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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Deplora a falta de informações por parte de vários Estados-Membros, o que obsta a uma 
previsão fiável da mortalidade causada pelo mesotelioma na Europa, observando que, de 
acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), só na União Europeia se 
registam anualmente entre 20.000 e 30. 000 casos de doenças relacionadas com o amianto  
e que, segundo as estimativas, mais de 300 000 cidadãos morrerão de mesotelioma até 
2030 na UE; confere, neste contexto, a máxima importância às ações de informação e 
formação dos cidadãos, bem como aos intercâmbios de práticas de excelência entre os 
Estados-Membros para efeitos de diagnóstico das doenças relacionadas com o amianto;

2. Salienta que todos os tipos de doenças relacionadas com o amianto, como o cancro do 
pulmão e o mesotelioma pleural – causado pela inalação de fibras de amianto em 
suspensão no ar, suficientemente finas para atingirem os alvéolos e suficientemente longas 
para excederem a dimensão dos macrófagos, bem como diferentes tipos de cancro 
causados não só pela inalação de fibras presentes no ar, mas também pela ingestão de 
água que contenha essas fibras oriundas de tubagens de amianto – foram reconhecidos 
como um risco para a saúde e que podem ser necessárias várias décadas (nalguns casos, 
mais de 40 anos) para que essas doenças se manifestem;

3. Congratula-se com o veredicto, proferido por um tribunal de Turim, em 13 de fevereiro de 
2012, sobre as consequências mortais do amianto, em cujo contexto o antigo proprietário e 
o ex-diretor da filial italiana da empresa Eternit foram julgados responsáveis por cerca de 
3 000 mortes relacionadas com o amianto, tendo sido obrigados a pagar indemnizações às 
vítimas e respetivas famílias, bem como a associações da sociedade civil;

4. Salienta que o amianto continua a estar presente num grande número de minas de amianto 
a céu aberto, aterros inseguros, sistemas de abastecimento de água, destroços próximos da 
costa, navios e edifícios, públicos e privados (sobretudo em telhados, lajes de pavimento, 
linóleo e placas de vinil), em comboios, abrigos subterrâneos, túneis e galerias, em alguns 
tipos de balastro usado nas vias férreas, em atividades de demolição e de tratamento de 
resíduos, o que pode implicar uma nova suspensão de fibras isoladas; assinala que a 
localização exata desses asbestos é frequentemente desconhecida, o que implica um risco 
para a saúde, não só dos trabalhadores ao mesmo expostos, mas também do público em 
geral; observa, neste contexto, que a atribuição de fundos destinados à prevenção e ao 
tratamento poderia conduzir à reabilitação ambiental de sítios perigosos e a uma redução 
dos custos em matéria de cuidados de saúde, apresentando o benefício acrescido de gerar 
postos de trabalho;

5. Exorta a Comissão a promover a investigação e atividades de descontaminação destinadas 
a impedir a nova suspensão de fibras isoladas e ou a destruir a estrutura cristalina do 
amianto;

6. Acolhe com agrado as iniciativas tomadas em algumas regiões e Estados-Membros que 
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visam a substituição do amianto dos telhados dos celeiros e edifícios rurais por painéis 
solares, criando, assim, uma situação em que todos ficam a ganhar; exorta a Comissão e 
os Estados-Membros a desenvolverem esta abordagem no quadro da política de 
desenvolvimento rural da UE;

7. Insta os Estados-Membros a assegurarem que todos os casos de asbestos, de mesotelioma 
e de doenças correlatas sejam registados mediante uma recolha sistemática de dados sobre 
as doenças profissionais e não profissionais associadas ao amianto, a classificarem e 
registarem oficialmente as placas pleurais como doença relacionada com o amianto e a 
elaborarem, com a assistência de observatórios especializados, uma cartografia fiável da 
presença de amianto; frisa que um tal registo e cartografia a nível da UE devem incluir a 
localização exata de todos os sítios públicos e privados que contêm amianto, bem como 
dados pormenorizados claros sobre os aterros que contêm resíduos de amianto, a fim de 
impedir a contaminação inadvertida do solo em que esses materiais estão enterrados e de 
contribuir para a adoção de medidas de prevenção e corretivas;

8. Exorta a Comissão a elaborar um estudo (relatório) destinado a registar os problemas 
causados pela utilização de amianto em cada Estado-Membro e a definir intervenções em 
função das necessidades mais prementes, como seja a remoção segura do amianto dos 
edifícios públicos, especificando os fundos necessários para o efeito.

9. Assinala que, independentemente da fonte de exposição ou do estatuto profissional da 
pessoa exposta, assiste a todas as vítimas do amianto na UE, bem como aos seus 
familiares, o direito de receberem tratamento médico rápido e apropriado e apoio 
financeiro adequado do respetivo sistema nacional de saúde;

10. Reconhece o papel-chave desempenhado pelas associações e grupos de vítimas do 
amianto e outras organizações da sociedade civil e recomenda que os Estados-Membros e 
a UE prevejam um financiamento apropriado para apoiar o seu trabalho e com elas 
colaborem na elaboração de um plano global tendente a eliminar o amianto ainda existente 
na Europa; salienta, neste contexto, a importância de informar o público e a importância 
da formação específica do pessoal médico;

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a investigarem a amplitude e a gravidade dos 
impactos psicológicos clinicamente mensuráveis nas comunidades que, na UE, foram 
afetadas por doenças exclusivamente imputáveis à exposição ao amianto1;

12. Convida a Comissão e os Estados-Membros a comprometerem-se a respeitar o prazo 
fixado em 2023, proposto pelos sindicatos, para uma proibição geral do amianto na UE, 
que ponha termo a todas as isenções para os diafragmas em amianto-crisótilo, a reduzirem 
o limiar de exposição às fibras de amianto estabelecido na Diretiva 2009/148/CE, 
reforçando as disposições em matéria de proteção da saúde dos trabalhadores e 
assegurando o saneamento adequado de todos os sítios perigosos afetados públicos e 

                                               
1 Tanto para as vítimas, como para as suas famílias, é extremamente difícil lidar com o mesotelioma, sobretudo 
do ponto de vista psicológico. A investigação levada a efeito em Casale Monferrato pela Universidade de Turim 
(Professor A. Granieri) demonstrou que os doentes que sofrem de mesotelioma e as suas famílias apresentam 
diversos sintomas psicológicos abrangidos pela definição cientificamente reconhecida de Síndrome do Stress 
Pós-Traumático (SSTP)).
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privados, incluindo os aterros que contenham resíduos de amianto, bem como a 
eliminarem gradualmente os sítios inseguros e perigosos que contenham amianto em toda 
a UE;

13. Salienta que, no respeitante à gestão dos resíduos de amianto, se impõe também tomar
medidas – com o consenso das populações em causa – a fim de promover e apoiar a 
investigação e as tecnologias que utilizam processos alternativos eco-compatíveis e 
seguros, designadamente a inertização do processamento de resíduos que contenham 
amianto, e de desativar as fibras ativas de amianto, convertendo-as em materiais que não 
representem um risco para a saúde pública; 

14. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reverem as disposições relativas às 
derrogações para o amianto-crisótilo constantes do Anexo XVII ao Regulamento REACH 
e a assegurarem que a substituição tenha lugar antes da expiração do período de 
derrogação de 10 anos, concedida em 2009;

15. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem os controlos, a fim de obrigar 
todos os intervenientes em causa, nomeadamente os envolvidos no tratamento de resíduos 
de amianto em aterros, a respeitarem todas as disposições em matéria de saúde previstas 
na Diretiva 2009/148/CE e a assegurarem que todos os resíduos que contenham amianto, 
independentemente do seu teor em fibras, sejam classificados como perigosos, em 
conformidade com o previsto na Decisão 2000/532/CE, na sua versão atualizada; assinala 
que esses resíduos devem ser objeto de deposição exclusiva em aterros destinados 
especificamente a resíduos perigosos, em conformidade com o previsto na Diretiva
1999/31/CE, ou, quando tal seja autorizado, tratados em centrais de tratamento e 
inertização especializadas, acreditadas e seguras, devendo, nesse caso, a população 
afetada ser informada. 
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