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Tarkistus 1
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
otsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

asbestiperäisistä ammattitautiuhista ja 
mahdollisuuksista kaiken olemassa olevan 
asbestin poistamiseen

asbestiperäisistä terveysuhista ja 
mahdollisuuksista kaiken olemassa olevan 
asbestin poistamiseen

Or. en

Tarkistus 2
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä;

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä; korostaa 
kansalaisille tiedottamisen ja kansalaisten 
kouluttamisen merkitystä;

Or. el

Tarkistus 3
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
1 kohta



PE497.962v01-00 4/21 AM\916072FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä;

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä heidän 
hengitettyään ilmassa leijuvia 
asbestikuituja, jotka ovat niin ohuita, että 
ne tunkeutuvat keuhkorakkulaan ja niin 
pitkiä, että ne ylittävät syöjäsolujen koon;

Or. en

Tarkistus 4
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä;

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä ja että Maailman 
terveysjärjestön (WHO) arvioiden 
mukaan pelkästään Euroopan unionissa 
todetaan vuosittain 20 000–30 000 
asbestiperäistä sairaustapausta;

Or. it
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Tarkistus 5
Georgios Koumoutsakos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä;

1. pitää valitettavana useilta jäsenvaltioilta 
saatujen tietojen puutteellisuutta, joka 
vaikeuttaa luotettavan ennusteen tekemistä 
mesoteliooman aiheuttamasta 
kuolleisuudesta Euroopassa, ja toteaa, että 
käytettävissä olevien osittaisten 
epidemiologisten tietojen perusteella yli 
250 000 kansalaisen ennustetaan kuolevan 
mesotelioomaan Euroopan unionissa 
vuoteen 2030 mennessä; kiinnittää tässä 
yhteydessä erityistä huomiota 
asbestiperäisten sairauksien diagnosointia 
koskevaan jäsenvaltioiden väliseen 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon;

Or. el

Tarkistus 6
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kaikenlainen asbesti on 
todettu terveysriskiksi ja että 
asbestikuitujen hengittämisestä johtuvien 
haitallisten vaikutusten ilmeneminen, 
esimerkiksi keuhkosyövän ja 
keuhkopussin mesoteliooman 
kehittyminen, voi kestää useita 
vuosikymmeniä (joissakin tapauksissa yli 
40 vuotta);

Or. it
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Tarkistus 7
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomiota viimeaikaisiin 
tutkimuksiin, jotka osoittavat, että useat 
eri syöpätyypit voivat kehittyä ilmassa 
leijuvien kuitujen hengittämisen ohella 
myös tällaisia kuituja sisältävän veden 
nauttimisesta (esimerkiksi asbestiputkien 
välityksellä);

Or. it

Tarkistus 8
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että rautateillä käytetty 
sepeli sisältää usein huomattavia määriä 
asbestia, joka hajoaa junien aiheuttaman 
tärinän vuoksi ja vapautuu ympäröivään 
ilmaan;

Or. it

Tarkistus 9
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti asbestin 
kuolettavista vaikutuksista Torinossa 

2. suhtautuu myönteisesti asbestin 
kuolettavista vaikutuksista Torinossa 
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13. helmikuuta 2012 annettuun tuomioon, 
jossa Eternit-yhtiön Italian sivuliikkeen 
entisen omistajan ja entisen johtajan 
katsottiin olevan vastuussa lähes 
3 000 asbestiperäisestä 
kuolemantapauksesta ja jossa heidät 
määrättiin maksamaan uhreille ja heidän 
sukulaisilleen sekä kansalaisjärjestöille 
vahingonkorvauksia;

13. helmikuuta 2012 tuomioistuimen 
antamaan tuomioon, jossa Eternit-yhtiön 
Italian sivuliikkeen entisen omistajan ja 
entisen johtajan katsottiin olevan vastuussa 
lähes 3 000 asbestiperäisestä 
kuolemantapauksesta ja jossa heidät 
määrättiin maksamaan uhreille ja heidän 
sukulaisilleen sekä kansalaisjärjestöille 
vahingonkorvauksia;

Or. it

Tarkistus 10
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön;

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa avolouhoksissa, 
vesijohtoverkostoissa, rantojen 
läheisyydessä olevissa hylyissä, laivoissa 
ja rakennuksissa ja sitä ilmenee joissakin 
kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön; 
huomauttaa myös, että ongelmaa 
käsiteltäessä olisi otettava huomioon 
varojen myöntäminen ennaltaehkäisyä ja 
hoitoa varten sekä työpaikkoja, 
ympäristön kunnostusta ja 
terveydenhoitokustannusten alenemista 
koskevat lisähyödyt;

Or. el

Tarkistus 11
Vittorio Prodi
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön;

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joista 
saattaa aiheutua yksittäisten kuitujen 
leijumia ja joissa sen tarkkaa sijaintia ei 
usein tiedetä, minkä seurauksena sillä voi 
olla vaikutuksia altistuneisiin 
työntekijöihin ja muuhun väestöön;

Or. en

Tarkistus 12
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön;

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
ihmisten läheisyydessä sisä- ja 
ulkotiloissa yksityisissä ja julkisissa 
rakennuksissa (erityisesti kattojen ja 
lattioiden linoleumi- ja vinyylilaatoissa), 
laivoissa, junissa, bunkkereissa, 
tunneleissa ja käytävissä sekä julkisissa ja 
yksityisissä vesijohtoverkostoissa ja 
joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa ja useilla 
kaatopaikoilla, joissa sen tarkkaa sijaintia 
ei usein tiedetä, minkä seurauksena sillä 
voi olla vaikutuksia altistuneisiin 
työntekijöihin ja mahdollisesti myös 
muuhun väestöön;

Or. it
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Tarkistus 13
Georgios Koumoutsakos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön;

3. huomauttaa, että asbestia on edelleen 
monissa laivoissa ja rakennuksissa ja sitä 
ilmenee joissakin kunnostus-, purku- ja 
jätteidenkäsittelytoiminnoissa, joissa sen 
tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä, minkä 
seurauksena sillä voi olla vaikutuksia 
altistuneisiin työntekijöihin ja 
mahdollisesti myös muuhun väestöön; 
kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen 
vaaralliseen käytäntöön, että asbestijätettä 
viedään kaatopaikoille;

Or. el

Tarkistus 14
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota edistämään 
tutkimusta ja ympäristön puhtaanapitoa, 
joilla pyritään estämään yksittäisten 
kuitujen leijumia ja/tai tuhoamaan 
kuitumaisia asbestin kiderakenteita;

Or. en

Tarkistus 15
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti joidenkin 
alueiden ja jäsenvaltioiden aloitteisiin, 
joilla asbesti pyritään korvaamaan latojen 
ja maaseudun rakennusten katoista 
aurinkopaneeleilla ja saadaan aikaan 
kaikkia hyödyttävä tilanne; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
edelleen tätä menettelytapaa EU:n 
maaseudun kehittämispolitiikan 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 16
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista ja että
keuhkofibrioosi luokitellaan ja 
rekisteröidään virallisesti asbestista 
johtuvaksi sairaudeksi, ja tekemään 
luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

Or. en

Tarkistus 17
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
tunnistamis- ja tutkimusmekanismit, jotta
kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään kartoituksesta vastaavien 
seurantakeskusten avulla luotettavan 
kartoituksen asbestin esiintymisestä ja 
edistämään näin ennaltaehkäiseviä ja 
korjaavia toimia;

Or. el

Tarkistus 18
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä perustamalla pakollisen 
rekisterin kaikesta asbestista yksityisissä 
ja julkisissa rakennuksissa, laivoissa, 
junissa, bunkkereissa, tunneleissa, 
käytävissä sekä yksityisissä ja julkisissa 
vesijohtoverkostoissa ja varmistamaan, 
että tällaiseen rekisteriin sisältyvät selkeät 
ja yksityiskohtaiset tiedot kaatopaikoista, 
joilla on asbestijätettä, jotta vältetään 
tällaiseen maaperään haudattujen 
materiaalien tahaton käsittely, ja 
edistämään näin ennaltaehkäiseviä ja 
korjaavia toimia;

Or. it
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Tarkistus 19
Georgios Koumoutsakos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia; 
kehottaa komissiota edistämään asbestin 
turvallista poistamista julkisista 
rakennuksista;

Or. el

Tarkistus 20
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset rekisteröidään
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä asbestisairauksista, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikki asbestoosi- ja 
mesotelioomatapaukset sekä niihin 
liittyvät sairaudet rekisteröidään 
keräämällä järjestelmällisesti tietoja 
työperäisistä ja muista kuin työperäisistä 
asbestisairauksista Euroopan tasolla, ja 
tekemään luotettavan kartoituksen asbestin 
esiintymisestä ja edistämään näin 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia;

Or. en
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Tarkistus 21
Eleni Theocharous

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ehdottaa, että komissio laatii 
tutkimuksen (kertomuksen) kussakin 
jäsenvaltiossa asbestin käytöstä 
aiheutuneista ongelmista ja asbestin 
korvaamisesta siellä, missä sitä käytetään 
ja tarvitaan, ja tätä tarkoitusta varten 
myönnettävästä rahoituksesta;

Or. el

Tarkistus 22
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että altistumisen lähteestä tai 
altistuneen työntekijän asemasta 
riippumatta kaikki asbestin uhrit EU:ssa ja 
heidän sukulaisensa ansaitsevat oikeuden 
saada asianmukaista sairaanhoitoa ja 
riittävää taloudellista tukea kansallisilta 
terveydenhuoltojärjestelmiltään;

5. korostaa, että altistumisen lähteestä tai 
altistuneen työntekijän asemasta 
riippumatta kaikki asbestin uhrit EU:ssa ja 
heidän sukulaisensa ansaitsevat oikeuden 
saada nopeasti asianmukaista sairaanhoitoa 
ja riittävää taloudellista tukea kansallisilta 
terveydenhuoltojärjestelmiltään;

Or. it

Tarkistus 23
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa;

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa; 
kehottaa komissiota keräämään 
jäsenvaltioilta tietoja asbestisairauksista 
ja niiden esiintymisestä ja tekemään 
asbestista kartoituksen EU:n tasolla 
helpottaakseen toimien kohdentamista 
siellä, missä niitä eniten tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 24
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa;

6. tunnustaa asbestin uhrien yhdistysten ja 
ryhmien ja kansalaisjärjestöjen tärkeän 
merkityksen ja suosittelee, että jäsenvaltiot 
ja EU myöntävät rahoitusta niiden 
toiminnalle ja tekevät yhteistyötä niiden 
kanssa kattavan suunnitelman laatimiseksi 
kaiken jäljellä olevan asbestin 
hävittämisestä Euroopassa;

Or. it

Tarkistus 25
Georgios Koumoutsakos

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa;

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa; 
korostaa tässä yhteydessä yleisölle 
tiedottamisen ja lääkintähenkilöstön 
erikoiskoulutuksen merkitystä;

Or. el

Tarkistus 26
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät rahoitusta niiden toiminnalle ja 
tekevät yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa;

6. tunnustaa asbestin uhrien ryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen tärkeän merkityksen ja 
suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU 
myöntävät riittävästi rahoitusta, jolla 
tuetaan niiden toimintaa, ja tekevät 
yhteistyötä niiden kanssa kattavan 
suunnitelman laatimiseksi kaiken jäljellä 
olevan asbestin hävittämisestä Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 27
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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tekemään toimintatutkimuksen kliinisesti 
mitattavien psykologisten vaikutusten 
laajuudesta ja vakavuudesta kaikissa 
EU:n yhteisöissä, jotka ovat kärsineet 
nimenomaisesti asbestille altistumisesta 
johtuvista sairauksista;
(Sekä uhrien että heidän perheidensä 
kannalta mesoteliooma on äärimmäisen 
vaikea asia erityisesti psykologisesti. 
Torinon yliopiston Casale Monferratossa 
tekemässä tutkimuksessa (professori A. 
Granieri) on saatu selville, että 
mesotelioomasta kärsivillä ja heidän 
perheillään ilmenee useita psykologisia 
oireita, jotka kuuluvat tieteellisesti 
hyväksyttyyn posttraumaattiseen 
stressireaktion määritelmään.

Or. it

Tarkistus 28
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan
asbestin, mukaan lukien
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle
kieltämiselle EU:ssa ja varmistamaan 
kaikkien asbestikohteiden, myös 
valvomattomien kaatopaikkojen, 
asianmukaisen kunnostamisen.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
sitoutumaan ammattiyhdistysten 
ehdottamaan vuoden 2023 määräaikaan, 
johon mennessä asbesti kielletään 
täydellisesti EU:ssa, lopetetaan kaikki 
krysotiiliasbestikalvoja koskevat 
poikkeukset, ja varmistamaan kaikkien 
asbestikohteiden, myös valvomattomien 
kaatopaikkojen, asianmukaisen 
kunnostamisen.

Or. en

Tarkistus 29
Eleni Theocharous



AM\916072FI.doc 17/21 PE497.962v01-00

FI

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin, mukaan lukien 
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle 
kieltämiselle EU:ssa ja varmistamaan 
kaikkien asbestikohteiden, myös 
valvomattomien kaatopaikkojen, 
asianmukaisen kunnostamisen.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin, mukaan lukien 
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle 
kieltämiselle EU:ssa ja varmistamaan 
kaikkien asbestikohteiden, myös 
valvomattomien kaatopaikkojen, 
asianmukaisen kunnostamisen; katsoo, että 
asbestia koskevassa jätehuollossa on 
toteutettava poliittisia ja taloudellisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään ja tuetaan 
tutkimusta ja tekniikoita, joilla ei 
pelkästään pyritä poistamaan ja 
hautaamaan asbestijätettä vaan 
tutkimaan mahdollisuuksia aktiivisten 
asbestikuitujen deaktivoimiseksi ja niiden 
muuttamista materiaaliksi, josta ei 
aiheudu terveydelle vaaraa.

Or. el

Tarkistus 30
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin, mukaan lukien 
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle 
kieltämiselle EU:ssa ja varmistamaan 
kaikkien asbestikohteiden, myös 
valvomattomien kaatopaikkojen, 
asianmukaisen kunnostamisen.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin, mukaan lukien 
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle 
kieltämiselle EU:ssa ja laskemaan 
direktiivin 2009/148/EY mukaisen 
työtekijöiden altistumista asbestille 
koskevan kynnysarvon mahdollisimman 
alhaiseksi;
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Or. it

Tarkistus 31
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin, mukaan lukien
krysotiiliasbestikalvot, täydelliselle 
kieltämiselle EU:ssa ja varmistamaan 
kaikkien asbestikohteiden, myös 
valvomattomien kaatopaikkojen, 
asianmukaisen kunnostamisen.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ammattiyhdistysten 
ehdottaman vuoden 2023 määräajan 
asbestin täydelliselle kieltämiselle EU:ssa, 
ennakoimaan krysotiiliasbestikalvojen 
käyttöä koskevan nykyisen poikkeuksen 
päättymistä ja varmistamaan kaikkien 
asbestikohteiden, myös valvomattomien 
kaatopaikkojen, asianmukaisen 
kunnostamisen sekä noudattamaan 
työntekijöiden terveyden turvaamista ja 
asbestille altistumista koskevia 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 32
Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan asbestin hävittämistä ja 
vaarallisia kohteita sekä rekisteröimään 
ne ja poistamaan vähitellen käytöstä 
turvattomat kohteet kaikkialla EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 33
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkistamaan REACH-asetuksen liitteen 
XVII mukaisia krysotiiliasbestikalvoja 
koskevia poikkeussäännöksiä ja 
varmistamaan, että ne korvataan ennen 
kuin vuonna 2009 myönnetty kymmenen 
vuoden siirtymäaika päättyy;

Or. it

Tarkistus 34
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja kaikkia 
jäsenvaltioita tehostamaan valvontaa, 
jotta kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, 
varsinkin niitä, jotka käsittelevät 
asbestijätettä kaatopaikoilla, velvoitetaan 
noudattamaan kaikkia direktiivin 
2009/148/EY mukaisia terveyssäännöksiä, 
ja luokittelemaan asbestin vaaralliseksi ja 
haitalliseksi aineeksi direktiivin 
1999/31/EY ja päivitetyn päätöksen 
2000/532/EY mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 35
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään toimenpiteisiin, joilla 
varmistetaan kaikkien julkisten ja 
yksityisten asbestille altistuneiden 
paikkojen kunnostaminen, mukaan 
luettuina asbestia sisältävät epäturvalliset 
kaatopaikat, ja edistämään 
vaihtoehtoisten, ympäristöä säästävien ja 
turvallisten prosessien käyttöä kuten 
inertisointia asbestia sisältävän jätteen 
käsittelyssä ja jätteen kierrättämistä 
rakennusteollisuudessa käytettäviksi 
materiaaleiksi;

Or. it

Tarkistus 36
Andrea Zanoni

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota varmistamaan 
jäsenvaltioiden valvontaa koskevat 
jatkuvat puutteet huomioon ottaen, että 
kaatopaikoista annettu direktiivi 
1999/31/EY pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön, jotta varmistetaan, että kaikki 
asbestia sisältävä jäte kuitusisällöstä 
riippumatta luokitellaan vaaralliseksi 
jätteeksi ja sen seurauksena sijoitetaan 
ainoastaan vaarallisille jätteille 
tarkoitetuille kaatopaikoille, jotta 
vältetään kuitujen vapautuminen 
vahingossa, mikä voisi saastuttaa 
ympäröivän ilman ja alapuolisen 
pohjaveden; katsoo, että asbestia sisältävä 
jäte olisi joka tapauksessa käsiteltävä 
mieluummin asianmukaisissa käsittely- ja 
inertisointilaitoksissa kuin sijoitettava 
vaarallisten jätteiden kaatopaikoille.
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Or. it


