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Изменение 1
Glenis Willmott

Проектостановище
Заглавие

Проектостановище Изменение

Професионални опасности за здравето, 
свързани с азбест, и перспективи за 
премахване на целия съществуващия 
азбест

Опасности за здравето, свързани с 
азбест, и перспективи за премахване на 
целия съществуващия азбест

Or. en

Изменение 2
Eleni Theocharous

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.;

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.; подчертава 
значението на информирането и 
обучаването на гражданите;

Or. el

Изменение 3
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.;

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г. поради 
вдишване на суспендирани азбестови 
влакна, достатъчно тънки, за да 
достигнат алвеолите, и достатъчно 
дълги, за да надвишават размера на 
макрофагите;

Or. en

Изменение 4
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.;

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г. и че според 
преценки на Световната здравна 
организация (СЗО) между 20 000 и 
30 000 случаи на свързани с азбест 
заболявания се регистрират всяка 
година само в Европейския съюз;

Or. it
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Изменение 5
Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.;

1. изразява съжаление относно липсата 
на информация от няколко държави 
членки, която спъва надеждното 
прогнозиране на смъртността от 
мезотелиома в Европа, като отбелязва, 
че според наличните частични 
епидемиологични данни в ЕС над 
250 000 граждани се очаква да умрат от 
мезотелиома до 2030 г.; в този 
контекст отдава най-високо значение 
на обмена на най-добри практики 
между държавите членки за 
диагностициране на свързани с азбест 
заболявания;

Or. el

Изменение 6
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че всички видове 
азбест са признати за опасни за 
здравето и че вредните въздействия 
от вдишването на азбестови влакна, 
като например рак на белия дроб и 
плеврална мезотелиома, може да се 
проявят чак след няколко 
десетилетия (в някои случаи над 40 
години);

Or. it



PE497.962v01-00 6/22 AM\916072BG.doc

BG

Изменение 7
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. привлича вниманието към 
неотдавнашните изследвания, които 
сочат, че много различни видове рак 
могат да се развият в резултат не 
само от вдишването на пренасяни по 
въздуха влакна, но и от приемане на 
вода, съдържаща подобни влакна 
(например от азбестови тръби); 

Or. it

Изменение 8
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че баластът, използван на 
железопътните релси, често 
съдържа големи количества азбест, 
който се разбива от вибрациите, 
причинени от влаковете, и се 
освобождава в околния въздух;

Or. it

Изменение 9
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. приветства присъдата, произнесена на 
13 февруари 2012 г. в Торино, относно 
смъртоносните последствия от азбеста, 
при която бившият собственик и 
бившият директор на италианския клон 
на дружеството Eternit бяха подведени 
под отговорност за приблизително 3 000 
смъртни случая, свързани с азбест, и 
бяха осъдени да заплатят обезщетения 
на жертвите и техните роднини и на 
сдружения на гражданското общество;

2. приветства присъдата, произнесена на 
13 февруари 2012 г. от съд в Торино, 
относно смъртоносните последствия от 
азбеста, при която бившият собственик 
и бившият директор на италианския 
клон на дружеството Eternit бяха 
подведени под отговорност за 
приблизително 3 000 смъртни случая, 
свързани с азбест, и бяха осъдени да 
заплатят обезщетения на жертвите и 
техните роднини и на сдружения на 
гражданското общество;

Or. it

Изменение 10
Eleni Theocharous

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и 
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, като точното му 
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и 
странични лица от населението;

3.  посочва също така, че все още 
съществува азбест в много открити 
азбестови мини, водоснабдителни 
системи, останки в близост до 
бреговете, кораби и сгради и при някои 
дейности по ремонтиране, разрушаване 
и третиране на отпадъци, като точното 
му местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и 
странични лица от населението; 
отбелязва също, че при вземането на 
мерки по проблема следва да се имат 
предвид както отпускането на 
средства за превенция и лечение, така 
и увеличените ползи по отношение на 
работни места, възстановяване на 
околната среда и намаляване на 
разходите за здравеопазване;
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Or. el

Изменение 11
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и 
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, като точното му 
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и
странични лица от населението;

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и 
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, което може да 
предполага повторно суспендиране на 
отделни влакна; точното му 
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници, както и върху странични 
лица от населението;

Or. en

Изменение 12
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, като точното му
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и
странични лица от населението;

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест както в открити, 
така и в закрити пространства, в 
тясна близост с хора, включително в 
обществени и частни сгради (по-
конкретно в покриви, подови 
настилки, линолеум и винилови 
плочки), в кораби, влакове, бункери, 
тунели и галерии и обществени и 
частни водопроводи, както и при 
някои дейности по ремонтиране, 
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разрушаване и третиране на отпадъци и 
в различни сметища, чието точно
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той може да има
въздействие не само върху изложените 
на него работници, но и върху
странични лица от населението;

Or. it

Изменение 13
Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и 
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, като точното му 
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и 
странични лица от населението;

3. посочва също така, че все още 
съществува азбест в много кораби и 
сгради и при някои дейности по 
ремонтиране, разрушаване и третиране 
на отпадъци, като точното му 
местоположение често е неизвестно, 
вследствие на което той би имал 
въздействие върху изложените на него 
работници и евентуално би засегнал и 
странични лица от населението; насочва 
вниманието на държавите членки 
към опасната практика да се 
изхвърля азбест в сметища;

Or. el

Изменение 14
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да насърчи 
научни изследвания и дейности по 
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почистване, целящи да се попречи на 
повторното суспендиране на отделни 
влакна и/или унищожаване на 
влакнестата кристална решетка на 
азбеста;

Or. en

Изменение 15
Esther de Lange

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приветства инициативите в 
някои региони и държави членки, 
насочени към подмяната на азбеста 
от покривите на хамбарите и 
селските сгради с фотоволтаични 
панели, което създава изгодна за 
всички ситуация; призовава 
Комисията и държавите членки да 
разработят допълнително този 
подход в рамките на политиката на 
ЕС за развитие на селските райони;

Or. en

Изменение 16
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
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азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

азбест, да категоризират и официално 
да регистрират плевралната плака 
като свързано с азбест заболяване и 
да осигурят надеждно картографиране 
на присъствието на азбест, като по този 
начин допринесат за дейностите по 
превенция и подобряване;

Or. en

Изменение 17
Eleni Theocharous

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират наличието на 
механизми за идентифициране и 
изследване, така че всички случаи на 
азбестоза и мезотелиома се регистрират 
чрез систематично събиране на данни 
относно професионални заболявания, 
свързани с азбест, и да осигурят с 
помощта на картографски 
наблюдателни центрове надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

Or. el

Изменение 18
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 4. настоятелно призовава държавите 
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членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат 
за дейностите по превенция и 
подобряване;

членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест чрез установяване на 
задължителен регистър на целия  
азбест в обществените и частните 
сгради, корабите, влаковете, 
бункерите, тунелите, галериите и 
обществените и частните 
водопроводи и чрез гарантиране, че 
регистърът съдържа ясни подробни 
данни за сметища, в които се 
съдържат азбестови отпадъци, така 
че да не се позволи почва, в която са 
заровени подобни материали, да бъде 
неволно засегната, както и да 
допринесат за дейностите по превенция 
и подобряване;

Or. it

Изменение 19
Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване; настоятелно призовава 
Комисията да стимулира 
безопасното премахване на азбеста 
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от обществени сгради;

Or. el

Изменение 20
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза и мезотелиома се 
регистрират чрез систематично 
събиране на данни относно 
професионални заболявания, свързани с 
азбест, и да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

4. настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че всички случаи 
на азбестоза, мезотелиома и свързаните 
с тях болести се регистрират чрез 
систематично събиране на данни 
относно професионални и различни от 
професионалните заболявания, 
свързани с азбест, на европейско 
равнище, за да осигурят надеждно 
картографиране на присъствието на 
азбест, като по този начин допринесат за 
дейностите по превенция и 
подобряване;

Or. en

Изменение 21
Eleni Theocharous

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. предлага Комисията да изготви 
проучване (доклад) за регистриране на 
проблемите, свързани с използването 
на азбест, във всяка държава членка и 
за заменянето му, когато той е 
използван и необходим, като се 
уточняват средствата, които ще са 
необходими за тази цел;
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Or. el

Изменение 22
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че независимо от 
източника на излагане или статута на 
трудова заетост на изложеното лице 
всички жертви на азбест в ЕС и техните 
роднини имат правото да получат 
подходящо медицинско лечение и 
адекватна финансова подкрепа от 
националните си здравни схеми;

5. подчертава, че независимо от 
източника на излагане или статута на 
трудова заетост на изложеното лице 
всички жертви на азбест в ЕС и техните 
роднини имат правото да получат бързо 
и подходящо медицинско лечение и 
адекватна финансова подкрепа от 
националните си здравни схеми;

Or. it

Изменение 23
Daciana Octavia Sârbu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест;

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест; призовава Комисията 
да систематизира данните от 
държавите членки относно 
заболяванията, свързани с азбест, и 
наличието на азбест и да изготви 
карта на азбеста на равнище ЕС, за 
да помогне за насочване на 
действията там, където са най-
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необходими;

Or. en

Изменение 24
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест;

6. признава ключовата роля на 
асоциациите и групите и гражданските 
сдружения на жертвите на азбест и 
препоръчва държавите членки и ЕС да 
предоставят финансиране за тяхната 
работа и да си сътрудничат с тях за 
установяване на всеобхватен план за 
премахване на целия останал в Европа 
азбест;

Or. it

Изменение 25
Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест;

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест; подчертава в тази 
връзка значението на осведомяването 
на обществеността и на 
специалното обучение на 
медицинския персонал;



PE497.962v01-00 16/22 AM\916072BG.doc

BG

Or. el

Изменение 26
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят финансиране за 
тяхната работа и да си сътрудничат с 
тях за установяване на всеобхватен план 
за премахване на целия останал в 
Европа азбест;

6. признава ключовата роля на групите и 
гражданските сдружения на жертвите на 
азбест и препоръчва държавите членки 
и ЕС да предоставят подходящ фонд за
подкрепа на тяхната работа и да си 
сътрудничат с тях за установяване на 
всеобхватен план за премахване на 
целия останал в Европа азбест;

Or. en

Изменение 27
Oreste Rossi

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите членки да проведат 
действия за проучване на мащаба и 
тежестта на клинично измеримите 
психологически въздействия в 
общностите в целия ЕС, засегнати 
от болести, които могат да се 
отдадат само на излагане на азбест;
(Както за жертвите, така и за 
техните семейства е изключително 
трудно да се справят с 
мезотелиомата, не на последно място 
от психологическа гледна точка. 
Изследвания, проведени в Казале 
Монферато от университета в Торино 
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(проф. А. Граниери) установяват, че 
страдащите от мезотелиома и 
техните семейства имат различни 
психологически симптоми, които 
попадат в обхвата на научно приетото 
определение на пост-травматичен 
стрес.)

Or. it

Изменение 28
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
рамките на ЕС, включително
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на 
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища.

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да се ангажират със
срока до 2023 г., предложен от 
професионалните съюзи за пълна 
забрана на азбеста в рамките на ЕС,
като прекратят всички изключения 
за диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на 
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища.

Or. en

Изменение 29
Eleni Theocharous

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
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рамките на ЕС, включително 
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на 
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища.

рамките на ЕС, включително 
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на 
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища; що се отнася до 
управлението на азбестови отпадъци, 
трябва да се вземат политически и 
икономически мерки да се насърчи и 
подкрепя научноизследователска 
работа и такива технологии, които 
не само целят просто да се 
премахнат и заровят азбестовите 
отпадъци, а и разглеждат 
потенциала за дезактивиране на 
активните азбестови влакна и 
превръщането им в материал, който 
не представлява риск за 
общественото здраве.

Or. el

Изменение 30
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
рамките на ЕС, включително 
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на 
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища.

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
рамките на ЕС, и да снижат прага за 
излагане на работници на азбестови 
влакна, определен в Директива 
2009/148/ЕО до най-ниското 
възможно равнище;

Or. it

Изменение 31
Sabine Wils
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
рамките на ЕС, включително
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, и за гарантиране на
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища.

7. призовава Комисията и всички 
държави членки да приемат срока до 
2023 г., предложен от професионалните 
съюзи за пълна забрана на азбеста в 
рамките на ЕС, да изпреварят 
изтичането на съществуващата 
дерогация за използването на
диафрагмите, съдържащи азбестови 
влакна хризотил, да гарантират
подходящо почистване на всички 
засегнати обекти, включително 
неосигурени сметища, като спазват 
разпоредбите за опазване на здравето 
на работниците и за излагане на 
азбест.

Or. en

Изменение 32
Glenis Willmott

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите членки да проследяват и 
регистрират площадките за 
изхвърляне на азбест и опасните 
площадки и постепенно да извадят 
от употреба неосигурените площадки 
в целия ЕС.

Or. en

Изменение 33
Andrea Zanoni
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Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите членки да преразгледат 
разпоредбите относно изключенията 
по отношение на хризотил азбест в 
приложение XVII към Регламента 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) и да гарантират, 
че заместването се извършва преди 
края на 10-годишното изключение, 
разрешено през 2009 г.;

Or. it

Изменение 34
Sabine Wils

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и всички 
държави членки да подобрят 
контрола, за да задължат всички 
съответни заинтересовани страни, и 
по-специално тези, които участват в 
третирането на азбестови отпадъци 
на сметища, да спазват всички 
здравни разпоредби, изисквани 
съгласно Директива 2009/148/EО, и да 
считат азбеста за опасен и вреден 
материал, както е предвидено в 
Директива 1999/31/EО и 
актуализираното Решение 
2000/532/EО;

Or. en

Изменение 35
Andrea Zanoni
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Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат 
стъпки, за да гарантират 
почистването на всички засегнати 
обществени и частни площадки, 
включително неосигурени сметища, 
съдържащи азбестови отпадъци, и да 
насърчават използването на 
алтернативни, екологосъобразни и 
сигурни процеси като инертизация за 
преработването на отпадъци, 
съдържащи азбест, и за 
последващото рециклиране на 
получените в резултат използваеми 
материали в строителната 
индустрия;

Or. it

Изменение 36
Andrea Zanoni

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. призовава Комисията с оглед на 
продължаващите слабости в 
контрола на държавите членки да се 
погрижи Директива 1999/31/EО 
относно депонирането на отпадъци 
да се прилага правилно, така че да се 
гарантира, че всички отпадъци, 
съдържащи азбест, независимо от 
съдържанието им на влакна, се 
класифицират като опасни отпадъци 
и в резултат се депонират само в 
специални сметища за опасни 
отпадъци, за да се избегне всяко 
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случайно освобождаване на влакна, 
които биха могли да замърсят 
околния въздух и подземните води под 
площадката; счита, че така или 
иначе отпадъците, съдържащи 
азбест, следва да се обработват в 
специални съоръжения за третиране 
и инертизация, а не да се депонират 
на сметища за опасни отпадъци.

Or. it


