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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nenodrošina pietiekamu informāciju, lai sniegtu 
uzticamu prognozi par mirstību no mezoteliomas Eiropā, kaut gan saskaņā ar Pasaules 
Veselības organizācijas (PVO) datiem tikai ES katru gadu tiek reģistrēti no 20 000 līdz 
30 000 azbesta izraisītu slimību gadījumi, un ka līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
mirs vairāk nekā 300 000 iedzīvotāji; šajā sakarībā lielu nozīmi piešķir iedzīvotāju 
informēšanai un apmācībai un dalībvalstu paraugprakses apmaiņai, diagnosticējot azbesta 
izraisītas slimības;

2. uzsver, ka visas azbesta izraisītās slimības, piemēram, plaušu vēzis un pleiras 
mezotelioma, ko izraisa tādu azbesta gaisā esošo šķiedru ieelpošana, kuras ir pietiekami 
smalkas, lai sasniegtu plaušu alveolas, un pietiekami garas, lai pārsniegtu makrofāgu 
izmēru, kā arī daudzie dažādie vēža veidi, kurus izraisa ne tikai gaisā esošu šķiedru 
ieelpošana, bet arī tāda ūdens dzeršana, kurā šīs šķiedras nonākušas, ūdenim plūstot caur 
azbesta caurulēm, ir atzītas par veselības apdraudējumu un var parādīties tikai pēc 
vairākām desmitgadēm, dažos gadījumos pat pēc vairāk nekā 40 gadiem;

3. atzinīgi vērtē tiesas spriedumu par azbesta nāvējošo ietekmi, kas tika pieņemts 2012. gada 
13. februārī Turīnā, atzīstot Itālijas uzņēmuma „Eternit” filiāles agrākā īpašnieka un 
agrākā direktora atbildību aptuveni 3000 nāves gadījumos, kas bija saistīti ar azbesta 
ietekmi, un piespriežot viņiem atlīdzināt upuriem un to radiniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības apvienībām nodarīto kaitējumu;

4. norāda, ka azbests joprojām ir sastopams daudzās atklātās azbesta raktuvēs, nedrošos 
atkritumu poligonos, ūdens apgādes sistēmās, krastiem tuvos vrakos un kuģos, publiskās 
un privātās ēkās (galvenokārt jumtos, grīdās, linoleja segumos un vinila flīzēs), vilcienos, 
bunkeros, tuneļos un ejās, dažos uz dzelzceļa sliedēm izmantotā balasta veidos, kā arī 
nojaukšanas un atkritumu apstrādes darbībās, kas var nozīmēt jaunu atsevišķu šķiedru 
atkārtotu suspendēšanos; norāda, ka šā azbesta precīza atrašanās bieži nav zināma, un 
tādēļ tas ir bīstams ne vien to strādnieku veselībai, kuri ir pakļauti tā ietekmei, bet arī 
plašai sabiedrības daļai; šajā sakarībā norāda, ka ziņā finanšu līdzekļu piešķiršana 
profilaksei un ārstēšanai varētu panākt vides atveseļošanu bīstamos objektos un veselības 
aprūpes izmaksu samazināšanos, papildus radot ieguvumus no jaunu darba vietu izveides;

5. aicina Komisiju veicināt pētniecības un atveseļošanas darbības, kuru mērķis ir novērst 
atsevišķu šķiedru atkārtotu suspendēšanos un/vai iznīcināt šķiedrām līdzīgo azbesta 
kristālisko režģi;

6. atzinīgi vērtē dažu reģionu un dalībvalstu iniciatīvas aizstāt azbestu šķūņu jumtos un 
lauku ēkās ar saules kolektoriem, tādā veidā panākot visiem izdevīgu situāciju; aicina 
Komisiju un dalībvalstis turpināt šo pieeju, izstrādājot ES lauksaimniecības attīstības 
politiku;
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7. mudina dalībvalstis nodrošināt visu azbestozes, mezoteliomas un saistīto slimību 
reģistrēšanu, sistemātiski apkopojot datus par azbesta izraisītām slimībām, kas iegūtas 
darbā un ārpus tā, plankumus pleirā kategorizēt un oficiāli reģistrēt kā azbesta izraisītu 
slimību un kopā ar specializētiem novērošanas centriem izstrādāt uzticamu azbesta 
atrašanās vietu karti; uzsver, ka šādā ES mēroga reģistrā un kartē ir jābūt norādītai to 
publisko un privāto objektu precīzai atrašanās vietai, kuros sastopams azbests, kā arī 
skaidrai informācijai par azbesta atkritumus saturošiem poligoniem, lai nepieļautu, ka 
zeme, kurā apglabāti šādi materiāli, tiek netīšām atrakta, un sekmētu profilaksi un 
koriģējošas darbības;

8. mudina Komisiju sagatavot pētījumu (ziņojumu), apkopojot problēmas, kuras katrā 
dalībvalstī izraisa azbesta lietošana, un nosakot mērķtiecīgus pasākumus gadījumiem, kad 
tie ir visvairāk nepieciešami, piemēram, drošai azbesta aizvākšanai no publiskām ēkām, 
precizējot šim nolūkam nepieciešamos līdzekļus;

9. uzsver, ka neatkarīgi no ietekmes avota vai ietekmei pakļautās personas nodarbinātības 
statusa visiem ES azbesta upuriem un viņu radiniekiem ir tiesības saņemt ātru un 
atbilstīgu medicīnisko ārstēšanu un pienācīgu finanšu atbalstu no savas valsts veselības 
aprūpes sistēmas;

10. atzīst azbesta upuru grupu un apvienību un citu pilsoniskās sabiedrības apvienību nozīmi 
un ierosina dalībvalstīm un ES sniegt atbilstīgu finansējumu, lai atbalstītu to darbu un 
sadarbotos ar tām, izstrādājot visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta izņemšanai Eiropā;
uzsver, ka tādēļ ir svarīgi informēt sabiedrību un nodrošināt īpašu apmācību medicīnas 
darbiniekiem;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pētījumus par klīniski izmērāmu psiholoģisko seku 
apmēru un smagumu ES kopienās, kuras ir skārušas slimības, kas attiecināmas vienīgi uz 
azbesta ietekmi1;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis apņemties ievērot arodbiedrību ierosināto 2023. gada 
termiņu pilnīgam azbesta aizliegumam ES, atceļot visus izņēmumus diafragmām ar 
krizotilu, samazināt Direktīvā 2009/148/EK noteikto robežvērtību azbesta šķiedru 
ietekmei uz strādniekiem, pastiprinot strādnieku veselības aizsardzības noteikumus un 
nodrošinot atbilstīgu visu attiecīgo publisko un privāto objektu, tostarp nedrošo atkritumu 
poligonu, attīrīšanu, un pakāpeniski pārtraukt nedrošo un bīstamo objektu, kuros ir 
sastopams azbests, ekspluatāciju visā ES;

13. norāda, ka azbesta atkritumu apsaimniekošanas jomā ir jāveic arī pasākumi — pēc 
attiecīgo iedzīvotāju piekrišanas saņemšanas — lai veicinātu un atbalstītu pētniecību un 
tehnoloģijas, kuras izmanto videi draudzīgas alternatīvas, un lai izveidotu drošas 
procedūras, piemēram, azbestu saturošo atkritumu inertizēšanu, kas aktīvās azbesta 
šķiedras padarītu nekaitīgas un pārvērstu tās materiālā, kurš nerada draudus sabiedrības 
veselībai;  

                                               
1 Gan upuriem, gan viņu ģimenes locekļiem ir ārkārtīgi grūti sadzīvot ar mezoteliomu, jo īpaši psiholoģiskajā 
ziņā. Kazāle Monferrato pilsētā veiktais Turīnas Universitātes pētījums (profesors A. Granieri) atklāja, ka 
mezoteliomas upuriem un viņu ģimenes locekļiem bija raksturīgi dažādi psiholoģiski simptomi, kas saistīti ar 
zinātniski atzīto posttraumatiskā stresa sindroma (PTSD) definīciju..
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14. aicina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt REACH regulas XVII pielikuma noteikumus, 
kuros paredzēts izņēmums krizotilam, un nodrošināt, ka aizvietošana notiek pirms 
2009. gadā piešķirtā 10 gadu atbrīvojuma perioda beigām;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot kontroles pasākumus, kas nepieciešami, lai uzliktu 
pienākumu visām ieinteresētajām personām, jo īpaši tām, kuras ir saistītas ar azbesta 
atkritumu apstrādi poligonos, ievērot visus Direktīvā 2009/148/EK paredzētos veselības 
aizsardzības noteikumus, un nodrošināt, ka visi azbestu saturošie atkritumi, neatkarīgi no 
tajos esošā šķiedru daudzuma, tiek klasificēti kā bīstami atkritumi, kā noteikts 
atjauninātajā Lēmumā 2000/532/EK; uzsver, ka šādus atkritumus ir jāapglabā tikai tiem 
paredzētos kaitīgo atkritumu poligonos, kā paredzēts Direktīvā 1999/31/EK, vai pēc 
atļaujas saņemšanas ir jāpārstrādā šim nolūkam paredzētās, pārbaudītās un drošās 
pārstrādes un inertizēšanas rūpnīcās, par to informējot attiecīgos iedzīvotājus.
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