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Grozījums Nr. 1
Glenis Willmott

Atzinuma projekts
Virsraksts

Atzinuma projekts Grozījums

ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un 
izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo 
azbestu

ar azbestu saistītie draudi veselībai un 
izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo 
azbestu

Or. en

Grozījums Nr. 2
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji;

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji; 
uzsver iedzīvotāju informēšanas un 
izglītošanas nozīmi;

Or. el

Grozījums Nr. 3
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji;

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES vairāk nekā 250 000 
iedzīvotāji nomirs no mezoteliomas, ko 
izraisa azbesta suspendēto šķiedru 
ieelpošana, kuras ir pietiekami smalkas, 
lai sasniegtu plaušu alveolas, un 
pietiekami garas, lai pārsniegtu 
makrofāgu izmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji;

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji, un 
ka saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) prognozēm Eiropas 
Savienībā vien katru gadu tiek reģistrēti 
no 20 000 līdz 30 000 slimību gadījumi, 
kas saistīti ar azbestu;

Or. it
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Grozījums Nr. 5
Georgios Koumoutsakos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji;

1. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis 
nesniedz pietiekamu informāciju, kas 
neļauj ticami prognozēt mirstību no 
mezoteliomas Eiropā, atzīmējot, ka 
saskaņā ar pieejamajiem daļējiem 
epidemioloģiskajiem datiem tiek lēsts, ka 
līdz 2030. gadam ES no mezoteliomas 
nomirs vairāk nekā 250 000 iedzīvotāji; 
šajā sakarībā vislielāko nozīmi piešķir 
paraugprakšu apmaiņai dalībvalstu 
starpā, lai varētu noteikt diagnozi 
slimībām, kuras ir saistītas ar azbestu;

Or. el

Grozījums Nr. 6
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka visi azbesta veidi ir atzīti 
par draudiem veselībai un ka azbesta 
šķiedru ieelpošanas kaitīgās sekas, 
piemēram, plaušu vēzis un pleiras 
mezotelioma, var parādīties pat tikai pēc 
vairākām desmitgadēm (dažos gadījumos 
pēc vairāk nekā 40 gadiem);

Or. it

Grozījums Nr. 7
Oreste Rossi
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pievērš uzmanību nesenajiem 
pētījumiem, kuri parāda, ka daudzus 
atšķirīgus vēža veidus var izraisīt ne tikai 
gaisā esošu šķiedru ieelpošana, bet arī 
šādas šķiedras saturoša ūdens dzeršana 
(piemēram, no azbesta caurulēm);

Or. it

Grozījums Nr. 8
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka balasts, kas tiek lietots uz 
dzelzceļa sliedēm, bieži satur lielu azbesta 
daudzumu, kas sadalās vilcienu radītās 
vibrācijas rezultātā un nonāk apkārtējā 
gaisā; 

Or. it

Grozījums Nr. 9
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē 2012. gada 13. februārī 
Turīnā pieņemto spriedumu par azbesta
nāvējošo ietekmi, saskaņā ar kuru Itālijas 
uzņēmuma „Eternit” filiāles agrākais 
īpašnieks un agrākais direktors tika atzīti 
par atbildīgiem aptuveni 3000 nāves 

2. atzinīgi vērtē 2012. gada 13. februārī 
Turīnā tiesas pieņemto spriedumu par 
azbesta nāvējošo ietekmi, saskaņā ar kuru 
Itālijas uzņēmuma „Eternit” filiāles 
agrākais īpašnieks un agrākais direktors 
tika atzīti par atbildīgiem aptuveni 3000 
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gadījumos, kuri ir saistīti ar azbesta 
ietekmi, un viņiem tika piespriests 
atlīdzināt kaitējumu upuru radiniekiem un 
pilsoniskās sabiedrības asociācijām;

nāves gadījumos, kuri ir saistīti ar azbesta 
ietekmi, un viņiem tika piespriests 
atlīdzināt kaitējumu upuru radiniekiem un 
pilsoniskās sabiedrības asociācijām;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 
apstrādes darbībās, kur tā precīzs 
novietojums nav zināms un kur tas varētu 
ietekmēt attiecīgos strādniekus un varbūt 
arī plašu sabiedrības daļu;

3.  norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzās atklātās azbesta raktuvēs, ūdens 
apgādes sistēmās, krastiem tuvos vrakos, 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 
apstrādes darbībās, kur tā precīzs 
novietojums nav zināms un kur tas varētu 
ietekmēt attiecīgos strādniekus un varbūt 
arī plašu sabiedrības daļu; tāpat atzīmē, ka 
risinot šo problēmu ir jāņem vērā gan 
finanšu līdzekļu piešķiršana profilaksei 
un ārstēšanai, gan arī lielāki ieguvumi 
attiecībā uz darba vietām, vides 
atveseļošanu un veselības aprūpes 
izmaksu samazināšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 
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apstrādes darbībās, kur tā precīzs 
novietojums nav zināms un kur tas varētu 
ietekmēt attiecīgos strādniekus un varbūt 
arī plašu sabiedrības daļu;

apstrādes darbībās, kas var nozīmēt jaunu 
atsevišķu šķiedru suspendēšanos;  tā 
precīzs novietojums nav zināms un tādēļ
tas varētu ietekmēt attiecīgos strādniekus, 
kā arī plašu sabiedrības daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams 
dažās renovācijas, nojaukšanas un 
atkritumu apstrādes darbībās, kur tā
precīzs novietojums nav zināms un kur tas 
varētu ietekmēt attiecīgos strādniekus un
varbūt arī plašu sabiedrības daļu;

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzās iekštelpās un ārtelpās cilvēku 
tuvumā, tostarp publiskās un privātās 
ēkās (jo īpaši jumtos, grīdās, linoleja 
segumos un vinila flīzēs), kuģos, vilcienos, 
bunkeros, tuneļos un ejās un publiskās un 
privātās ūdens apgādes caurulēs, kā arī
sastopams dažās renovācijas, nojaukšanas 
un atkritumu apstrādes darbībās un 
dažādos poligonos, kuru precīzs 
novietojums nav zināms, un tādēļ tas var
ietekmēt ne tikai attiecīgos strādniekus, bet
arī plašu sabiedrības daļu;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Georgios Koumoutsakos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 
apstrādes darbībās, kur tā precīzs 

3. norāda, ka azbests joprojām ir atrodams 
daudzos kuģos un ēkās un sastopams dažās 
renovācijas, nojaukšanas un atkritumu 
apstrādes darbībās, kur tā precīzs 
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novietojums nav zināms un kur tas varētu 
ietekmēt attiecīgos strādniekus un varbūt 
arī plašu sabiedrības daļu;

novietojums nav zināms un kur tas varētu 
ietekmēt attiecīgos strādniekus un varbūt 
arī plašu sabiedrības daļu; pievērš 
dalībvalstu uzmanību bīstamai praksei 
glabāt azbestu poligonos; 

Or. el

Grozījums Nr. 14
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju veicināt pētniecības 
un atveseļošanas darbības, kuru mērķis ir 
novērst atsevišķu šķiedru atkārtotu 
suspendēšanos un/vai iznīcināt šķiedrām 
līdzīgo azbesta kristālisko režģi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Esther de Lange

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a. atzinīgi vērtē dažu reģionu un 
dalībvalstu iniciatīvas aizstāt azbestu 
šķūņu jumtos un lauku ēkās ar saules 
kolektoriem, tādā veidā panākot visām 
pusēm izdevīgu situāciju; aicina Komisiju 
un dalībvalstis turpināt attīstīt šo pieeju 
ES lauksaimniecības attīstības politikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Glenis Willmott

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, iedalīt 
kategorijās un oficiāli reģistrēt 
plankumus pleirā kā slimību, kas saistīta 
ar azbestu, un izstrādāt uzticamu azbesta 
atrašanās vietu karti un tādā veidā sekmēt 
profilaksi un koriģējošas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

4. mudina dalībvalstis nodrošināt 
atklāšanas un izpētes mehānismus visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrācijai, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
kopā ar kartēšanās observatorijām 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Andrea Zanoni
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti, izveidojot obligātu reģistru visam 
azbestam publiskās un privātās ēkās, 
kuģos, vilcienos, bunkeros, tuneļos, ejās 
un publiskās un privātās ūdens apgādes 
caurulēs un nodrošinot, ka šajā reģistrā 
tiek iekļauta skaidra informācija par 
poligoniem, kuros ir azbesta atkritumi, lai 
nepieļautu netīšas šādu apglabātu 
materiālu pārvietošanas gadījumus, un 
sekmēt profilaksi un koriģējošas darbības;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Georgios Koumoutsakos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un 
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības; mudina Komisiju 
veicināt drošu azbesta aizvākšanu no 
publiskām ēkām;

Or. el
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Grozījums Nr. 20
Sabine Wils

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes un mezoteliomas gadījumu 
reģistrāciju, sistemātiski apkopojot datus 
par azbesta izraisītām arodslimībām, un
izstrādāt uzticamu azbesta atrašanās vietu 
karti un tādā veidā sekmēt profilaksi un 
koriģējošas darbības;

4. mudina dalībvalstis nodrošināt visu 
azbestozes, mezoteliomas un ar to saistīto 
slimību gadījumu reģistrāciju, Eiropas 
līmenī sistemātiski apkopojot datus par 
azbesta izraisītām arodslimībām un ārpus 
darba iegūtām slimībām, lai izstrādātu
uzticamu azbesta atrašanās vietu karti un 
tādā veidā sekmētu profilaksi un 
koriģējošas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ierosina Komisijai sagatavot pētījumu 
(ziņojumu), lai dokumentētu azbesta 
lietošanas izraisītās problēmas katrā 
dalībvalstī un lai to aizstātu gadījumos, 
kad tas tiek lietots un ir nepieciešams, 
precizējot šim nolūkam nepieciešamos 
līdzekļus;

Or. el

Grozījums Nr. 22
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka neatkarīgi no ietekmes avota 
vai ietekmētās personas nodarbinātības 
stāvokļa, visi ES azbesta upuri un viņu 
radinieki ir pelnījuši izmantot savas 
tiesības, lai saņemtu atbilstīgu medicīnisko 
ārstēšanu un pienācīgu finanšu atbalstu no 
savas valsts veselības aprūpes sistēmas;

5. uzsver, ka neatkarīgi no ietekmes avota 
vai ietekmētās personas nodarbinātības 
stāvokļa, visi ES azbesta upuri un viņu 
radinieki ir pelnījuši izmantot savas 
tiesības, lai saņemtu drīzu un atbilstīgu 
medicīnisko ārstēšanu un pienācīgu finanšu 
atbalstu no savas valsts veselības aprūpes 
sistēmas;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Daciana Octavia Sârbu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā;

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā; aicina Komisiju 
salīdzināt dalībvalstu datus par azbesta 
izraisītām slimībām un tā klātbūtni, kā arī 
ES līmenī kartēt azbesta atrašanās vietas, 
lai palīdzētu veikt darbības tur, kur tās ir 
visvairāk nepieciešamas;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā;

6. atzīst azbesta upuru asociāciju un grupu 
un pilsoniskās sabiedrības asociāciju 
nozīmīgo lomu un ierosina dalībvalstīm un 
ES nodrošināt finansējumu šo struktūru 
darbam un sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Georgios Koumoutsakos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā;

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarboties ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā; šajā sakarībā uzsver 
sabiedrības informēšanas nozīmi un 
medicīnas darbinieku īpašas apmācības 
svarīgumu;

Or. el

Grozījums Nr. 26
Sabine Wils

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 

6. atzīst azbesta upuru grupu un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju nozīmīgo lomu un 
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ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
finansējumu šo struktūru darbam un 
sadarbotos ar tām, lai izstrādātu 
visaptverošu plānu visa atlikušā azbesta 
izņemšanai Eiropā;

ierosina dalībvalstīm un ES nodrošināt 
atbilstīgu finansējumu nolūkā atbalstīt šo 
struktūru darbu un sadarboties ar tām, lai 
izstrādātu visaptverošu plānu visa atlikušā 
azbesta izņemšanai Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Oreste Rossi

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
pētījumus par klīniski izmērāmu 
psiholoģisko seku mērogu un smagumu 
tajās kopienās visā ES, kuras ir skārušas 
slimības, kas attiecināmas vienīgi uz 
pakļautību azbesta ietekmei;
(Gan upuriem, gan viņu ģimenēm ir 
ārkārtīgi grūti sadzīvot ar mezoteliomu, 
īpaši psiholoģiskajā ziņā.  Turīnas 
Universitātes pētījums (profesors 
A. Granieri), kuru veica Kazāle 
Monferrato pilsētā, parādīja, ka 
mezoteliomas upuriem un viņu ģimenēm 
bija raksturīgi dažādi psiholoģiski 
simptomi, kas atbilst zinātniski atzītajai 
posttraumatiskā stresa sindroma (PTSD) 
definīcijai.)

Or. it

Grozījums Nr. 28
Glenis Willmott

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta,
tostarp krizotilazbesta diafragmu,
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
nodrošināt atbilstīgu atveseļošanu visiem 
attiecīgajiem objektiem, tostarp nedrošiem 
atkritumu poligoniem.

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apņemties ievērot arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta 
aizliegumam Eiropas Savienībā, atceļot 
visus atbrīvojumus krizotilazbesta 
diafragmām, un nodrošināt atbilstīgu 
atveseļošanu visiem attiecīgajiem 
objektiem, tostarp nedrošiem atkritumu 
poligoniem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta, 
tostarp krizotilazbesta diafragmu, 
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
nodrošināt atbilstīgu atveseļošanu visiem 
attiecīgajiem objektiem, tostarp nedrošiem 
atkritumu poligoniem.

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta, 
tostarp krizotilazbesta diafragmu, 
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
nodrošināt atbilstīgu atveseļošanu visiem 
attiecīgajiem objektiem, tostarp nedrošiem 
atkritumu poligoniem. saistībā ar azbesta 
atkritumu apsaimniekošanu, ir jāveic 
politiski un ekonomiski pasākumi, lai 
veicinātu un atbalstītu pētniecību un 
tehnoloģijas, kuru mērķis ir ne tikai 
pilnībā izņemt un apglabāt azbesta 
atkritumus, bet arī izvērtēt iespēju padarīt 
nekaitīgas aktīvās azbesta šķiedras un 
pārvērst tās materiālā, kas nerada 
draudus sabiedrības veselībai;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Andrea Zanoni
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta, 
tostarp krizotilazbesta diafragmu,
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
nodrošināt atbilstīgu atveseļošanu visiem 
attiecīgajiem objektiem, tostarp nedrošiem 
atkritumu poligoniem.

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
pazemināt Direktīvā 2009/148/EK 
noteikto azbesta iedarbības uz 
strādniekiem robežvērtību līdz iespējami 
zemākam līmenim; 

Or. it

Grozījums Nr. 31
Sabine Wils

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta, 
tostarp krizotilazbesta diafragmu,
aizliegumam Eiropas Savienībā un 
nodrošināt atbilstīgu atveseļošanu visiem 
attiecīgajiem objektiem, tostarp nedrošiem 
atkritumu poligoniem.

7. aicina Komisiju un dalībvalstis 
apstiprināt arodbiedrību ierosināto 
2023. gada termiņu pilnīgam azbesta 
aizliegumam Eiropas Savienībā, paredzēt, 
kad beigsies spēkā esošā atbrīvojuma 
darbība attiecībā uz krizotilazbesta 
diafragmu lietošanu, un nodrošināt 
atbilstīgu atveseļošanu visiem attiecīgajiem 
objektiem, tostarp nedrošiem atkritumu 
poligoniem, ievērojot noteikumus attiecībā 
uz strādnieku veselības aizsardzību un 
pakļautību azbesta iedarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Glenis Willmott

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzraudzīt un reģistrēt objektus, kur tiek 
glabāts azbests vai pastāv tā radīts 
apdraudējums, kā arī pakāpeniski 
pārtraukt nedrošo objektu ekspluatāciju 
visā ES; 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pārskatīt REACH regulas XVII pielikuma 
noteikumus, kuros paredzēti atbrīvojumi 
krizotilazbestam, un nodrošināt tā 
aizvietošanu pirms 2009. gadā piešķirtā 
10 gadu atbrīvojuma perioda;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Sabine Wils

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un visas dalībvalstis 
uzlabot kontroli, lai noteiktu pienākumu 
visām ieinteresētajām personām, jo īpaši 
tām, kuras ir saistītas ar azbesta 
atkritumu apstrādi poligonos, ievērot 
visus ar veselību saistītos Direktīvas 
2009/148/EK noteikumus un uzskatīt 
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azbestu par bīstamu un kaitīgu materiālu, 
kā tas noteikts Direktīvā 1999/31/EK un 
atjauninātajā Lēmumā 2000/532/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek 
atveseļoti visi skartie publiskie un privātie 
objekti, tostarp azbesta atkritumus 
saturošie nedrošie poligoni, un sekmēt 
alternatīvu videi draudzīgu, drošu procesu 
izmantošanu, piemēram, azbestu saturošo 
atkritumu apstrādes inertizēšanu un 
iegūto lietojamo materiālu otrreizēju 
pārstrādi būvniecībā;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Andrea Zanoni

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c. aicina Komisiju, ņemot vērā 
nepārtrauktos dalībvalstu kontroles 
trūkumus, gādāt par Direktīvas 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem 
pareizu īstenošanu, lai nodrošinātu, ka 
visi azbestu saturošie atkritumi, neatkarīgi 
no to šķiedru satura, tiek klasificēti kā 
bīstami atkritumi, un tādējādi apglabāti 
tikai tiem paredzētos kaitīgo atkritumu 
poligonos, ar mērķi izvairīties no nejaušas 
šķiedru izplatīšanās, kas varētu piesārņot 
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apkārtējo gaisu un gruntsūdeņus;
uzskata, ka azbestu saturoši atkritumi 
jebkurā gadījumā ir jāpārstrādā tam 
paredzētās apstrādes un inertizēšanas 
rūpnīcās, nevis ir jāapglabā kaitīgo 
atkritumu poligonos.

Or. it


