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Pozměňovací návrh 1
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Nadpis

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ohrožení zdraví při práci v souvislosti 
s azbestem a výhledům na odstranění 
veškerého použitého azbestu

Ohrožení zdraví v souvislosti s azbestem 
a výhledům na odstranění veškerého 
použitého azbestu

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů;

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů; zdůrazňuje, že je důležité 
občanům poskytovat informace a školení;

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 



PE497.962v01-00 4/20 AM\916072CS.doc

CS

informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů;

informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů, a to v důsledku azbestových 
vláken, které jsou natolik tenká, aby 
se dostala až do alveolů, a natolik dlouhá, 
že přesahují velikost makrofágů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů;

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů, přičemž podle odhadů Světové 
zdravotnické organizace (WHO) dosahuje 
počet onemocnění spojených s azbestem 
jen v Evropské unii mezi 20 000 a 30 000 
případů za rok;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů;

1. vyjadřuje politování nad nedostatkem 
informací od několika členských států, 
který brání spolehlivým předpovědím 
úmrtnosti na mezoteliom v Evropě, 
přičemž poznamenává, že podle 
dostupných neúplných epidemiologických 
údajů se očekává, že do roku 2030 zemře 
v EU na mezoteliom více než 250 000 
občanů; v tomto kontextu přikládá největší 
význam výměně osvědčené praxe mezi 
členskými státy, pokud jde o nemoci 
spojené s azbestem;

Or. el

Pozměňovací návrh 6
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že za nebezpečné 
pro lidské zdraví se považují všechny 
druhy azbestu a že škodlivé účinky 
způsobené vdechováním azbestových 
vláken, jako je rakovina plic a plicní 
mezoteliom, se mohou projevit dokonce 
až po několika desetiletích 
(např. i po čtyřiceti letech);

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že podle výsledků 
nedávných studií se řada nádorů rozvíjí 
nejen za přítomnosti azbestu ve formě 
vláken přenášených vzduchem, ale také 
v důsledku požívání vody s obsahem 
těchto vláken (např. v případě 
vodovodních potrubí z azbestu);

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. podotýká, že štěrk používaný 
u železničních svršků často obsahuje 
vysoké procento azbestu, který 
se v důsledku vibrací způsobených 
projíždějícími vlaky uvolňuje a neustále 
dostává do vzduchu;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá rozsudek vynesený dne 13. února 
2012 v Turíně ohledně smrtelných účinků 
azbestu, který potvrdil odpovědnost 
bývalého majitele a bývalého ředitele 
italské pobočky společnosti Eternit 
za přibližně 3 000 úmrtí souvisejících 

2. vítá rozsudek italského soudu vynesený 
dne 13. února 2012 v Turíně ohledně 
smrtelných účinků azbestu, který potvrdil 
odpovědnost bývalého majitele a bývalého 
ředitele italské pobočky společnosti Eternit 
za přibližně 3 000 úmrtí souvisejících 
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s azbestem a nařídil jim zaplatit 
odškodnění obětem a jejich příbuzným 
a sdružením občanské společnosti;

s azbestem a nařídil jim zaplatit 
odškodnění obětem a jejich příbuzným 
a sdružením občanské společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách a při 
některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, kdy je 
jeho přesné umístnění často neznámé, 
může následně působit na pracovníky, kteří 
jsou mu vystaveni, nebo případně i na 
širokou veřejnost;

3.  poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha povrchových dolech 
na azbest, v systémech dodávky vody, 
ve ztroskotaných lodích blízko břehu, 
v lodích a budovách a při některých 
renovačních a demoličních pracích nebo 
při nakládání s odpady, kdy je jeho přesné 
umístnění často neznámé, může následně 
působit na pracovníky, kteří jsou mu 
vystaveni, nebo případně i na širokou 
veřejnost; podotýká, že při řešení tohoto 
problému je nutné přihlížet také 
k přidělování finančních prostředků 
na prevenci a léčbu a k většímu přínosu, 
pokud jde o pracovní místa, obnovu 
životního prostředí a snižování nákladů 
na zdravotnictví;

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách 

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách a při 
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a při některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, kdy je
jeho přesné umístnění často neznámé, 
může následně působit na pracovníky, kteří 
jsou mu vystaveni, nebo případně
i na širokou veřejnost;

některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, což 
může vést k uvolňování jeho vláken 
do prostředí. Jeho přesné umístnění často 
není známo, což může následně působit na 
pracovníky, kteří jsou mu vystaveni, 
i na širokou veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách a při 
některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, kdy je 
jeho přesné umístnění často neznámé, 
může následně působit na pracovníky, kteří 
jsou mu vystaveni, nebo případně
i na širokou veřejnost;

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází ve vnitřním a vnějším prostředí 
v úzkém kontaktu s obyvatelstvem 
i v veřejných a soukromých budovách 
(zejména v cementoazbestových 
střechách, podlahách, linoleu 
a vinylazbestových krytinách), v lodích, 
ve vlacích, bunkrech, tunelech 
a chodbách, v potrubích veřejných 
a soukromých vodovodních sítí
a při některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady 
a na různých skládkách, kdy je jeho 
přesné umístnění často neznámé, a může 
následně působit nejen na pracovníky, 
kteří jsou mu vystaveni, ale obecně 
i na všechny občany;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách a při 
některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, kdy je 
jeho přesné umístnění často neznámé, 
může následně působit na pracovníky, kteří 
jsou mu vystaveni, nebo případně i na 
širokou veřejnost;

3. poukazuje na to, že azbest se stále 
nachází v mnoha lodích a budovách a při 
některých renovačních a demoličních 
pracích nebo při nakládání s odpady, kdy je 
jeho přesné umístnění často neznámé, 
může následně působit na pracovníky, kteří 
jsou mu vystaveni, nebo případně i na 
širokou veřejnost; upozorňuje členské 
státy na nebezpečnou praxi likvidace 
azbestu jeho ukládáním na skládkách;

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
výzkumnou a asanační činnost 
zaměřenou na to, aby se zabránilo 
opětovnému uvolňování jednotlivých 
azbestových vláken a došlo ke zničení 
vláknité krystalové mřížky azbestu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vita iniciativy v některých regionech 
a členských státech, které se zaměřují 
na náhradu azbestu ve střechách stodol 



PE497.962v01-00 10/20 AM\916072CS.doc

CS

a vesnických stavení solárními panely, což 
bude mít dvojí výhodu; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tento postup v rámci 
unijní politiky rozvoje venkova dále 
rozvíjely;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy a 
mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 
o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím 
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, aby kategorizovaly a oficiálně 
registrovaly pleurální plaky coby nemoc 
spojenou s azbestem a aby poskytly 
spolehlivé údaje o tom, kde se azbest 
vyskytuje, a tím přispěly k prevenci a 
nápravným opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily způsoby vyhledávání a výzkumu, 
aby byly veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
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o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím 
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením;

azbestem, a aby poskytly na základě 
mapovacích míst spolehlivé údaje o tom, 
kde se azbest vyskytuje, a tím přispěly 
k prevenci a nápravným opatřením;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 
o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, aby byly veškeré případy 
azbestózy a mezoteliomu registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby vytvořením povinného 
registru azbestu vyskytujícího se 
ve veřejných a soukromých budovách, 
v lodích, vlacích, bunkrech, tunelech, 
chodbách, potrubích veřejných a 
soukromých vodovodních sítí poskytly 
spolehlivé údaje o tom, kde se azbest 
vyskytuje, přičemž v tomto registru by byly 
jasně uvedeny skládky azbestového 
odpadu, aby nedocházelo k nevědomé 
manipulaci s těmito materiály uloženými 
do země a přispělo se k prevenci 
a nápravným opatřením;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 
o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím 
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 
o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím 
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala bezpečné odstraňování 
azbestu z veřejných budov;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy 
a mezoteliomu budou registrovány 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání způsobených 
azbestem, a aby poskytly spolehlivé údaje 
o tom, kde se azbest vyskytuje, a tím 
přispěly k prevenci a nápravným 
opatřením;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré případy azbestózy, 
mezoteliomu a příbuzných chorob budou 
registrovány na evropské úrovni 
prostřednictvím systematického sběru 
údajů o nemocech z povolání i o jiných 
nemocech způsobených azbestem, aby 
se získaly spolehlivé údaje o tom, kde se 
azbest vyskytuje, a tím přispělo k prevenci 
a nápravným opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby Komise vypracovala 
studii (zprávu), která by zaznamenala 
problémy spojené s používáním azbestu 
v každém členském státě, a aby jej 
v případě potřeby odstranila z míst, kde 
byl použit, a zároveň uvedla, jaké 
prostředky budou k tomuto účelu 
zapotřebí;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bez ohledu na zdroj 
azbestu, kterému byly dané osoby 
vystaveny, nebo na jejich zaměstnanecký 
status mají všechny oběti azbestu v EU 
a jejich příbuzní právo na příslušné 
lékařské ošetření a odpovídající finanční 
podporu z vnitrostátního zdravotního 
systému;

5. zdůrazňuje, že bez ohledu na zdroj 
azbestu, kterému byly dané osoby 
vystaveny, nebo na jejich zaměstnanecký
status mají všechny oběti azbestu v EU 
a jejich příbuzní právo na urychleně 
poskytnuté příslušné lékařské ošetření 
a odpovídající finanční podporu 
z vnitrostátního zdravotního systému;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 
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členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě;

členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě; 
vyzývá Komisi, aby srovnala údaje 
členských států o nemocech způsobených 
azbestem a o přítomnosti azbestu a aby 
zmapovala výskyt azbestu na úrovni EU 
s cílem zaměřit opatření na ty oblasti, kde 
je jich nejvíce zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 
členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě;

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
sdružení a skupiny sdružující oběti azbestu 
a sdružení občanské společnosti, a 
doporučuje členským státům a EU, aby 
poskytly finanční prostředky na jejich 
činnost a aby s nimi spolupracovaly na 
vytvoření komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Georgios Koumoutsakos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení
občanské společnosti, a doporučuje 
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členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě;

členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě; 
zdůrazňuje v této souvislosti význam 
poskytování informací veřejnosti 
a zvláštních školení zdravotnickým 
pracovníkům;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 
členským státům a EU, aby poskytly 
finanční prostředky na jejich činnost a aby 
s nimi spolupracovaly na vytvoření 
komplexního plánu na odstranění 
veškerého zbývajícího azbestu v Evropě;

6. uznává klíčovou roli, kterou sehrávají 
skupiny sdružující oběti azbestu a sdružení 
občanské společnosti, a doporučuje 
členským státům a EU, aby poskytly 
přiměřené finanční prostředky na podporu 
jejich činnosti a aby s nimi spolupracovaly 
na vytvoření komplexního plánu na 
odstranění veškerého zbývajícího azbestu 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
provedly kvantitativní a kvalitativní 
výzkumnou studii zabývající se  
psychologickými aspekty, které lze 
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na klinické úrovni zjistit v různých 
zeměpisných společenstvích zasažených 
chorobami, jež lze přičítat pouze působení 
azbestu;
(V důsledku mezoteliomu čelí oběti a jejich 
rodiny složité situaci zejména s ohledem 
na psychiku. Výzkum, který provádí 
Turínská univerzita ve městě Casale 
Monferrato (profesorka A. Granieriová), 
prokázal, že osoby postižené mezoteliomem 
a jejich rodinní příslušníci se vyznačují 
přítomností nejrůznějších osobnostních 
rysů, které lze shrnout pod vědeckým 
pojmem posttraumatická stresová 
porucha.)

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
včetně membrán z chrysotilového azbestu, 
a zajistily odpovídající úpravu všech 
dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k roku 2023 navrhovanému
odbory jako termín pro úplný zákaz 
azbestu v EU, ukončily platnost veškerých 
výjimek pro membrány z chrysotilového 
azbestu, a zajistily odpovídající úpravu 
všech dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
včetně membrán z chrysotilového azbestu, 
a zajistily odpovídající úpravu všech 
dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
včetně membrán z chrysotilového azbestu, 
a zajistily odpovídající úpravu všech 
dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek; pokud jde 
o zacházení s azbestovým odpadem, je 
nutné přijmout politická a hospodářská 
opatření na podporu výzkumu 
a technologií, jejichž cílem není odpad 
obsahující azbest jen odstranit a uložit 
do země, ale prozkoumat možnosti 
deaktivace aktivních azbestových vláken 
a jejich přeměny na materiál, který by 
nepředstavoval riziko z hlediska veřejného 
zdraví. 

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
včetně membrán z chrysotilového azbestu, 
a zajistily odpovídající úpravu všech 
dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU 
a co nejvíce snížily hraniční hodnotu 
expozice pracovníků azbestovým vláknům, 
jak uvádí směrnice 2009/148/ES;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
včetně membrán z chrysotilového azbestu, 
a zajistily odpovídající úpravu všech 
dotčených prostor a míst, včetně 
nezajištěných skládek.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
akceptovaly rok 2023 navrhovaný odbory 
jako termín pro úplný zákaz azbestu v EU, 
připravila se na ukončení platnosti 
výjimek pro používání membrán 
z chrysotilového azbestu, a zajistily 
odpovídající úpravu všech dotčených 
prostor a míst, včetně nezajištěných 
skládek, a to na základě dodržování 
ustanovení o zajištění ochrany zdraví 
pracovníků a o působení azbestu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Glenis Willmott

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zpětně dohledaly a zaregistrovaly 
působení azbestu a riziková místa 
a prostory a aby v celé EU nezajištěná 
místa a prostory postupně zrušily či 
přestaly využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přehodnotily výjimky v případě 
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chrysotilového azbestu, které jsou 
v současnosti uvedeny v příloze XVII 
nařízení REACH, a urychlily jejich 
nahrazení před uplynutím desetiletého 
období platnosti výjimek dohodnutého 
v roce 2009;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Sabine Wils

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily kontrolu, aby přiměly všechny 
zúčastněné strany, zejména ty, které jsou 
zapojeny do nakládání s odpady 
obsahujícími azbest na skládkách, 
k dodržování veškerých ustanovení 
o ochraně zdraví, jak vyžaduje směrnice 
2009/148/ES, a aby považovaly azbest 
za nebezpečný a škodlivý materiál, jak je 
uvedeno ve směrnici 1999/31/ES 
a v aktualizovaném rozhodnutí 
2000/532/ES;  

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se vynasnažily asanovat všechny zasažené 
veřejné a soukromé prostory, včetně 
nezabezpečených skládek azbestového 
odpadu, a aby s ohledem na zpracování 
odpadů s obsahem azbestu a následnou 
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recyklaci výsledných materiálů 
použitelných ve stavebnictví propagovaly 
alternativní bezpečné postupy, které by 
byly v souladu s životním prostředím, jako 
je např. inertizace;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Andrea Zanoni

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyzývá Komisi, aby s ohledem 
na přetrvávající nedostatečnou kontrolu 
ze strany řady členských států, dohlédla 
na správné uplatňování směrnice 
1999/31/ES týkající se všech skládek, aby 
byl veškerý odpad s obsahem azbestu, 
nezávisle na množství azbestových vláken, 
označen za nebezpečný, a aby jej proto 
bylo možné ukládat pouze a výlučně 
na zvláštních skládkách pro nebezpečný 
odpad, abychom se tak vyhnuli 
případnému náhodnému uvolňování 
vláken, které mohou kontaminovat 
ovzduší a podzemní vody; ukládání 
odpadu s obsahem azbestu na skládkách 
nebezpečného odpadu je však třeba 
nahradit zpracováním tohoto odpadu 
v předem určených zařízeních 
na zpracování a inertizaci odpadu;

Or. it


