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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz številnih držav članic, ki onemogoča zanesljive 
napovedi v zvezi z umrljivostjo zaradi mezotelioma v Evropi, saj samo v Evropski uniji 
glede na ocene Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto zabeležijo med 20 000 in 
30 000 primeri bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in bo v EU do leta 2030 zaradi 
mezotelioma po pričakovanjih umrlo več kot 300 000 državljanov; pri tem pripisuje 
izjemen pomen obveščanju in usposabljanju državljanov ter izmenjavi najboljše prakse 
med državami članicami za diagnosticiranje bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu;

2. poudarja, da so vse vrste bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, kot sta rak na pljučih in 
plevralni mezoteliom, ki jih povzroča vdihovanje v zraku lebdečih azbestnih vlaken, ki so 
dovolj tanka, da lahko dosežejo pljučne mešičke, in dovolj dolga, da presegajo velikost 
makrofagov, kot tudi različne vrste raka, ki jih poleg vdihovanja vlaken v zraku povzroča 
tudi uživanje vode iz azbestnih cevi, ki vsebuje ta vlakna, priznane kot nevarne za zdravje 
in se lahko pokažejo šele po več desetletjih, v nekaterih primerih celo po več kot 40 letih;

3. pozdravlja sodbo italijanskega sodišča, izrečeno 13. februarja 2012 v Torinu, o 
smrtonosnih posledicah izpostavljenosti azbestu, v kateri sta nekdanji lastnik in nekdanji 
direktor italijanske podružnice družbe Eternit obtožena za približno 3000 smrti, povezanih 
z izpostavljenostjo azbestu, naloženo pa jima je bilo tudi plačilo odškodnine žrtvam in 
njihovim svojcem ter združenjem civilne družbe;

4. poudarja, da se azbest še vedno nahaja v številnih odprtih rudnikih azbesta, na 
nezavarovanih odlagališčih, v vodovodnih sistemih, razbitinah blizu obale, ladjah, javnih 
in zasebnih stavbah (najpogosteje v strešnih kritinah, talnih oblogah, linoleju in vinilnih 
talnih oblogah), vlakih, zakloniščih, predorih in podzemnih hodnikih, nekaterih vrstah 
gramoza, ki se uporablja na železniških tirih, pa tudi pri dejavnostih rušenja objektov in 
obdelave odpadkov, kar lahko povzroči resuspenzijo posameznih vlaken; poudarja, da 
pogosto ni znano, kje natančno se azbest nahaja, zato predstavlja tveganje za zdravje ne 
samo delavcev, ki so mu izpostavljeni, ampak vseh prebivalcev; pri tem poudarja, da bi 
lahko dodelitev sredstev za preprečevanje in obdelavo omogočila okoljsko sanacijo 
nevarnih območij in zmanjšanje stroškov zdravstvene oskrbe ter prinesla dodatno korist z 
vidika ustvarjanja delovnih mest;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja raziskave in dejavnosti za sanacijo okolja, namenjene 
onemogočanju resuspenzije posameznih vlaken in/ali uničenju vlaknaste kristalne mreže 
azbesta;

6. pozdravlja pobude v nekaterih regijah in državah članicah za zamenjavo azbesta v strehah 
gospodarskih in kmetijskih poslopjih s sončnimi celicami, s čimer bi ustvarili koristi za 
vse; poziva Komisijo in države članice, naj ta pristop še naprej razvijajo v okviru politike 
razvoja podeželja EU;

7. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi primeri azbestoze, mezotelioma in 
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sorodnih bolezni evidentirani s sistematičnim zbiranjem podatkov o poklicnih in 
nepoklicnih boleznih zaradi izpostavljenosti azbestu, naj razvrstijo in uradno registrirajo 
plevralne plake kot bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu in s pomočjo namenskih 
observatorijev omogočijo zanesljivo kartiranje prisotnosti azbesta; poudarja, da bi morale 
biti v tej evidenci in na zemljevidu prisotnosti azbesta na ravni EU natančno označene 
javne in zasebne lokacije, kjer je prisoten azbest, pa tudi podrobni podatki o odlagališčih, 
kjer se nahajajo azbestni odpadki, s čimer bi preprečili nenamerno odkopavanje tal, ki 
vsebujejo te snovi, in prispevali k izvajanju preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

8. poziva Komisijo, naj pripravi študijo (poročilo) o težavah, ki jih povzroča uporaba azbesta 
v posameznih državah članicah, in opredeli ciljne ukrepe na področjih, kjer so najbolj 
potrebni, kot je varno odstranjevanje azbesta iz javnih stavb, ter določi sredstva, potrebna 
za ta namen;

9. poudarja, da imajo vse žrtve azbesta v Evropski uniji in njihovi svojci ne glede na vir 
izpostavljenosti ali zaposlitveni status izpostavljene osebe pravico do hitrega in 
primernega zdravljenja in ustrezne finančne podpore iz nacionalnih zdravstvenih 
sistemov;

10. priznava ključno vlogo združenj in skupin, ki združujejo žrtve azbesta, in drugih združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države članice in EU zagotovijo ustrezna finančna 
sredstva za podporo njihovemu delovanju in z njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odstranitev vsega preostalega azbesta v Evropi; pri tem poudarja pomen 
obveščanja javnosti in vlogo specializiranega usposabljanja za zdravstveno osebje;

11. poziva Komisijo in države članice, naj izvedejo raziskavo za opredelitev obsega in 
resnosti klinično merljivih psiholoških učinkov v skupnostih v vsej Evropski uniji, 
prizadetih zaradi bolezni, ki jih je mogoče pripisati izključno izpostavljenosti azbestu1;

12. poziva Komisijo in države članice, naj spoštujejo rok (leto 2023), ki so ga predlagali 
sindikati, za popolno prepoved azbesta v Evropski uniji in odpravo vseh izvzetij za 
krizotilne azbestne diafragme, znižajo mejne vrednosti za izpostavljenost delavcev 
azbestnim vlaknom, določenih v Direktivi 2009/148/ES, tako da povečajo obseg določb za 
zaščito zdravja delavcev in zagotovijo ustrezno sanacijo vseh javnih in zasebnih mest, kjer 
se nahaja azbest, vključno z nezavarovanimi odlagališči, in postopno odpravijo 
nezavarovana in nevarna območja, kjer se nahaja azbest, po vsej Evropi;

13. poudarja, da je treba v zvezi z ravnanjem z azbestnimi odpadki v soglasju s prebivalci teh 
območij sprejeti ukrepe za pospeševanje in podporo raziskavam in tehnologijam, 
zasnovanim na okolju neškodljivim alternativam, in zagotovitev postopkov za 
deaktivacijo aktivnih azbestnih vlaken in njihovo pretvorbo v snovi, ki ne ogrožajo 
javnega zdravja; 

14. poziva Komisijo in države članice, naj pregledajo določbe, ki v Prilogi XVII k uredbi 

                                               
1 Soočanje z mezoteliomom je za obolele in njihove družine izjemno težavno, nenazadnje tudi s psihološkega 
vidika. Raziskava, ki jo je univerza v Torinu izvedla v kraju Casale Monferrato (profesor A. Granieri), je 
pokazala, da se pri obolelih za mezoteliomom in njihovih družinah kažejo različni psihološki simptomi, ki so 
značilni za znanstveno priznani pojem posttravmatske stresne motnje.
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REACH urejajo izvzetja za krizotilni azbest, ter pospešijo njihovo nadomestitev pred 
iztekom desetletnega obdobja izvzetja, sprejetega leta 2009;

15. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo nadzor, ki je potreben, da bi se vse 
ustrezne zainteresirane strani, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z obdelavo azbestnih odpadkov 
na odlagališčih, obvezale k spoštovanju vseh določb o varovanju zdravja iz Direktive 
2009/148/ES, in zagotovijo, da se vsi odpadki, ki vsebujejo azbest, ne glede na vsebnost 
azbestnih vlaken, uvrstijo med nevarne odpadke v skladu s posodobljeno različico 
Odločbe 2000/532/ES; poudarja, da se morajo ti odpadki odlagati le na namenskih 
odlagališčih, kot je določeno v Direktivi 1993/31/ES, ali obdelati na namenskih, 
preizkušenih in varnih obratih za obdelavo in inertizacijo, o čemer mora biti lokalno 
prebivalstvo obveščeno.
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