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Amendement 1
Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Titel

Ontwerpadvies Amendement

Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor 
de gezondheid op de werkplek en 
vooruitzichten op afschaffing van alle 
bestaande vormen van asbest

Aan asbest gerelateerde bedreigingen voor 
de gezondheid en vooruitzichten op 
afschaffing van alle bestaande vormen van 
asbest

Or. en

Amendement 2
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tegen 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom;

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tot 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom; onderstreept het belang 
van informatie en scholing voor de 
burger;

Or. el

Amendement 3
Vittorio Prodi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tegen 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom;

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tot 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom dat is opgelopen door 
inademing van zwevende asbestvezels, die 
klein genoeg zijn om de longblaasjes te 
bereiken en te lang om door macrofagen 
te kunnen worden opgenomen;

Or. en

Amendement 4
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tegen 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom;

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tot 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom, en dat naar schatting van 
de WHO alleen al in de Europese Unie 
jaarlijks tussen 20 000 en 30 000 gevallen 
van asbestgerelateerde ziekten worden 
vastgesteld;

Or. it
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Amendement 5
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tegen 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom;

1. betreurt het gebrek aan informatie van 
een aantal lidstaten dat een betrouwbare 
voorspelling van het 
mesothelioomsterftecijfer in Europa in de 
weg staat en merkt op dat volgens de 
gedeeltelijk beschikbare epidemiologische 
gegevens tot 2030 in de EU naar 
verwachting meer dan 250 000 burgers 
zullen sterven als gevolg van een 
mesothelioom; hecht in dit verband grote 
waarde aan de uitwisseling van optimale 
methodes tussen de lidstaten voor de 
diagnose van asbestgerelateerde ziekten;

Or. el

Amendement 6
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat alle soorten asbest 
erkend zijn als gezondheidsrisico en dat 
de schadelijke gevolgen van het inademen 
van asbestvezels, zoals longkanker en 
pleuraal mesothelioom, zich soms pas na 
tientallen jaren (tot na meer dan 40 jaar) 
manifesteren;

Or. it
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Amendement 7
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op recente studies waaruit 
blijkt dat veel soorten kanker niet alleen 
ontstaan door inademing van zwevende 
vezels, maar ook door het inslikken van 
water dat dergelijke vezels bevat 
(bijvoorbeeld uit asbesthoudende 
waterleidingen);

Or. it

Amendement 8
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat de bij spoorrails 
gebruikte steenslag vaak grote 
hoeveelheden asbest bevat, die vrijkomt 
als gevolg van de door het treinverkeer 
veroorzaakte trillingen en zich 
voortdurend in de omringende lucht 
verspreidt;

Or. it

Amendement 9
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over de uitspraak van 
13 februari 2012 in Turijn inzake de 
dodelijke gevolgen van asbest, waarmee de 
voormalig eigenaar en de voormalige 
directeur van de Italiaanse tak van het 
bedrijf Eternit verantwoordelijk werden 
gehouden voor ongeveer 3 000 aan asbest 
gerelateerde sterfgevallen en werden 
veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoeding aan de slachtoffers en 
hun familieleden en aan organisaties van 
het maatschappelijk middenveld;

2. is verheugd over de uitspraak van 
13 februari 2012 van een Italiaanse 
rechtbank in Turijn inzake de dodelijke 
gevolgen van asbest, waarmee de 
voormalig eigenaar en de voormalige 
directeur van de Italiaanse tak van het 
bedrijf Eternit verantwoordelijk werden 
gehouden voor ongeveer 3 000 aan asbest 
gerelateerde sterfgevallen en werden 
veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoeding aan de slachtoffers en 
hun familieleden en aan organisaties van 
het maatschappelijk middenveld;

Or. it

Amendement 10
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan 
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft;

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel open asbestmijnen, 
waterleidingsystemen, scheepswrakken 
nabij de kust, schepen en gebouwen en bij 
sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan 
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft; merkt ook op dat bij het 
aanpakken van het probleem rekening 
moet worden gehouden met de toewijzing 
van middelen voor preventie en 
behandeling en met de bijkomende 
voordelen in de zin van werkgelegenheid, 
herstel van het milieu en vermindering 
van ziektekosten;
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Or. el

Amendement 11
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan 
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft;

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij losse 
vezels opnieuw vrijkomen; de exacte 
locatie van de asbest is vaak niet bekend en
als gevolg hiervan kan de asbest een 
impact op blootgestelde werknemers
hebben en ook het grote publiek treffen;

Or. en

Amendement 12
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft;

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in binnen- en buitenruimtes, 
waar nauw contact met mensen is, 
bijvoorbeeld in publieke en particuliere 
gebouwen (met name in daken van 
asbestcement, vloeren, linoleum en 
vinyltegels), schepen, treinen, bunkers, 
tunnels en galerijen, publieke en
particuliere waterleidingstelsels en bij 
sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten en 
stortplaatsen, waarvan de exacte locatie 
vaak niet bekend is, zodat de asbest niet 
alleen een impact kan hebben op 
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blootgestelde werknemers maar ook op de 
burgers in het algemeen;

Or. it

Amendement 13
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan 
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft;

3. wijst erop dat asbest nog steeds 
voorkomt in veel schepen en gebouwen en 
bij sommige renovatie-, sloop- en 
afvalverwerkingsactiviteiten, waarbij de 
exacte locatie van de asbest vaak niet 
bekend is en waar het als gevolg hiervan 
een impact kan hebben op blootgestelde 
werknemers en mogelijk ook het grote 
publiek treft; vestigt de aandacht van de 
lidstaten op de gevaarlijke methode om 
asbest op stortplaatsen te deponeren;

Or. el

Amendement 14
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op activiteiten 
voor onderzoek en sanering te steunen die 
erop gericht zijn te voorkomen dat losse 
asbestvezels opnieuw in de lucht 
terechtkomen en/of de vezelachtige 
kristalstructuur van asbest te vernietigen;

Or. en
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Amendement 15
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de initiatieven in 
sommige regio's en lidstaten om asbest in 
schuurdaken en agrarische gebouwen te 
vervangen door zonnepanelen, waardoor 
een win-winsituatie ontstaat; roept de 
Commissie en de lidstaten op deze 
benadering verder uit te werken in het 
kader van het EU-beleid voor 
plattelandsontwikkeling;

Or. en

Amendement 16
Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde 
asbestziektes en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde 
asbestziekten, dat pleurale plaques worden 
aangemerkt en officieel worden 
geregistreerd als asbestgerelateerde ziekte
en dat de aanwezigheid van asbest op 
betrouwbare wijze in kaart wordt gebracht 
om op die manier bij te dragen aan 
preventie- en herstelmaatregelen;

Or. en
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Amendement 17
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde
asbestziektes en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan te 
voorzien in mechanismen voor 
identificatie en onderzoek zodat alle 
gevallen van asbestose en mesothelioom 
worden geregistreerd door middel van de 
systematische verzameling van gegevens 
over beroepsgerelateerde asbestziekten en 
dat de aanwezigheid van asbest met behulp 
van karteringsinstanties op betrouwbare 
wijze in kaart wordt gebracht om op die 
manier bij te dragen aan preventie- en 
herstelmaatregelen;

Or. el

Amendement 18
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde
asbestziektes en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde
asbestziekten en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht door invoering van een verplicht 
register van alle asbest in openbare en 
particuliere gebouwen, schepen, treinen, 
bunkers, tunnels, galerijen en openbare 
en particuliere waterleidingsystemen, en 
door te waarborgen dat dit register ook 
duidelijke gegevens bevat over 
stortplaatsen waar zich asbest bevindt, om
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te voorkomen dat de grond waarin asbest 
begraven is, onbedoeld in beweging wordt 
gebracht en om bij te dragen aan 
preventie- en herstelmaatregelen;

Or. it

Amendement 19
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde 
asbestziektes en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen;

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en 
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde 
asbestziekten en dat de aanwezigheid van 
asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan veilige 
verwijdering van asbest uit openbare 
gebouwen te stimuleren;

Or. el

Amendement 20
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose en
mesothelioom worden geregistreerd door 
middel van de systematische verzameling 
van gegevens over beroepsgerelateerde 
asbestziektes en dat de aanwezigheid van 

4. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat alle gevallen van asbestose, 
mesothelioom en aanverwante ziekten 
worden geregistreerd door middel van de 
systematische verzameling op Europees 
niveau van gegevens over al dan niet 
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asbest op betrouwbare wijze in kaart wordt 
gebracht om op die manier bij te dragen 
aan preventie- en herstelmaatregelen;

beroepsgerelateerde asbestziekten, zodat de 
aanwezigheid van asbest op betrouwbare 
wijze in kaart wordt gebracht om op die 
manier bij te dragen aan preventie- en 
herstelmaatregelen;

Or. en

Amendement 21
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor dat de Commissie een 
studie (verslag) opstelt van de problemen 
die het gebruik van asbest in elke lidstaat 
veroorzaakt en asbest te vervangen daar 
waar het gebruikt is en noodzakelijk is, 
onder vermelding van de middelen die 
hiertoe nodig zijn;

Or. el

Amendement 22
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat alle asbestslachtoffers en 
hun familieleden in de EU, ongeacht de 
bron van blootstelling of de beroepsstatus 
van de blootgestelde persoon, recht moeten 
hebben op het ontvangen van passende 
medische zorg en voldoende financiële 
steun van hun nationale 
gezondheidsstelsel;

5. benadrukt dat alle asbestslachtoffers en 
hun familieleden in de EU, ongeacht de 
bron van blootstelling of de beroepsstatus 
van de blootgestelde persoon, recht moeten 
hebben op het ontvangen van snelle en 
passende medische zorg en voldoende 
financiële steun van hun nationale 
gezondheidsstelsel;

Or. it
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Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een veelomvattend plan 
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa;

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een breed opgezet plan 
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa; roept de Commissie op 
gegevens uit de lidstaten over 
asbestgerelateerde ziekten en het 
vóórkomen daarvan samen te brengen en 
op Europees niveau in kaart te brengen, 
teneinde ertoe bij te dragen dat 
maatregelen zo gericht mogelijk worden 
ingezet;

Or. en

Amendement 24
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent de belangrijke rol van groepen
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een veelomvattend plan
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa;

6. erkent de belangrijke rol van 
verenigingen van asbestslachtoffers en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en beveelt de lidstaten en de 
EU aan financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor hun werk en 
met hen samen te werken bij het vaststellen 
van een breed opgezet plan ter 
verwijdering van alle overgebleven asbest 
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in Europa;

Or. it

Amendement 25
Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een veelomvattend plan 
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa;

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor 
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een breed opgezet plan 
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa; onderstreept in dit 
verband het belang van voorlichting van 
het publiek en van specifieke scholing van 
medisch personeel;

Or. el

Amendement 26
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor
hun werk en met hen samen te werken bij 
het vaststellen van een veelomvattend plan 
ter verwijdering van alle overgebleven 
asbest in Europa;

6. erkent de belangrijke rol van groepen 
van asbestslachtoffers en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld en beveelt 
de lidstaten en de EU aan een adequaat 
fonds ter beschikking te stellen ter 
ondersteuning van hun werk en met hen 
samen te werken bij het vaststellen van een 
breed opgezet plan ter verwijdering van 
alle overgebleven asbest in Europa;
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Or. en

Amendement 27
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op actief onderzoek uit te voeren naar de 
omvang en ernst van klinisch meetbare 
psychologische gevolgen in 
gemeenschappen in de EU die getroffen 
zijn door ziekten welke uitsluitend aan 
blootstelling aan asbest toe te schrijven 
zijn;
(Zowel voor slachtoffers als voor hun 
familie is mesothelioom een zwaar lot, niet 
in de laatste plaats uit psychologisch 
oogpunt. Uit onderzoek in Casale 
Monferrato, uitgevoerd door de universiteit 
van Turijn (prof. A. Granieri) is gebleken 
dat personen die aan mesothelioom lijden 
en hun familie verschillende 
psychologische symptomen vertonen welke 
onder de wetenschappelijk aanvaarde 
definitie van posttraumatische stress-
stoornis (PTSS) vallen.)

Or. it

Amendement 28
Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
zich te verbinden tot invoering van de 
door de vakbonden voorgestelde deadline 
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verbod op asbest, met inbegrip van
chrysotielasbestmembranen, in de EU te 
accepteren en de passende sanering van 
alle betrokken plaatsen, met inbegrip van 
onveilige stortplaatsen, te garanderen.

van 2023 voor een algeheel verbod op 
asbest in de EU, onder opheffing van alle 
uitzonderingen voor
chrysotielasbestmembranen, en passende 
sanering van alle betrokken plaatsen, met 
inbegrip van onveilige stortplaatsen, te 
garanderen.

Or. en

Amendement 29
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest, met inbegrip van 
chrysotielasbestmembranen, in de EU te 
accepteren en de passende sanering van 
alle betrokken plaatsen, met inbegrip van 
onveilige stortplaatsen, te garanderen.

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest in de EU, met inbegrip 
van chrysotielasbestmembranen, te 
accepteren en passende sanering van alle 
betrokken plaatsen, met inbegrip van 
onveilige stortplaatsen, te garanderen; wijst 
erop dat er met betrekking tot het beheer 
van asbestafval politieke en economische 
maatregelen nodig zijn om stimulansen en 
steun te bieden aan onderzoek en 
technologieën die niet alleen zijn gericht 
op het verwijderen en begraven van 
asbest, maar ook nagaan hoe actieve 
asbestvezels onschadelijk kunnen worden 
gemaakt en kunnen worden omgezet in 
materiaal dat geen gezondheidsrisico 
inhoudt.

Or. el

Amendement 30
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest, met inbegrip van 
chrysotielasbestmembranen, in de EU te 
accepteren en de passende sanering van 
alle betrokken plaatsen, met inbegrip van 
onveilige stortplaatsen, te garanderen.

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest in de EU, met inbegrip 
van chrysotielasbestmembranen, te 
accepteren en de grenswaarde voor 
blootstelling van werknemers aan 
asbestvezels overeenkomstig Richtlijn 
2009/148/EG naar het laagst mogelijk 
niveau te brengen;

Or. it

Amendement 31
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest, met inbegrip van
chrysotielasbestmembranen, in de EU te 
accepteren en de passende sanering van 
alle betrokken plaatsen, met inbegrip van 
onveilige stortplaatsen, te garanderen.

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de door de vakbonden voorgestelde 
deadline van 2023 voor een algeheel 
verbod op asbest in de EU te accepteren, 
het aflopen van de bestaande uitzondering
voor het gebruik van
chrysotielasbestmembranen te vervroegen, 
en passende sanering van alle betrokken 
plaatsen, met inbegrip van onveilige 
stortplaatsen, te garanderen door de 
bepalingen inzake bescherming van de 
gezondheid van werknemers en 
blootstelling aan asbest na te leven.

Or. en

Amendement 32
Glenis Willmott
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gevaarlijke stortplaatsen van 
asbest op te sporen en te registreren en 
een einde te maken aan onveilige 
stortplaatsen in de hele EU;

Or. en

Amendement 33
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de in Bijlage XVII bij de 
REACH-verordening opgenomen 
uitzonderingsbepalingen inzake 
chrysotielasbest te herzien en te 
waarborgen dat er vóór afloop van de in 
2009 toegekende uitzondering voor tien 
jaar wordt voorzien in een alternatief;

Or. it

Amendement 34
Sabine Wils

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en alle 
lidstaten de controle op te voeren teneinde 
alle betrokken belanghebbenden, met 
name die welke betrokken zijn bij de 
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behandeling van asbestafval op 
stortplaatsen, te verplichten zich te 
houden aan alle gezondheidsvoorschriften 
van Richtlijn 2009/148/EG en asbest aan 
te merken als gevaarlijke en schadelijke 
stof, zoals bepaald in Richtlijn 
1999/31/EG en het bijgewerkte Besluit 
2000/532/EG;

Or. en

Amendement 35
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op maatregelen te treffen om sanering 
van alle betrokken openbare en 
particuliere locaties te waarborgen, met 
inbegrip van onveilige stortplaatsen die 
asbest bevatten, en het gebruik van 
alternatieve, milieuvriendelijke en veilige 
processen te bevorderen, zoals het 
onschadelijk maken van asbesthoudend 
afval en vervolgens recyclen van het 
daaruit resulterende materiaal voor 
gebruik in de bouwsector;

Or. it

Amendement 36
Andrea Zanoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie, gezien 
de aanhoudende lacunes in de controles 
van de lidstaten, erop toe te zien dat 
Richtlijn 1999/31/EG betreffende het 
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storten van afvalstoffen naar behoren 
wordt uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat 
alle asbesthoudend afval, ongeacht het 
gehalte aan vezels, wordt aangemerkt als 
gevaarlijk afval en daarom uitsluitend 
gedeponeerd wordt op stortplaatsen voor 
gevaarlijk afval, zodat onbedoeld 
vrijkomen van asbestvezels die de 
omringende lucht en het grondwater 
kunnen vervuilen, wordt voorkomen; is 
van mening dat asbesthoudend afval hoe 
dan ook zou moeten worden verwerkt in 
specifieke bedrijven voor het verwerken 
en onschadelijk maken ervan, en niet mag 
worden gedeponeerd op stortplaatsen voor 
gevaarlijk afval.

Or. it


