höga 
nivåer av asbestexponering.

Z. Även med ett förbud kommer miljontals ton asbest att finnas kvar i byggnaderna, och det 
finns inget register över var den finns och hur mycket asbest som måste avlägsnas.

Asbestscreening och registrering

1. Europaparlamentet uppmanar EU att införa obligatorisk asbestscreening och registrering.

2. Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla modeller för att kontrollera den befintliga 
asbesten i privata och offentliga byggnader.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att utarbeta handlingsplaner för säker asbestsanering för 
ägarna av offentliga byggnader och att uppmuntra privata fastighetsägare att undersöka 
förekomsten av asbesthaltiga material i sina byggnader.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera asbestfrågan i andra 
politikområden, till exempel EU:s politik för energieffektivitet.
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5. Europaparlamentet föreslår en kombinerad strategi för renovering av byggnader för att 
göra dem energieffektivare parallellt med sanering av all asbest.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra det obligatoriskt för 
medlemsstaterna att upprätta offentliga asbestregister.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att göra det obligatoriskt för fastighetsägarna att 
informera yrkesinspektionen om sina avsikter att arbeta med asbesthaltiga material.

8. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionernas generalsekreterare att upprätta ett 
komplett register, som bör vara öppet för allmänheten, över asbesthaltiga material i EU:s 
byggnader.

Garantera behörighet och utbildning

9. Europaparlamentet uppmanar EU att fastställa minimikrav för obligatoriska 
asbestspecifika kvalifikationer för civilingenjörer, arkitekter och anställda i registrerade 
asbestsaneringsföretag och att tillhandahålla asbestspecifika kvalifikationer för utbildning 
av andra anställda som riskerar att exponeras för asbest.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett särskilt direktiv med 
minimikrav för utbildning av byggnads- och underhållsarbetare, inklusive 
byggnadsarbetare som tillfälligt arbetar med asbest.

11. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att yrkesinspektörer erhåller utbildning i 
asbestrelaterade material genom SLIC och nationella yrkesinspektioner.

Utveckling av saneringsprogram

12. Europaparlamentet uppmanar EU att starta handlingsplaner för asbestsanering på 
europeisk, nationell och regional nivå. Handlingsplanerna ska omfatta lagstiftning, 
utbildning och information, utbildning för offentliganställda, nationell och internationell 
utbildning, medvetandehöjande åtgärder i anslutning till asbestsanering och sanering av 
produkter som innehåller asbest i byggnader, offentliga anläggningar och tidigare 
asbestfabriker, sanering av lokaler, anläggning av deponier och installationer för 
förstöring av asbest och asbesthaltigt avfall, övervakning av att bestämmelser tillämpas 
samt exponeringskontroll av och hälsoskydd för riskutsatt personal.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sänka gränsvärdet för asbestfibrer.

14. Europaparlamentet uppmanar EU att säkra en fullständig tillämpning av europeiska och 
nationella asbestbestämmelser genom SLIC och nationella yrkesinspektioner.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att fastställa en färdplan för asbestfria arbetsplatser och 
en asbestfri miljö som bygger på de principer som angetts av WHO.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en samordnad strategi om 
asbest i den kommande europeiska arbetsmiljöstrategin 2014–2020.
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart revidera bestämmelserna om 
undantag för krysotilit i bilaga XVII till Reach.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka marknadsövervakningen för att 
se till att asbesthaltiga material inte längre kommer in i EU.

Kriterier för att erkänna asbestrelaterade sjukdomar

19. Europaparlamentet konstaterar att de båda rekommendationerna om yrkessjukdomar inte 
har lett till harmoniserade nationella standarder och förfaranden för identifiering, 
rapportering och erkännande av asbestrelaterade sjukdomar samt ersättning för dessa 
sjukdomar och att de nationella systemen därför varierar kraftigt.

20. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att ändra rekommendation 2003/670/EG så 
att den återspeglar framstegen inom den medicinska forskningen och inkludera 
larynx- och äggstockscancer som asbestrelaterade.

21. Europaparlamentet uppmanar försäkrings- och ersättningsorgan att införa en gemensam 
strategi för att erkänna och ge ersättning för asbestrelaterade yrkessjukdomar.

22. Europaparlamentet inser att det ofta är omöjligt för asbestoffer att styrka orsakssambandet 
med sin asbestexponering i arbetet på grund av de mycket långa inkubationsperioderna.

23. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att alla asbestrelaterade yrkessjukdomar 
erkänns och får rätt till ersättning.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte lägga bevisbördan hos asbestoffren 
utan tillämpa en bredare rätt till ersättning enligt vad som föreslås i kommissionens 
rekommendation 2003/670/EG1.

25. Europaparlamentet uppmanar EU att föreslå bestämmelser om att alla fall av 
asbestrelaterade yrkessjukdomar ska identifieras, rapporteras till den behöriga 
myndigheten och undersökas av experter.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta bindande minimiriktlinjer för 
nationella förfaranden för att erkänna och betala ut ersättning för asbestrelaterade 
sjukdomar.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ett utbyte av bästa praxis för
utbildning av sjukvårdspersonal i diagnostisering av asbestrelaterade sjukdomar.

28. Europaparlamentet uppmanar EU att inrätta fristående rådgivande nämnder av medicinska 
och tekniska experter med uppgift att fastställa vilka vetenskapliga bevis som krävs för att 
visa att vissa arbetsförhållanden har orsakat asbestrelaterade sjukdomar.

                                               
1 EUT L 238, 25.9.2003, s. 28.
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Stöd åt asbestoffrens grupper 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa asbestoffrens stödgrupper att få 
tillgång till professionell rådgivning och tillhandahålla praktiskt stöd åt sina medlemmar.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta och stödja ett EU-nätverk för 
asbestoffer. Parlamentet anser att offrens stödgrupper bör spela en framträdande roll i 
arbetet att utarbeta seriösa, lämpliga och kostnadseffektiva sätt att ta itu med offrens 
behov.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en stadga för asbestoffer som 
anger vilka rättigheter EU:s asbestoffer kan förvänta sig.

Strategier för ett globalt förbud mot asbest

32. Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med internationella organisationer för att 
ta fram instrument som stämplar asbestmarknaden som en handel med gifter.

33. Europaparlamentet uppmanar EU att högprioritera införandet av krysotilit i bilaga III till 
Rotterdamkonventionen.

34. Europaparlamentet uppmanar EU att ta upp frågan om den oacceptabla dumpningen av 
asbest i utvecklingsländerna i forum där handelsavtal diskuteras och att utöva 
diplomatiska och finansiella påtryckningar på asbestexporterande länder för att de ska 
lägga ned asbestbrytningen och stoppa den illegala och oetiska exporten av uttjänta fartyg 
som innehåller asbest.

35. Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla och stödja exporten av asbestfri teknik och 
kunskaper om asbest till utvecklingsländerna.

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


