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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att avsaknaden av information från flera medlemsstater 
hindrar en tillförlitlig prognos för dödligheten i mesoteliom i Europa, i en situation där det 
enligt Världshälsoorganisationens (WHO) bedömning årligen registreras mellan 20 000 
och 30 000 fall av asbestrelaterad sjukdom enbart i EU och över 300 000 EU-medborgare 
kommer att dö av mesoteliom fram till 2030. Parlamentet lägger i detta sammanhang stor 
vikt vid information till och utbildning av medborgarna samt vid utbyte av bästa metoder 
mellan medlemsstaterna när det gäller diagnostisering av asbestrelaterade sjukdomar.

2. Europaparlamentet betonar att alla typer av asbestrelaterade sjukdomar, såsom lungcancer 
och pleuralt mesoteliom, som orsakas av inandning av luftburna asbestfibrer som är 
tillräckligt tunna för att tränga in i alveolerna och tillräckligt långa för att vara större än 
makrofagerna, men också andra typer av cancer som inte orsakas bara av inandning av 
luftburna fibrer utan också av nedsväljning av vatten med sådana fibrer från asbeströr, 
erkänts som en hälsorisk. Det kan ta flera tiotals år, i vissa fall över 40 år, innan de 
upptäcks. 

3. Europaparlamentet välkomnar den dom som avkunnades av en domstol i Turin 
den 13 februari 2012 om de livsfarliga effekterna av asbest, varigenom den tidigare ägaren 
till och den tidigare direktören för den italienska filialen av företaget Eternit förklarades 
vara ansvariga för ungefär 3 000 asbestrelaterade dödsfall samt förpliktades att betala 
skadestånd till offren och deras anhöriga och till det civila samhällets organisationer.

4. Europaparlamentet påpekar att det fortfarande finns asbest i många dagbrott för asbest, 
oskyddade deponier, vattenförsörjningssystem, kustnära vrak och fartyg, offentliga och 
privata byggnader (särskilt i tak, golv, linoleum- och vinylplattor), tåg, bunkrar, tunnlar 
och gångar, i vissa slag av spårballast samt vid rivningsarbeten och avfallshantering, där 
enstaka fibrer åter blir luftburna. Parlamentet påpekar att man ofta inte vet var exakt den 
här asbesten finns och att den således är hälsofarlig, inte bara för exponerade arbetstagare 
utan också för den stora allmänheten. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att 
anslagsfördelning till förebyggande och behandling skulle kunna leda till sanering av 
miljön på farliga ställen och minskade hälso- och sjukvårdskostnader, och dessutom 
ytterligare arbetstillfällen. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja forskning och sanering som syftar 
till att förhindra att enstaka fibrer åter blir luftburna, och/eller till destruktion av asbestens 
fiberliknande kristallgitter.

6. Europaparlamentet välkomnar initiativ som tagits i vissa regioner och medlemsstater och 
som syftar till att ersätta asbest i tak på ladugårdar och byggnader på landsbygden med 
solcellspaneler, vilket alla parter skulle vinna på. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att ytterligare utveckla detta arbetssätt inom ramen för EU:s politik för 
landsbygdsutveckling.
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7. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att samtliga fall av 
asbestos, mesoteliom och besläktade sjukdomar registreras genom systematisk insamling 
av uppgifter om asbestrelaterade sjukdomar, antingen de sammanhänger med de 
drabbades yrkesutövning eller inte, att pleuraplack klassificeras och officiellt registreras 
som en asbestrelaterad sjukdom, och att en tillförlitlig kartläggning av förekomsten av 
asbest genomförs med hjälp av särskilda övervakningscentrum för ändamålet. Parlamentet 
betonar att ett sådant register och en sådan karta på EU-nivå bör innehålla uppgifter om 
exakt belägenhet för offentliga och privata platser som innehåller asbest och dessutom ge 
klara upplysningar om de deponier som innehåller asbestavfall, för att inte mark där 
sådant material grävts ned oavsiktligen ska störas och för att bidra till åtgärder 
i förebyggande och avhjälpande syfte.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta en studie (rapport) om 
vilka problem användningen av asbest förorsakat i varje medlemsstat och identifiera 
målinriktade åtgärder där dessa bäst behövs, till exempel i form av att asbest under 
betryggande former avlägsnas från offentliga byggnader, samt ange vilka penningmedel 
som kommer att behövas för detta ändamål.

9. Europaparlamentet understryker att oberoende av exponeringskällan och den exponerade 
personens anställningsförhållanden bör alla asbestoffer i EU och deras anhöriga ha rätt att 
snabbt få lämplig medicinsk behandling och tillräckligt ekonomiskt stöd från sina 
nationella socialförsäkringssystem.

10. Europaparlamentet är medvetet om den viktiga roll asbestoffrens föreningar och grupper 
och övriga av civila samhällets organisationer spelar och rekommenderar att 
medlemsstaterna och EU inrättar en lämplig fond till stöd för deras arbete och samarbetar 
med dem för att upprätta en övergripande plan i syfte att undanröja all kvarvarande asbest 
i Europa. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att informera allmänheten 
och vikten av specialiserad utbildning för vårdpersonal.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
aktionsforskning om omfattningen och allvaret av de kliniskt mätbara psykologiska 
effekterna på samhällen runtom i EU av sjukdomar som uteslutande orsakats av 
asbestexponering1.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att binda sig vid 
tidsfristen 2023 som flera fackföreningar föreslagit för ett totalförbud mot asbest inom 
EU, vilket skulle leda till att alla undantag för diafragmer av krysotilasbest avskaffas, att 
sänka det tröskelvärde för arbetstagares exponering för asbestfibrer som anges 
i direktiv 2009/148/EG genom flera arbetarskyddsbestämmelser och att se till att 
en ändamålsenlig sanering av alla berörda offentliga och privata platser och även 
oskyddade deponier äger rum och att avveckla farliga och oskyddade områden i hela EU.

                                               
1 Det är ytterst svårt att klara av mesoteliom för både offren och deras familjer, inte minst psykologiskt. 
Forskning som genomförts vid Casale Monferrato vid universitetet i Turin (professor A. Granieri) har visat att de 
som drabbats av mesoteliom och deras familjer uppvisar olika psykiska symtom, som omfattas av den 
vetenskapligt godkända definitionen på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)).
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13. Europaparlamentet påpekar att hanteringen av asbestavfall också kräver att det vidtas 
åtgärder, med samtycke från de berörda befolkningsgruppernas sida, för att främja och 
stödja forskning som inriktar sig på och teknik som använder miljövänliga alternativ och 
att det ses till att det finns förfaranden för inert konvertering av asbesthaltigt avfall samt 
för att oskadliggöra aktiva asbestfibrer och omvandla dem till material som inte utgör 
någon risk för folkhälsan. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över 
bestämmelserna för undantaget för krysotilasbest i bilaga XVII till Reach-förordningen 
och se till att ersättningen äger rum före utgången av den undantagsperiod på 10 år som 
beviljades 2009.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skärpa de kontroller 
som behövs för att ålägga alla berörda parter, särskilt dem som deltar i behandling av 
asbestavfall i deponier, att följa alla hälsobestämmelser i direktiv 2009/148/EG och se till 
att allt asbesthaltigt avfall, oberoende av sitt fiberinnehåll, klassificeras som farligt avfall, 
i enlighet med beslut 2000/532/EG i dess uppdaterade lydelse. Parlamentet betonar att 
sådant avfall får bortskaffas uteslutande i specialiserade deponier avsedda för farligt 
avfall, enligt föreskrifterna i direktiv 1999/31/EG, eller, om tillstånd beviljats, behandlas 
i specialiserade, testade och säkra anläggningar för behandling och inert konvertering, 
varvid de invånare som berörs av detta ska informeras.
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