
AD\922107SK.doc PE494.492v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2012/2065(INI)

10.1.2013

STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k ohrozeniu zdravia pri práci s azbestom a vyhliadkam na úplné odstránenie 
existujúceho azbestu
(2012/2065(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sabine Wils



PE494.492v03-00 2/6 AD\922107SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\922107SK.doc 3/6 PE494.492v03-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií od viacerých členských štátov, ktorý 
bráni spoľahlivému predpovedaniu úmrtnosti na mezotelióm v Európe, pričom podľa 
odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každoročne len v samotnej EÚ 
zaznamená 20 000 až 30 000 prípadov ochorení súvisiacich s azbestom a očakáva sa, že 
do roku 2030 zomrie v EÚ na mezotelióm viac než 300 000 občanov; v tejto súvislosti 
prikladá vysoký význam poskytovaniu informácií a odbornej prípravy občanom a výmene 
najlepších postupov medzi členskými štátmi na účely diagnostiky chorôb súvisiacich 
s azbestom;

2. zdôrazňuje, za všetky typy ochorení súvisiacich s azbestom, napríklad rakovina pľúc a 
mezotelióm pohrudnice – spôsobené vdýchnutím azbestových jemných vlákien, ktoré sú 
dostatočne tenké na to, aby sa dostali do pľúcnych alveol, a dostatočne dlhé, aby 
prekročili veľkosť makrofágov –, ako aj rôzne druhy rakovinových ochorení spôsobených 
nielen vdýchnutím vzduchom prenášaných vlákien, ale aj konzumáciou vody obsahujúcej 
takéto vlákna pochádzajúce z azbestových potrubí, sú považované za zdravie ohrozujúce a 
v niektorých prípadoch sa môžu prejaviť až o viac ako 40 rokov;

3. víta rozsudok vynesený 13. februára 2012 súdom v Turíne v súvislosti so smrteľnými 
účinkami azbestu, na základe ktorého boli bývalý majiteľ a bývalý riaditeľ talianskej 
pobočky spoločnosti Eternit vyhlásení za zodpovedných za približne 3 000 úmrtí 
súvisiacich s azbestom a odsúdení na zaplatenie odškodného obetiam a ich príbuzným, 
ako aj združeniam občianskej spoločnosti;

4. zdôrazňuje, že azbest sa stále nachádza v mnohých povrchových azbestových baniach, 
nezabezpečených skládkach, systémoch na dodávanie vody, vrakoch v blízkosti pobreží a 
v lodiach, vo verejných a súkromných budovách (najmä na strechách, podlahách, 
linoleách a vo vinylovej dlažbe), vo vlakoch, bunkroch, tuneloch a podzemných 
chodbách, v niektorých druhoch podkladového štrku používaného na železničných 
tratiach, ako aj pri demoličných prácach a pri nakladaní s odpadom, pri ktorých môže 
dôjsť k opätovnému uvoľneniu jednotlivých vlákien; poukazuje na to, že presné 
umiestnenie takéto azbestu často nie je známe a z toho vyplýva riziko ohrozenia zdravia 
nielen pracovníkov, ktorí sú mu vystavení, ale aj širokej verejnosti; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že vyčleňovanie finančných prostriedkov na prevenciu a liečbu by mohlo 
viesť k obnove životného prostredia v nebezpečných lokalitách a k znižovaniu nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako aj k vyšším prínosom z hľadiska pracovných miest;

5. vyzýva Komisiu, aby podporila činnosti v oblasti výskumu a nápravy zamerané na 
zabránenie opätovnému uvoľneniu jednotlivých vlákien a/alebo zničenie vláknitých 
kryštalických mriežok azbestu;

6. víta iniciatívy v niektorých regiónoch a členských štátoch zamerané na výmenu azbestu na 
strechách stodôl a vidieckych budov solárnymi panelmi, čo by bolo prínosné pre obe 
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strany; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali tento prístup v rámci politiky 
EÚ v oblasti rozvoja vidieka;

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili registráciu všetkých prípadov azbestózy, 
mezoteliómu a súvisiacich ochorení prostredníctvom systematického zberu údajov 
o chorobách z povolania a chorobách, ktoré s výkonom povolania nesúvisia, spôsobených 
azbestom, aby kategorizovali a úradne registrovali ochorenia pohrudnice ako choroby 
súvisiace s azbestom a aby s pomocou určených monitorovacích stredísk poskytli 
spoľahlivé údaje o tom, kde sa azbest vyskytuje; zdôrazňuje, že toto registrácia a 
mapovanie výskytu by malo zahŕňať presné umiestnenie verejných a súkromných lokalít 
obsahujúcich azbest, ako aj poskytovať jasné podrobné údaje o tých skládkach, ktoré 
obsahujú azbestový odpad, aby sa zabránilo nevedomému narušeniu zeme, v ktorej je 
takýto odpad uložený a aby sa prispelo k prevencii a prijímaniu nápravných opatrení;

8. naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu (správu) s cieľom zaznamenať problémy 
spôsobené používaním azbestu v jednotlivých členských štátoch a aby určila cielené 
opatrenia tam, kde sú najviac potrebné, napríklad bezpečné odstránenie azbestu z 
verejných budov, pričom presne určí objem prostriedkov, ktoré budú na tento účel 
potrebné;

9. zdôrazňuje, že bez ohľadu na zdroj azbestu, ktorému boli dané osoby vystavené, alebo na 
ich zamestnanecké postavenie majú všetky obete azbestu v EÚ a ich príbuzní právo na 
rýchle a primerané lekárske ošetrenie a adekvátnu finančnú podporu z vnútroštátneho 
systému zdravotného zabezpečenia;

10. uznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú združenia a skupiny obetí azbestu a ďalšie 
združenia občianskej spoločnosti, a odporúča, aby členské štáty a EÚ poskytli primeraný 
objem financií na podporu ich činnosti a spolupracovali s nimi pri vypracovávaní 
komplexného plánu na úplné odstránenie zvyšného azbestu v Európe; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam informovania verejnosti a osobitnej odbornej prípravy zdravotníckeho 
personálu;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spoločenstvách po celej EÚ uskutočnili výskum 
rozsahu a závažnosti klinicky merateľných psychologických vplyvov chorôb, ktoré sa dajú 
pripísať výlučne vystaveniu ľudí azbestu1;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako lehotu pre úplný zákaz azbestu, do ktorej sa 
ukončia všetky výnimky pre chryzotilové azbestové diafragmy, prijali ako záväzok rok 
2023, ktorý navrhujú odbory, aby znížili prahové hodnoty pre vystavovanie pracovníkov 
azbestovým vláknam, ktorú sú stanovené v smernici 2009/148/ES, pričom zvýšia 
ustanovenia na ochranu zdravia pracovníkov a zabezpečia vhodnú sanáciu všetkých 
zasiahnutých verejných a súkromných lokalít vrátane nezabezpečených skládok, a aby 
postupne uzavreli nezabezpečené a rizikové lokality obsahujúce azbest v celej EÚ;

                                               
1 Pre obete aj ich rodiny je mimoriadne náročné žiť s mezoteliómom, najmä z psychologického hľadiska. Počas 
výskumu, ktorý v meste Casale Monferrato vykonala Turínska univerzita (profesor A. Granieri), sa zistilo, že 
pacienti s mezoteliómom a ich rodiny vykazujú rôzne psychologické symptómy, ktoré možno zaradiť do 
vedecky prijatej definície posttraumatickej stresovej poruchy.
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13. poukazuje na to, že pokiaľ ide o nakladanie s azbestovým odpadom, musia sa prijať 
opatrenia – a to na základe súhlasu príslušného obyvateľstva – na presadzovanie a 
podporu výskumu a vývoja technológií využívajúcich ekologické alternatívne riešenia a 
bezpečné procesy, akým je inertizácia odpadu obsahujúceho azbest, s cieľom deaktivovať 
aktívne azbestové vlákna a premeniť ich na materiály, ktoré nepredstavujú hrozbu pre 
verejné zdravie; 

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby revidovali ustanovenia o výnimkách pre chryzotilový 
azbest v prílohe XVII k nariadeniu REACH a aby zaistili uskutočnenie náhrady pred 
skončením desaťročnej výnimky udelenej v roku 2009;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili kontroly potrebné na to, aby prinútili 
všetkých dotknutých účastníkov, najmä tých, ktorí pôsobia v oblasti nakladania s 
azbestovým odpadom na skládkach, aby dodržiavali ustanovenia na ochranu zdravia 
ustanovené v smernici 2009/148/ES, a aby zabezpečili, že všetok odpad obsahujúci 
azbest, nezávisle od obsahu jeho vlákien, bude klasifikovaný ako nebezpečný odpad, v 
súlade s aktualizovanou smernicou 2000/532/ES; zdôrazňuje, že tento odpad sa musí 
zlikvidovať výlučne vo vopred určených skládkach s nebezpečným odpadom, ako sa 
ustanovuje v smernici 1999/31/ES, alebo v prípade, že je to povolené, sa musí spracovať 
vo vyhradených, otestovaných a zabezpečených zariadeniach na spracovanie a inertizáciu, 
pričom príslušné obyvateľstvo o tom bude informované.



PE494.492v03-00 6/6 AD\922107SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 28.11.2012

Výsledok záverečného hlasovania: +:
–:
0:

49
1
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, 
Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves 
Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, 
Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, 
Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, 
Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija 
Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Oreste 
Rossi, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis 
Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Nikos Chrysogelos, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A.
Merkies, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, 
Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni


