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Pakeitimas 1
Glenis Willmott

Nuomonės projektas
Antraštė

Nuomonės projektas Pakeitimas

dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai
darbe ir viso asbesto pašalinimo galimybių

dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai ir 
viso asbesto pašalinimo galimybių

Or. en

Pakeitimas 2
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių;

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių; pabrėžia, 
kaip svarbu informuoti ir mokyti piliečius;

Or. el

Pakeitimas 3
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
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nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių;

nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių ir tai 
siejama su įkvėptomis pasklidusiomis 
asbesto skaidulomis ,kurios yra 
pakankamai smulkios ir gali patekti į 
alveoles, taip pat pakankamai ilgos ir gali 
būti didesnės už makrofagus;

Or. en

Pakeitimas 4
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių;

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių, o pagal 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenis vien Europos Sąjungoje 
įregistruojama nuo 20 000 iki 30 000 su 
asbestu susijusių ligų atvejų per metus;

Or. it

Pakeitimas 5
Georgios Koumoutsakos

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių;

1. apgailestauja dėl informacijos iš kelių 
valstybių narių stokos, nes tai trukdo 
nustatyti patikimą mirtingumo nuo 
mezoteliomos Europoje prognozę, ir 
pažymi, kad pagal turimus ne visų šalių 
epidemiologinius duomenis manoma, jog 
iki 2030 m. ES nuo mezoteliomos mirs 
daugiau kaip 250 000 piliečių; šiomis 
aplinkybėmis mano, kad svarbiausia tarp 
valstybių narių keistis geriausia patirtimi 
diagnozuojant asbesto sukeltas ligas;

Or. el

Pakeitimas 6
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad visų tipų asbestas 
pripažintas pavojingu žmogaus sveikatai 
ir kad įkvėptų asbesto skaidulų 
kenksmingas poveikis, kaip antai plaučių 
vėžys ar pleuros mezotelioma, gali 
pasireikšti po kelių dešimtmečių (netgi po 
keturiasdešimties metų);

Or. it

Pakeitimas 7
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad neseniai atliktų tyrimų
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rezultatai rodo, kad daugeliu atvejų vėžį 
sukelia ne tik su oru įkvėptos asbesto 
skaidulos, bet ir skaidulos, esančios 
geriamame vandenyje (į jį patenkančios, 
pvz., iš vandentiekio vamzdžių, kurių 
sudėtyje yra asbesto);

Or. it

Pakeitimas 8
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad geležinkelių balastui 
naudojamoje skaldoje dažnai būna didelė 
procentinė dalis asbesto ir kad dėl 
traukiniams važiuojant sukeliamos 
vibracijos jis skaidosi bei nuolat pasklinda 
ore;

Or. it

Pakeitimas 9
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina 2012 m. vasario 13 d. 
Turine paskelbtą nuosprendį dėl mirtinų 
asbesto padarinių, pagal kurį buvęs 
bendrovės „Eternit“ Italijos filialo 
savininkas ir buvęs direktorius laikomi 
atsakingais už apie 3000 mirties dėl 
asbesto atvejų ir nurodyta atlyginti žalą 
aukoms, aukų giminėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms;

2. palankiai vertina Italijos teismo 2012 m. 
vasario 13 d. Turine paskelbtą nuosprendį 
dėl mirtinų asbesto padarinių, pagal kurį 
buvęs bendrovės „Eternit“ Italijos filialo 
savininkas ir buvęs direktorius laikomi 
atsakingais už apie 3 000 mirties dėl 
asbesto atvejų ir nurodyta atlyginti žalą 
aukoms, aukų giminėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms;



AM\916072LT.doc 7/20 PE497.962v01-00

LT

Or. it

Pakeitimas 10
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 
vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims ir galbūt taip pat paveikti 
plačiąją visuomenę;

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje atvirų asbesto kasyklų, vandens 
tiekimo sistemų, netoli kranto esančių
laivų nuolaužų, laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 
vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims ir galbūt taip pat paveikti 
plačiąją visuomenę; taip pat pažymi, kad 
sprendžiant šią problemą derėtų 
atsižvelgti tiek į lėšų prevencijai ir 
gydymui paskirstymą, tiek į didesnę naudą 
darbo vietų, aplinkos atkūrimo ir 
sveikatos priežiūros sąnaudų sumažinimo 
požiūriu;

Or. el

Pakeitimas 11
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 
vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, o tai gali reikšti, kad 
pakartotinai gali pasklisti pavienės 
skaidulos. Tiksli asbesto buvimo vieta 
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asmenims ir galbūt taip pat paveikti 
plačiąją visuomenę;

dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims, taip pat plačiajai visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 12
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 
vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims ir galbūt taip pat paveikti
plačiąją visuomenę;

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama su 
gyventojais glaudžiai susijusioje išorinėje 
ir vidinėje aplinkoje, t. y. viešuosiuose ir 
privačiuose pastatuose (ypač asbesto 
cemento stoguose, grindyse, linoleume, 
asbesto vinile), laivuose, traukiniuose, 
bunkeriuose, tuneliuose ir galerijose, 
viešųjų ir privačių vandentiekio tinklų 
vamzdynuose, taip pat renovacijos, 
griovimo ir atliekų tvarkymo objektuose
bei įvairiuose sąvartynuose, kuriuose tiksli 
asbesto buvimo vieta dažnai nežinoma, 
todėl jis gali turėti padarinių ne tik 
objektuose dirbantiems asmenims, bet ir 
visiems piliečiams;

Or. it

Pakeitimas 13
Georgios Koumoutsakos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 

3. pažymi, kad asbesto vis dar esama 
daugelyje laivų ir pastatų, taip pat 
renovacijos, griovimo ir atliekų tvarkymo 
objektuose, kuriuose tiksli asbesto buvimo 
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vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims ir galbūt taip pat paveikti 
plačiąją visuomenę;

vieta dažnai nežinoma, todėl jis gali turėti 
padarinių objektuose dirbantiems 
asmenims ir galbūt taip pat paveikti 
plačiąją visuomenę; atkreipia valstybių 
narių dėmesį į pavojingą asbesto išmetimo 
sąvartynuose praktiką;

Or. el

Pakeitimas 14
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją skatinti mokslinių 
tyrimų ir išvalymo veiklą, kuria būtų 
siekiama išvengti pakartotinio pavienių 
skaidulų pasklidimo ir (arba) sunaikinti 
pluoštines asbesto kristalines gardeles;

Or. en

Pakeitimas 15
Esther de Lange

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina kai kuriuose 
regionuose ir valstybėse narėse vykdomas 
iniciatyvas, kuriomis siekiama asbestą, 
kurio aptinkama ūkinių pastatų stogų 
dangoje ir kaimo vietovėse esančiuose 
pastatuose, pakeisti saulės baterijų 
plokštėmis, taip pasiekiant abipusę naudą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares toliau 
plėtoti šį požiūrį atsižvelgiant į ES kaimo 
plėtros politiką;
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Or. en

Pakeitimas 16
Glenis Willmott

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, prie asbesto sukeltų ligų 
kategorijos priskirti krūtinplėvės sąaugas 
ir oficialiai registruoti šį susirgimą kaip 
šios kategorijos ligą, pateikti patikimą 
asbesto buvimo vietų žemėlapį ir taip 
prisidėti prie prevencijos ir taisomųjų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 17
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti nustatymo ir mokslinių tyrimų 
mechanizmus, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, taip pat, padedant 
kartografavimo stebėsenos centrams,
pateikti patikimą asbesto buvimo vietų 
žemėlapį ir taip prisidėti prie prevencijos ir 
taisomųjų veiksmų;



AM\916072LT.doc 11/20 PE497.962v01-00

LT

Or. el

Pakeitimas 18
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
buvimo vietų žemėlapį, įsteigiant 
privalomą viešuosiuose ir privačiuose 
pastatuose, laivuose, traukiniuose, 
bunkeriuose, tuneliuose ir galerijose, 
viešųjų ir privačių vandentiekio tinklų 
vamzdynuose esančio asbesto registrą, 
kuriame būtų aiškiai nurodomi ir asbesto 
atliekų sąvartynai, kad būtų išvengta 
netyčinio šių užkastų medžiagų 
išjudinimo, ir prisidėti prie prevencijos ir 
taisomųjų veiksmų;

Or. it

Pakeitimas 19
Georgios Koumoutsakos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir 
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
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buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų; 
primygtinai ragina Komisiją skatinti, kad 
asbestas būtų saugiai pašalinamas iš 
visuomeninių pastatų;

Or. el

Pakeitimas 20
Sabine Wils

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės ir
mezoteliomos atvejai būtų registruojami 
sisteminio duomenų apie profesinius su 
asbestu susijusius susirgimus rinkimo 
priemonėmis, pateikti patikimą asbesto 
buvimo vietų žemėlapį ir taip prisidėti prie 
prevencijos ir taisomųjų veiksmų;

4. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad visi asbestozės, 
mezoteliomos ir susijusių ligų atvejai būtų 
registruojami sisteminio duomenų apie 
profesinius ir ne profesinius su asbestu 
susijusius susirgimus Europos lygmeniu
rinkimo priemonėmis, siekiant pateikti 
patikimą asbesto buvimo vietų žemėlapį ir 
taip prisidėti prie prevencijos ir taisomųjų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 21
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. siūlo, kad Komisija parengtų mokslo 
veikalą (ataskaitą), kuriame būtų 
aprašomos dėl asbesto naudojimo 
kylančios problemos kiekvienoje 
valstybėje narėje ir būtų skatinama 
pakeisti asbestą ten, kur jis naudojamas ir 
reikalingas, konkrečiai numatant šiam 
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tikslui reikalingas lėšas;

Or. el

Pakeitimas 22
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad nepriklausomai nuo taršos 
šaltinio ar poveikį patiriančio asmens 
užimtumo padėties visos ES asbesto aukos 
ir jų giminės turi teisę gauti tinkamą 
medicininį gydymą ir tinkamą finansinę 
paramą pagal nacionalines sveikatos 
sistemas;

5. pabrėžia, kad nepriklausomai nuo taršos 
šaltinio ar poveikį patiriančio asmens 
užimtumo padėties visos ES asbesto aukos 
ir jų giminės turi teisę laiku gauti tinkamą 
medicininį gydymą ir tinkamą finansinę 
paramą pagal nacionalines sveikatos 
sistemas;

Or. it

Pakeitimas 23
Daciana Octavia Sârbu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą;

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą; ragina Komisiją 
palyginti valstybių narių duomenis dėl 
asbesto sukeltų ligų ir asbesto buvimo 
vietų ir parengti ES lygmens asbesto 
buvimo vietų žemėlapį, siekiant padėti 
nukreipti veiksmus ten, kur jų labiausiai 
reikia;
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Or. en

Pakeitimas 24
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą;

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų asociacijoms bei grupėms ir 
pilietinės visuomenės asociacijoms, ir 
rekomenduoja, kad valstybės narės ir ES 
finansuotų jų veiklą ir bendradarbiautų su 
jomis nustatant išsamų viso Europoje 
esančio asbesto pašalinimo planą;

Or. it

Pakeitimas 25
Georgios Koumoutsakos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą;

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio
asbesto pašalinimo planą; šiomis 
aplinkybėmis pabrėžia, kaip svarbu 
informuoti visuomenę ir kaip svarbu 
rengti specialius medicinos personalo 
mokymus;

Or. el
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Pakeitimas 26
Sabine Wils

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES finansuotų jų 
veiklą ir bendradarbiautų su jomis 
nustatant išsamų viso Europoje esančio 
asbesto pašalinimo planą;

6. pripažįsta, kad svarbus vaidmuo tenka 
asbesto aukų grupėms ir pilietinės 
visuomenės asociacijoms, ir rekomenduoja, 
kad valstybės narės ir ES sukurtų tinkamą 
fondą jų veiklai finansuoti ir 
bendradarbiautų su jomis nustatant išsamų 
viso Europoje esančio asbesto pašalinimo 
planą;

Or. en

Pakeitimas 27
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atlikti kiekybinį ir įvairiose būtent nuo 
asbesto poveikio nukentėjusiose Europos 
geografinėse vietovėse klinikiniu 
lygmeniu nustatomų psichologinių 
aspektų kokybinį intervencinį tyrimą;
(Sergantieji mezotelioma ir jų šeimos 
nariai susiduria su aplinkybėmis, su 
kuriomis sudėtinga tvarkytis, ypač 
psichologiniu požiūriu. Turino 
universitetui (profesorei A. Granieri) 
atlikus tyrimą Kazale Monferate, 
paaiškėjo, kad sergantieji mezotelioma ir 
jų šeimų nariai išsiskiria įvairiais 
asmenybės bruožais, kuriuos galima 
bendrai pavadinti potrauminio streso 
sutrikimu (angl. PTSD).
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Or. it

Pakeitimas 28
Glenis Willmott

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES,
įskaitant chrizotilo asbesto diafragmas, ir 
užtikrintas tinkamas visų atitinkamų 
objektų išvalymas, įskaitant nesaugius 
sąvartynus.

7. ragina Komisiją ir valstybes nares
laikytis profesinių sąjungų pasiūlyto
2023 m. termino, iki kurio asbestas turi 
būti visiškai uždraustas ES, panaikinant 
visas išimtis chrizotilo asbesto
diafragmoms, ir užtikrintas tinkamas visų 
atitinkamų objektų išvalymas, įskaitant 
nesaugius sąvartynus.

Or. en

Pakeitimas 29
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES, 
įskaitant chrizotilo asbesto diafragmas, ir 
užtikrintas tinkamas visų atitinkamų 
objektų išvalymas, įskaitant nesaugius 
sąvartynus.

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES,
įskaitant chrizotilo asbesto diafragmas, ir 
užtikrintas tinkamas visų atitinkamų 
objektų išvalymas, įskaitant nesaugius 
sąvartynus; dėl asbesto atliekų tvarkymo 
pažymėtina, kad būtina imtis politinių ir 
ekonominių priemonių siekiant skatinti ir 
remti mokslinius tyrimus ir tokias 
technologijas, kuriomis siekiama ne tik 
paprasčiausiai pašalinti ir užkasti asbesto 
atliekas, tačiau ir ištirti aktyvaus asbesto 
pluošto kenksmingumo pašalinimo 
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galimybes bei paversti jį medžiaga, 
nekeliančia pavojaus visuomenės 
sveikatai.

Or. el

Pakeitimas 30
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES, 
įskaitant chrizotilo asbesto diafragmas, ir 
užtikrintas tinkamas visų atitinkamų 
objektų išvalymas, įskaitant nesaugius 
sąvartynus.

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES ir 
kuo labiau sumažinti Direktyvoje 
2009/148/EB nustatytą asbesto skaidulų 
poveikio darbuotojams ribinę vertę;

Or. it

Pakeitimas 31
Sabine Wils

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES,
įskaitant chrizotilo asbesto diafragmas, ir 
užtikrintas tinkamas visų atitinkamų 
objektų išvalymas, įskaitant nesaugius 
sąvartynus.

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pritarti profesinių sąjungų siūlymui 
nustatyti 2023 m. terminą, iki kurio 
asbestas turi būti visiškai uždraustas ES,
numatyti ankstesnį dabartinės išimties dėl
chrizotilo asbesto diafragmų naudojimo 
galiojimo pabaigos terminą ir užtikrinti
tinkamą visų atitinkamų objektų išvalymą, 
įskaitant nesaugius sąvartynus, laikantis 
darbuotojų sveikatos apsaugos ir jų 
apsaugos nuo asbesto poveikio nuostatų.
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Pakeitimas 32
Glenis Willmott

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti ir registruoti asbesto sąvartynus 
bei pavojingas vietas ir visoje ES 
laipsniškai likviduoti tokias nesaugias 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 33
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
persvarstyti šiuo metu chrizotilo asbestui 
taikomas reglamento REACH XVII 
priede išdėstytas leidžiančias nukrypti 
nuostatas, kad jos būtų pakeistos dar 
nepasibaigus 2009 m. nustatytam 
dešimties metų terminui;

Or. it

Pakeitimas 34
Sabine Wils

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir visas valstybes 
nares pagerinti kontrolės priemones, 
siekiant įpareigoti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus, ypač 
vykdančius asbesto tvarkymo 
sąvartynuose veiklą, laikytis visų sveikatos 
priežiūros nuostatų, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvą 2009/148/EB, taip pat 
priskiriant asbestą prie pavojingų ir 
žalingų medžiagų, kaip numatyta
Direktyvoje 1999/31/EB ir atnaujintame 
Sprendime 2000/532/EB;

Or. en

Pakeitimas 35
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis veiksmų siekiant pagerinti visų 
viešųjų ir privačių teritorijų būklę, 
įskaitant nesaugius asbesto atliekų 
sąvartynus, ir skatinti taikyti alternatyvius 
ekologiškus ir saugius atliekų, kuriose yra 
asbesto, apdorojimo procesus, pvz., 
inertizavimą, siekiant vėliau perdirbti 
medžiagas, kurias galima panaudoti 
statybos sektoriuje;

Or. it

Pakeitimas 36
Andrea Zanoni

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)



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

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina Komisiją, turint omenyje 
nuolat nepakankamą kontrolę daugelyje 
valstybių narių, prižiūrėti, kad būtų 
tinkamai taikoma Direktyva 1999/31/EB 
dėl atliekų sąvartynų, kad nepaisant 
skaidulų sudėties, bet kokios atliekos, 
kuriose yra asbesto, būtų klasifikuojamos 
kaip pavojingos ir tvarkomos tik 
specialiuose pavojingoms atliekoms 
skirtuose sąvartynuose, siekiant išvengti 
atsitiktinio skaidulų, kuriomis gali būti 
užterštas oras ir po sąvartynais esantys 
vandeningieji sluoksniai, patekimo į 
aplinką; pavojingų atliekų sąvartynuose 
laikomų atliekų šalinimas visgi turėtų būti 
keičiamas šių atliekų tvarkymu 
specialiuose apdorojimo ir inertizavimo 
centruose;

Or. it


