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Módosítás 1
Glenis Willmott

Véleménytervezet
Cím

Véleménytervezet Módosítás

az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-
egészségügyi kockázatok és minden létező 
azbeszt felszámolásának kilátásairól

az azbeszttel kapcsolatos egészségügyi
kockázatok és minden létező azbeszt 
felszámolásának kilátásairól

Or. en

Módosítás 2
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében;

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében; hangsúlyozza a polgárok 
tájékoztatásának és képzésének 
fontosságát;

Or. el

Módosítás 3
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében;

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében, amit a levegőben lebegő
azbesztszálak belélegzése okoz, amelyek 
elég vékonyak ahhoz, hogy elérjenek a 
tüdőhólyagocskákig és elég hosszúak 
ahhoz, hogy meghaladják a makrofágok 
méretét;

Or. en

Módosítás 4
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében;

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében, és az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) becslései szerint az 
azbeszttel kapcsolatos megbetegedések 
száma csak az Európai Unióban 20 000 és 
30 000 közé tehető évente;



AM\916072HU.doc 5/21 PE497.962v01-00

HU

Or. it

Módosítás 5
Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében;

1. sajnálatosnak tartja, hogy több tagállam 
nem bocsájt rendelkezésre elegendő 
információt, ami akadályozza a 
mezotelióma-halandóság megfelelő 
bizonyossággal történő előrejelzését 
Európában; megjegyzi továbbá, hogy a 
rendelkezésre álló részleges járványügyi 
adatok szerint az Unióban 2030-ig 
várhatóan több mint 250 000 állampolgár 
fog meghalni a mezotelióma 
következtében; ebben az összefüggésben 
az azbeszttel kapcsolatos betegségek 
diagnosztizálásához kapcsolódó bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének
tulajdonítja a legnagyobb jelentőséget;

Or. el

Módosítás 6
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az azbeszt 
valamennyi formáját az emberi egészségre 
veszélyesként tartják számon, valamint 
rámutat az azbesztszálak belégzésének 
káros hatásaira – például a tüdőrákra és a 
pleurális mezoteliómára –, amelyek egyes 
esetekben csak több évtized elteltével 
jelentkezhetnek (esetleg csak több mint 
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negyven év múlva);

Or. it

Módosítás 7
Oreste Rossi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a közelmúltban 
készült tanulmányok szerint az azbeszt 
jelenléte – nem csak levegőben szálló 
azbesztszál formájában, hanem 
azbesztszálat tartalmazó víz fogyasztása 
révén is (például az azbesztcsöves 
vízvezetékek esetében) – szerepet játszik 
számos daganat kialakulásában;

Or. it

Módosítás 8
Oreste Rossi

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megállapítja, hogy a vasúti pálya
kavicságya gyakran nagy mennyiségben 
tartalmaz azbesztet, amely – az áthaladó 
vonatok által kiváltott rezgések miatt –
széttöredezik és a környező levegőbe jut;

Or. it

Módosítás 9
Andrea Zanoni
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a 2012. február 13-án 
meghozott, az azbeszt halálos 
következményeiről szóló torinói ítéletet, 
amely az Eternit cég olasz 
leányvállalatának volt tulajdonosát és volt 
igazgatóját tette felelőssé körülbelül 3000 
azbeszttel kapcsolatos halálesetért, és arra 
kötelezte őket, hogy fizessenek kártérítést 
az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, 
valamint civil társadalmi szervezeteknek;

2. üdvözli a 2012. február 13-án
meghozott, az azbeszt halálos 
következményeiről szóló torinói bírósági 
ítéletet, amely az Eternit cég olasz 
leányvállalatának volt tulajdonosát és volt 
igazgatóját tette felelőssé körülbelül 3000 
azbeszttel kapcsolatos halálesetért, és arra 
kötelezte őket, hogy fizessenek kártérítést 
az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, 
valamint civil társadalmi szervezeteknek;

Or. it

Módosítás 10
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben, 
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és 
esetleg a lakosságra is hatással lehet;

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos külszíni azbesztbányában, 
vízvezetékrendszerben, a partokhoz közeli 
hajóroncsban, hajóban és épületben, 
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és 
esetleg a lakosságra is hatással lehet; 
megjegyzi továbbá, hogy a jelenség 
felszámolása során figyelembe kell venni 
a megelőzésre és a kezelésre szolgáló 
források rendelkezésre állását, valamint a 
munkahelyek, a környezeti rehabilitáció
és az egészségügyi ellátásra fordított 
kiadások csökkenése tekintetében elérhető 
fokozott előnyöket;

Or. el
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Módosítás 11
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben, 
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és
esetleg a lakosságra is hatással lehet;

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben, 
valamint néhány felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ami az elemi szálak levegőben való 
újbóli szuszpendálódását okozhatja; az
azbeszt pontos helye gyakran ismeretlen, 
és ennek következtében az azbesztnek 
kitett munkavállalókra és a lakosságra is 
hatással lehet;

Or. en

Módosítás 12
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben, 
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és 
esetleg a lakosságra is hatással lehet;

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig jelen van a lakossággal közvetlen 
kapcsolatban álló belső és külső 
környezetben, vagyis a köz- és 
magánépületekben (különösen a tetőkben, 
valamint a linóleum és vinil-azbeszt 
padlóburkolatokban), hajókban, 
vonatokban, bunkerekben, alagutakban és 
csarnokokban, a köz- és magán-
vízvezetékhálózat csőrendszerében,
valamint néhány felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során, 
továbbá számos hulladéklerakó területén
is, ahol a pontos helye gyakran ismeretlen, 
és ahol ennek következtében az azbeszt 
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nem csupán az anyagnak kitett
munkavállalókra, hanem a lakosságra is 
hatással lehet;

Or. it

Módosítás 13
Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben, 
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és 
esetleg a lakosságra is hatással lehet;

3. hangsúlyozza, hogy az azbeszt még 
mindig számos hajóban és épületben,
valamint néhány olyan felújítási, bontási és 
hulladékkezelési tevékenység során is jelen 
van, ahol az azbeszt pontos helye gyakran 
ismeretlen, és ahol ennek következtében az 
azbesztnek kitett munkavállalókra és 
esetleg a lakosságra is hatással lehet; 
felhívja a tagállamok figyelmét az azbeszt 
hulladéklerakókban történő 
elhelyezésének veszélyes gyakorlatára;

Or. el

Módosítás 14
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő az elemi szálak levegőben való újbóli 
szuszpendálódásának megakadályozására 
és/vagy az azbeszt szálszerű 
kristályrácsainak megsemmisítésére 
irányuló kutatási és helyreállítási 
tevékenységeket;
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Or. en

Módosítás 15
Esther de Lange

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek egyes régiókban és 
tagállamokban a mezőgazdasági épületek 
és a vidéki épületek tetőszerkezeteiben 
lévő azbesztnek a napelemekkel való 
felváltására irányulnak, kedvező helyzetet 
teremtve ezzel valamennyi érintett fél 
számára; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az EU vidékfejlesztési 
politikájának keretében fejlesszék tovább 
ezt a megközelítést;

Or. en

Módosítás 16
Glenis Willmott

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, a pleurális plakk 
azbeszt okozta megbetegedésként való 
besorolását és hivatalos nyilvántartásba 
vételét, valamint az azbeszt jelenlétének 
megbízható feltérképezését, így járulva 
hozzá a megelőző és helyreállító 
intézkedésekhez;
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Or. en

Módosítás 17
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

4. felhívja a tagállamokat azonosítási és 
kutatási mechanizmusok létrehozására,
hogy az azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétét kimutató, feltérképező 
megfigyelőközpontok segítségével történő 
megbízható feltérképezés elvégzésére, így 
járulva hozzá a megelőző és helyreállító 
intézkedésekhez;

Or. el

Módosítás 18
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését,
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését a 
köz- és magánépületekben, hajókban, 
vonatokban, bunkerekben, alagutakban, 
csarnokokban, köz- és magán-
vízvezetékhálózatban jelen lévő azbesztre 
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vonatkozó kötelező nyilvántartás
létrehozása révén, továbbá hogy e 
nyilvántartásban egyértelműen 
feltüntessék az azbeszthulladékot
tartalmazó hulladéklerakókat az ilyen 
anyagokat tartalmazó föld véletlen 
mozgatásának elkerülése, valamint a 
megelőző és helyreállító intézkedésekhez
való hozzájárulás érdekében;

Or. it

Módosítás 19
Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez; 
nyomatékosan kéri az Európai 
Bizottságot, hogy ösztönözze a középületek 
biztonságos azbesztmentesítését;

Or. el

Módosítás 20
Sabine Wils

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat, hogy az 4. felhívja a tagállamokat, hogy az 
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azbeszttel kapcsolatos foglalkozási 
betegségekre vonatkozó módszeres 
adatgyűjtés segítségével biztosítsák minden 
azbesztózis és mesothelioma eset 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

azbeszttel kapcsolatos foglalkozási és nem 
foglalkozási betegségekre vonatkozó 
módszeres adatgyűjtés segítségével 
biztosítsák minden azbesztózis és 
mesothelioma eset, valamint a kapcsolódó 
megbetegedések európai szintű 
nyilvántartásba vételét, valamint az azbeszt 
jelenlétének megbízható feltérképezését, 
így járulva hozzá a megelőző és 
helyreállító intézkedésekhez;

Or. en

Módosítás 21
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. javasolja, hogy a Bizottság dolgozzon 
ki egy tanulmányt (jelentést), amelyben
ismerteti az azbeszt használatának 
következtében az egyes tagállamokban 
felmerült problémákat, és javaslatot tesz 
az azbeszt helyettesítésére ott, ahol 
használatban van és szükséges a cseréje, 
valamint megjelöli az erre a célra 
szükséges összegeket;

Or. el

Módosítás 22
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy az expozíció forrására 
vagy az érintett személy alkalmazotti 
státuszára való tekintet nélkül az azbeszt 

5. kiemeli, hogy az expozíció forrására 
vagy az érintett személy alkalmazotti 
státuszára való tekintet nélkül az azbeszt 
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összes Unión belüli áldozatának és 
hozzátartozóiknak joguk van megfelelő 
orvosi ellátást és pénzügyi támogatást 
kapni nemzeti egészségbiztosítási 
rendszerüktől;

összes Unión belüli áldozatának és 
hozzátartozóiknak joguk van gyors és
megfelelő orvosi ellátást és pénzügyi 
támogatást kapni nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerüktől;

Or. it

Módosítás 23
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv
kidolgozásában;

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában; felhívja a Bizottságot, 
hogy vesse egybe az azbeszt okozta 
megbetegedésekre és az azbeszt jelenlétére 
vonatkozó tagállami adatokat, és végezze 
el az azbeszt unós szintű feltérképezését 
annak elősegítése érdekében, hogy az 
intézkedéseket oda irányítsák, ahol a 
legnagyobb szükség van rájuk;

Or. en

Módosítás 24
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
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csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában;

egyesületek, csoportok és civil társadalmi 
szervezetek kulcsszerepét, valamint azt 
javasolja, hogy a tagállamok és az EU 
biztosítson forrásokat munkájukhoz és 
működjön velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában;

Or. it

Módosítás 25
Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában;

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában; hangsúlyozza ebben az 
összefüggésben a polgárok 
tájékoztatásának jelentőségét és az 
egészségügyben dolgozók speciális 
képzésének fontosságát;

Or. el

Módosítás 26
Sabine Wils

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 6. felismeri az azbeszt áldozatait tömörítő 
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csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
forrásokat munkájukhoz és működjön 
velük együtt egy, az Európában 
fennmaradó azbeszt teljes körű 
felszámolására irányuló átfogó terv 
kidolgozásában;

csoportok és civil társadalmi szervezetek 
kulcsszerepét, valamint azt javasolja, hogy 
a tagállamok és az EU biztosítson 
megfelelő finanszírozást munkájuk 
támogatása érdekében, és működjön velük 
együtt egy, az Európában fennmaradó 
azbeszt teljes körű felszámolására irányuló 
átfogó terv kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 27
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy folytassanak 
mennyiségi és minőségi kutatásokat a 
kizárólag az azbeszttel kapcsolatos 
kitettséggel összefüggő betegségek által 
sújtott európai közösségekben klinikai 
szinten megfigyelhető pszichológiai 
hatások mértékére és súlyosságára 
vonatkozóan;
(A mezotelióma a betegeket és 
családtagjaikat – elsősorban pszichológiai 
szempontból – rendkívül nehéz helyzet elé 
állítja. A Torinói Egyetem (A. Granieri 
professzor asszony) Casale Monferratóban 
folytatott kutatása rávilágított arra, hogy a 
mezoteliómában szenvedő személyeket és 
családtagjaikat olyan különböző 
személyiségjegyek jellemzik, amelyek a 
poszttraumás stressz-zavar szakkifejezéssel 
(PTSD) írhatók le.)

Or. it
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Módosítás 28
Glenis Willmott

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát – és 
azon belül a krizotil azbeszt membránokat
is –, valamint biztosítsák az összes érintett 
helyszín – köztük a nem biztonságos 
hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését.

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy kötelezzék el magukat a 
szakszervezetek által az azbeszt Unión 
belüli 2023-ig történő teljes betiltására tett
javaslat, valamint a krizotil azbeszt 
membránokat érintő valamennyi 
mentesség megszüntetése mellett, továbbá
biztosítsák az összes érintett helyszín –
köztük a nem biztonságos hulladéklerakók 
– megfelelő szennyeződésmentesítését.

Or. en

Módosítás 29
Eleni Theocharous

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát – és 
azon belül a krizotil azbeszt membránokat 
is –, valamint biztosítsák az összes érintett 
helyszín – köztük a nem biztonságos 
hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését.

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát – és 
azon belül a krizotil azbeszt membránokat 
is –, valamint biztosítsák az összes érintett 
helyszín – köztük a nem biztonságos 
hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését; az 
azbeszthulladékok kezelésével 
kapcsolatban politikai és gazdasági
intézkedéseket kell tenni az olyan 
kutatások és technológiák előmozdítása és 
támogatása érdekében, amelyek célja nem 
csupán az azbeszthulladék puszta 
eltávolítása és elföldelése, hanem az 
azbeszt aktív szálainak ártalmatlanítására 
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és a közegészségre ártalmatlan anyaggá 
történő átalakítására meglévő lehetőségek 
megvizsgálása is.

Or. el

Módosítás 30
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát – és 
azon belül a krizotil azbeszt membránokat 
is –, valamint biztosítsák az összes érintett 
helyszín – köztük a nem biztonságos 
hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését.

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát és 
csökkentsék a lehető legalacsonyabb 
szintre a munkavállalókat érő
azbesztexpozíció tekintetében a 
2009/148/EK irányelvben meghatározott 
küszöbértéket;

Or. it

Módosítás 31
Sabine Wils

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát – és 
azon belül a krizotil azbeszt membránokat 
is –, valamint biztosítsák az összes érintett 
helyszín – köztük a nem biztonságos 
hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését.

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fogadják el a szakszervezetek által 
tett az azbeszt Unión belüli 2023-ig történő 
teljes betiltására irányuló javaslatát, 
sietessék a krizotil azbeszt membránok 
használatával kapcsolatban meglévő 
eltérés megszüntetését, továbbá biztosítsák 
az összes érintett helyszín – köztük a nem 
biztonságos hulladéklerakók – megfelelő 
szennyeződésmentesítését a 
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munkavállalók egészségének megőrzésére 
és az azbesztexpozícióra vonatkozó 
rendelkezések tiszteletben tartásával.

Or. en

Módosítás 32
Glenis Willmott

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kutassák fel és vegyék 
nyilvántartásba az azbeszt 
ártalmatlanítására szolgáló és veszélyt 
jelentő helyszíneket, és a nem biztonságos 
helyszíneket EU-szerte fokozatosan 
számolják fel;

Or. en

Módosítás 33
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül a 
krizotil azbesztre vonatkozó – a REACH-
rendelet XVII. mellékletében rögzített –
mentességeket, és gyorsítsák fel az anyag
helyettesítését még a 2009-ben megadott –
10 évre szóló – mentesség hatályának 
lejárta előtt;

Or. it
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Módosítás 34
Sabine Wils

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és valamennyi 
tagállamot az ellenőrzés hatékonyságának 
javítására, hogy valamennyi érintett felet 
– különösen a hulladéklerakókban 
található azbeszthulladék kezelésével 
foglalkozókat – a 2009/148/EK 
irányelvben előírt valamennyi 
egészségügyi rendelkezés betartására 
kötelezzék, továbbá az azbesztnek az 
1999/31/EK irányelvben, valamint a 
felülvizsgált 2000/532/EK határozatban 
előírt módon veszélyes és ártalmas 
anyagnak való minősítésére;

Or. en

Módosítás 35
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az érintett 
köz- és magánterületek – köztük az 
azbeszthulladékot tartalmazó, nem 
biztonságos hulladéklerakók –
helyreállítását, valamint az azbesztet 
tartalmazó hulladékok feldolgozása és az 
ennek során keletkező felhasználható 
anyag építőipari újrahasznosítása 
érdekében mozdítsanak elő a 
semlegesítéshez hasonló környezetbarát és 
biztonságos alternatív eljárásokat;

Or. it
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Módosítás 36
Andrea Zanoni

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. felhívja a Bizottságot, hogy –
figyelembe véve a tagállami ellenőrzések 
folyamatos hiányosságait – biztosítsa 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelv megfelelő végrehajtását, annak 
biztosítása érdekében, hogy minden 
azbesztet tartalmazó hulladék –
azbesztszál-tartalmától függetlenül –
veszélyes hulladéknak minősüljön, amit 
ebből kifolyólag kifejezetten azbeszt 
kezelésére szolgáló veszélyeshulladék-
lerakókban helyezhetnek el, így elkerülve 
az azbesztszálak véletlenszerű 
kiszabadulását, ami a környező levegő és 
a lerakó alatt húzódó felszín alatti vizek
szennyeződését okozhatja; úgy véli, hogy 
az azbesztet tartalmazó hulladékok
feldolgozását minden esetben kifejezetten 
az azbeszt kezelésére és semlegesítésére 
szolgáló telepeken kell végezni 
veszélyeshulladék-lerakókban történő 
elhelyezésük helyett.

Or. it


