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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių valstybių narių stokos, nes tai trukdo patikimai 
prognozuoti mirtingumą nuo mezoteliomos Europoje, kai tuo tarpu, Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) duomenimis, vien ES kas metai įregistruojama nuo 20 000 iki 30 000 
su asbestu susijusių ligų atvejų ir manoma, kad iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 300 000 žmonių; šiomis aplinkybėmis mano, kad labai svarbu informuoti ir 
mokyti piliečius, o valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi diagnozuojant asbesto 
sukeltas ligas;

2. pabrėžia, kad visos su asbestu susijusios ligos, pvz., plaučių vėžys ir pleuros mezotelioma, 
kurios išsivysto įkvėpus ore pasklidusias asbesto skaidulas, kurios yra pakankamai 
smulkios ir gali patekti į alveoles, taip pat pakankamai ilgos ir gali būti didesnės už 
makrofagus, taip pat įvairių rūšių vėžiniai susirgimai, kurie išsivysto ne tik įkvėpus ore 
pasklidusias skaidulas, bet ir nurijus vandens, kuriame yra šių skaidulų, patekusių į jį iš 
asbestinių vamzdžių, buvo pripažinti pavojingais žmogaus sveikatai ir gali praeiti keli 
dešimtmečiai, kartais daugiau kaip 40 metų, kol jie tampa akivaizdūs;

3. palankiai vertina Italijos teismo 2012 m. vasario 13 d. Turine paskelbtą sprendimą dėl 
mirtinų asbesto padarinių, pagal kurį buvęs bendrovės „Eternit“ Italijos filialo savininkas 
ir buvęs direktorius kaltinami dėl apie 3 000 mirties dėl asbesto atvejų ir jiems nurodyta 
atlyginti žalą aukoms, aukų giminėms ir pilietinės visuomenės asociacijoms;

4. pažymi, kad asbesto vis dar esama daugelyje atvirų asbesto kasyklų, nesaugių sąvartynų, 
vandens tiekimo sistemų, netoli kranto esančių laivų nuolaužų ir laivų, viešuosiuose ir 
privačiuose pastatuose (ypač stogo dangoje, grindyse, linoleume ir vinilo plytelėse), 
traukiniuose, bunkeriuose, tuneliuose ir galerijose, geležinkelių balastui naudojamoje 
skaldoje, taip pat griaunamuose ir atliekų tvarkymo objektuose, kuriuose pakartotinai gali 
pasklisti pavienės skaidulos; atkreipia dėmesį į tai, kad tiksli asbesto buvimo vieta dažnai 
nežinoma, todėl jis kelti grėsmę ne tik tokiuose objektuose dirbančių žmonių, bet ir 
plačiosios visuomenės sveikatai; taigi pažymi, kad skyrus lėšų prevencijai ir gydymui 
būtų galima atkurti aplinką pavojinguose objektuose ir sumažinti sveikatos priežiūros 
sąnaudas tuo pat metu užtikrinant galimybes kurti darbo vietas;

5. ragina Komisiją skatinti mokslinių tyrimų ir tvarkymo veiklą, kuria būtų siekiama užkirsti 
kelią pakartotiniam pavienių skaidulų pasklidimui ir (arba) sunaikinti pluoštines asbesto 
kristalines gardeles;

6. palankiai vertina kai kuriuose regionuose ir valstybėse narėse vykdomas iniciatyvas, 
kuriomis siekiama asbestą, kurio aptinkama ūkinių pastatų stogų dangoje ir kaimo 
vietovėse esančiuose pastatuose, pakeisti saulės baterijų plokštėmis, tokiu būdu 
užtikrinant dvejopą naudą; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti šį požiūrį 
įgyvendinant ES kaimo plėtros politiką;

7. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi asbestozės, mezoteliomos ir panašių ligų atvejai 
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būtų registruojami sisteminio duomenų apie profesines ir su darbu nesusijusias asbesto 
sukeliamas ligas rinkimo priemonėmis, prie asbesto sukeltų ligų kategorijos priskirti 
pleuros sąaugas ir oficialiai registruoti šį susirgimą kaip šios kategorijos ligą, taip pat, 
padedant šioje srityje dirbantiems stebėsenos centrams, parengti patikimą asbesto 
paplitimo žemėlapį; pabrėžia, kad tokiame ES registre ir žemėlapyje turėtų būti nurodytos 
tikslios asbesto turinčių viešųjų ir privačių objektų vietos, taip pat pateikiami išsamūs 
sąvartynų, kuriuose yra asbesto atliekų, duomenys, kad būtų užkirstas kelias netyčiniam 
šių užkastų medžiagų išjudinimui ir prisidėta prie prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

8. ragina Komisiją parengti studiją (ataskaitą), kurioje būtų suregistruotos problemos, 
kylančios kiekvienoje valstybėje narėje naudojant asbestą, ir nustatyti tikslinius veiksmus, 
pvz., saugaus asbesto pašalinimą iš visuomeninių pastatų, ten, kur jų labiausiai reikia, 
tiksliai apibrėžiant, kiek lėšų reikės šiems tikslams įgyvendinti;

9. pabrėžia, kad, nepriklausomai nuo taršos šaltinio ar poveikį patiriančio asmens užimtumo 
padėties, visos ES asbesto aukos ir jų giminės turi teisę laiku gauti tinkamą medicininį 
gydymą ir tinkamą finansinę paramą pagal nacionalines sveikatos sistemas;

10. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka asbesto aukų asociacijoms ir grupėms bei kitoms 
pilietinės visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, kad valstybės narės ir ES tinkamai 
finansuotų jų veiklą ir bendradarbiautų su jomis rengiant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad svarbu informuoti 
visuomenę ir rengti specialius medicinos personalo mokymus;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares ieškant sprendimų kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu 
ištirti klinikiniu būdu nustatomą psichologinį ligų, tiesiogiai siejamų su asbestu, poveikį 
ES bendruomenėse1;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis profesinių sąjungų pasiūlyto 2023 m. termino, 
iki kurio asbestas turi būti visiškai uždraustas ES panaikinant visas išimtis chrizotilo 
asbesto diafragmoms, sumažinti Direktyvoje 2009/148/EB nustatytą asbesto skaidulų 
poveikio darbuotojams ribinę vertę sugriežtinant darbuotojų sveikatos apsaugos nuostatas 
ir užtikrinant tinkamą visų užterštų viešųjų ir privačių objektų tvarkymą ir panaikinti 
nesaugius ir pavojingus asbesto turinčius objektus ES;

13. asbesto atliekų tvarkymo klausimu atkreipia dėmesį į tai, kad pritarus susijusioms 
gyventojų grupėms taip pat reikia imtis veiksmų siekiant skatinti ir remti ekologiškų 
alternatyvų mokslinius tyrimus ir technologijas ir taikyti procedūras, pvz., asbesto turinčių 
atliekų stabilizavimo, kuriomis būtų siekiama nukenksminti aktyvias asbesto skaidulas ir 
paversti jas medžiagomis, nekeliančiomis grėsmės visuomenės sveikatai; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti šiuo metu chrizotilo asbestui taikomas 
reglamento REACH XVII priede išdėstytas leidžiančias nukrypti nuostatas, kad jos būtų 
pakeistos dar nepasibaigus 2009 m. nustatytam dešimties metų išimties taikymo 

                                               
1 Sergantieji mezotelioma ir jų šeimos nariai susiduria su aplinkybėmis, su kuriomis sudėtinga susidoroti, ypač 
psichologiniu požiūriu. Turino universitetui (profesorei A. Granieri) atlikus tyrimą Kazale Monferate, paaiškėjo, 
kad sergantieji mezotelioma ir jų šeimų nariai išsiskiria įvairiais asmenybės bruožais, kuriuos galima bendrai 
pavadinti potrauminio streso sutrikimu (angl. PTSD).
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laikotarpiui;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares sugriežtinti kontrolę, kuri būtina siekiant įpareigoti 
visus suinteresuotuosius subjektus, visų pirma, užsiimančius asbesto atliekų tvarkymu 
sąvartynuose, laikytis visų Direktyvoje 2009/148/EB nustatytų sveikatos apsaugos 
nuostatų, ir užtikrinti, kad visos asbesto turinčios atliekos, nepaisant to, kiek jose yra 
skaidulų, būtų priskirtos pavojingų medžiagų kategorijai pagal atnaujintą Sprendimą 
2000/532/EB; pabrėžia, kad tokios atliekos turi būti šalinamos tik tam skirtose pavojingų 
atliekų sąvartynuose, kaip nustatyta Direktyvoje 1999/31/EB, arba, jei suteiktas leidimas, 
turi būti perdirbamos specialiai skirtuose išbandytuose ir saugiuose tvarkymo ir 
stabilizavimo įrenginiuose, o susiję gyventojai apie tai turi būti informuojami.
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