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Amendamentul 1
Glenis Willmott

Proiect de aviz
Titlu

Proiectul de aviz Amendamentul

referitor la amenințările la adresa sănătății 
la locul de muncă legate de azbest și 
perspectivele de eliminare completă a 
azbestului existent

referitor la amenințările la adresa sănătății 
legate de azbest și perspectivele de 
eliminare completă a azbestului existent

Or. en

Amendamentul 2
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
din cauza apariției mezoteliomului în 
Europa, având în vedere că datele 
epidemiologice parțiale existente arată că, 
până în 2030, în UE se estimează că vor 
deceda peste 250 000 de cetățeni în urma 
apariției mezoteliomului;

1. regretă faptul că mai multe state membre
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
provocate mezoteliom în Europa, având în 
vedere că datele epidemiologice parțiale 
existente arată că, până în 2030, în UE se 
estimează că vor deceda peste 250 000 de 
cetățeni din cauza mezoteliomului; 
subliniază importanța informării și a 
formării cetățenilor;

Or. el

Amendamentul 3
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
din cauza apariției mezoteliomului în 
Europa, având în vedere că datele 
epidemiologice parțiale existente arată că, 
până în 2030, în UE se estimează că vor 
deceda peste 250 000 de cetățeni în urma 
apariției mezoteliomului;

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
provocate de mezoteliom în Europa, având 
în vedere că datele epidemiologice parțiale 
existente arată că, până în 2030, în UE se 
estimează că vor deceda peste 250 000 de 
cetățeni din cauza mezoteliomului ca 
urmare a inhalării de fibre de azbest 
suspendate, suficient de subțiri pentru a 
ajunge la alveole și suficient de lungi 
pentru a depăși dimensiunea 
macrofagelor;

Or. en

Amendamentul 4
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
din cauza apariției mezoteliomului în 
Europa, având în vedere că datele 
epidemiologice parțiale existente arată că, 
până în 2030, în UE se estimează că vor 
deceda peste 250 000 de cetățeni în urma 
apariției mezoteliomului;

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
cauzate de mezoteliom în Europa, având în 
vedere că datele epidemiologice parțiale 
existente arată că, până în 2030, în UE se 
estimează că vor deceda peste 250 000 de 
cetățeni din cauza mezoteliomului și că, 
potrivit estimărilor Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS), numai în Uniunea 
Europeană se înregistrează în fiecare an 
între 20 000 și 30 000 de cazuri de 
îmbolnăviri asociate azbestului;

Or. it
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Amendamentul 5
Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
din cauza apariției mezoteliomului în 
Europa, având în vedere că datele 
epidemiologice parțiale existente arată că, 
până în 2030, în UE se estimează că vor 
deceda peste 250 000 de cetățeni în urma 
apariției mezoteliomului;

1. regretă faptul că mai multe state membre 
nu au pus la dispoziție informațiile 
necesare, ceea ce constituie un obstacol 
pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității 
provocate de mezoteliom în Europa, având 
în vedere că datele epidemiologice parțiale 
existente arată că, până în 2030, în UE se 
estimează că vor deceda peste 250 000 de 
cetățeni din cauza mezoteliomului; în acest 
context, acordă maximă importanță 
schimburilor de bune practici între statele 
membre în ceea ce privește diagnosticarea 
bolilor asociate azbestului;

Or. el

Amendamentul 6
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că toate tipurile de 
azbest au fost recunoscute ca fiind un 
pericol pentru sănătate și că efectele 
nocive ale inhalării fibrelor de azbest, 
cum ar fi cancerul pulmonar și 
mezoteliomul pleural, necesită câteva zeci 
de ani (în unele cazuri, peste 40 de ani) 
până să devină evidente;

Or. it
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Amendamentul 7
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra studiilor recente 
care demonstrează că diferitele tipuri de 
cancer se pot dezvolta nu numai ca 
urmare a inhalării fibrelor în suspensie, 
ci și a ingerării apei care conține astfel de 
fibre (de exemplu, din conductele din 
azbest);

Or. it

Amendamentul 8
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că balastul utilizat la 
șine conține în mod frecvent cantități 
mari de azbest care este dislocat în urma 
vibrațiilor provocate de trenuri și eliberat 
în aerul înconjurător;

Or. it

Amendamentul 9
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută verdictul dat la 13 februarie 2012 
la Torino cu privire la consecințele fatale 

2. salută verdictul dat la 13 februarie 2012 
de o instanță din Torino cu privire la 



AM\916072RO.doc 7/21 PE497.962v01-00

RO

ale azbestului prin care fostul proprietar și 
fostul director al sucursalei italiene a 
societății Eternit au fost găsiți vinovați de 
aproximativ 3 000 de decese legate de 
azbest și au fost obligați să plătească 
despăgubiri victimelor și rudelor acestora, 
precum și organizațiilor societății civile;

consecințele fatale ale azbestului prin care 
fostul proprietar și fostul director al 
sucursalei italiene a societății Eternit au 
fost găsiți vinovați de aproximativ 3 000 de 
decese legate de azbest și au fost obligați 
să plătească despăgubiri victimelor și 
rudelor acestora, precum și organizațiilor 
societății civile;

Or. it

Amendamentul 10
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în multe nave și clădiri, 
precum și în anumite activități de renovare, 
demolare și procesare a deșeurilor în cazul 
cărora adesea nu se știe unde se află acesta 
și, prin urmare, nici în ce situație ar avea 
impact asupra lucrătorilor expuși, existând 
posibilitatea să afecteze și populația în 
general;

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în multe mine de azbest 
deschise, în sisteme de alimentare cu apă, 
în epave aflate în apropiere de țărm, în 
nave și clădiri, precum și în anumite 
activități de renovare, demolare și 
procesare a deșeurilor în cazul cărora 
adesea nu se știe unde se află acesta și, prin 
urmare, nici în ce situație ar avea impact 
asupra lucrătorilor expuși, existând 
posibilitatea să afecteze și populația în 
general; de asemenea, subliniază faptul 
că, pentru abordarea acestei probleme, ar 
trebui să se aibă în vedere atât alocarea 
de fonduri pentru prevenire și tratament, 
cât și sporirea beneficiilor în ceea ce 
privește locurile de muncă, reabilitarea 
mediului și reducerea costurilor medicale;

Or. el

Amendamentul 11
Vittorio Prodi
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în multe nave și clădiri, 
precum și în anumite activități de renovare, 
demolare și procesare a deșeurilor în cazul 
cărora adesea nu se știe unde se află acesta 
și, prin urmare, nici în ce situație ar avea 
impact asupra lucrătorilor expuși, existând 
posibilitatea să afecteze și populația în 
general;

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în componența multor nave și 
clădiri, precum și în anumite activități de 
renovare, demolare și procesare a 
deșeurilor, care pot implica resuspensia 
fibrelor singure; adesea nu se știe unde se 
află acesta și, prin urmare, ar avea impact 
asupra lucrătorilor expuși, precum și 
asupra populației în general;

Or. en

Amendamentul 12
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în multe nave și clădiri, 
precum și în anumite activități de renovare, 
demolare și procesare a deșeurilor în cazul 
cărora adesea nu se știe unde se află 
acesta și, prin urmare, nici în ce situație ar 
avea impact asupra lucrătorilor expuși, 
existând posibilitatea să afecteze și 
populația în general;

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în spații atât de interior, cât 
și de exterior, în contact apropiat cu 
oamenii, inclusiv în clădiri publice și 
private (în special în acoperișuri, 
pardoseli, linoleum și plăci de vinil), în 
nave, trenuri, buncăre, tuneluri și galerii, 
în conductele de alimentare cu apă 
publice și private, precum și în anumite 
activități de renovare, demolare și 
procesare a deșeurilor și în diferite 
depozite de deșeuri al căror amplasament 
este adesea necunoscut și, prin urmare, ar 
putea avea impact nu numai asupra 
lucrătorilor expuși, ci și a populației în 
general;

Or. it
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Amendamentul 13
Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în multe nave și clădiri, 
precum și în anumite activități de renovare, 
demolare și procesare a deșeurilor în cazul 
cărora adesea nu se știe unde se află acesta 
și, prin urmare, nici în ce situație ar avea 
impact asupra lucrătorilor expuși, existând 
posibilitatea să afecteze și populația în 
general;

3. subliniază faptul că azbestul se găsește 
în continuare în componența multor nave și 
clădiri, precum și în anumite activități de 
renovare, demolare și procesare a 
deșeurilor în cazul cărora adesea nu se știe 
unde se află acesta și, prin urmare, nici în 
ce situație ar avea impact asupra 
lucrătorilor expuși, existând posibilitatea să 
afecteze și populația în general; atrage
atenția statelor membre asupra practicii 
periculoase de eliminare a azbestului în 
depozite de deșeuri;

Or. el

Amendamentul 14
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să promoveze 
activitățile de cercetare și reabilitare care 
vizează împiedicarea resuspensiei fibrelor 
singure și/sau distrugerea rețelei 
cristaline de consistență fibroasă a 
azbestului;

Or. en

Amendamentul 15
Esther de Lange
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută inițiativele anumitor regiuni și 
state membre care urmăresc înlocuirea 
azbestului utilizat în acoperișurile 
dependințelor și clădirile rurale prin 
panouri solare, creând astfel o situație
reciproc avantajoasă; invită Comisia și 
statele membre să continue să dezvolte 
această abordare în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală a UE;

Or. en

Amendamentul 16
Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile de 
prevenire și de remediere;

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest, să 
clasifice și să înregistreze în mod oficial 
plăcile pleurale drept boală cauzată de 
azbest și să furnizeze o cartografiere fiabilă 
a prezenței azbestului, contribuind astfel la 
măsurile de prevenire și de remediere;

Or. en

Amendamentul 17
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile de 
prevenire și de remediere;

4. îndeamnă statele membre să asigure 
mecanismele de identificare și cercetare 
astfel încât toate cazurile de azbestoză și 
de mezoteliom să fie înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze, cu ajutorul observatoarelor de 
cartografiere, o cartografiere fiabilă a 
prezenței azbestului, contribuind astfel la 
măsurile de prevenire și de remediere;

Or. el

Amendamentul 18
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile 
de prevenire și de remediere;

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, prin crearea unui registru 
obligatoriu al tuturor cantităților de 
azbest prezente în clădirile publice și 
private, în nave, trenuri, buncăre, tuneluri 
și galerii, în conductele de alimentare cu 
apă publice și private și să se asigure că 
registrul conține detalii clare ale 
depozitelor de deșeuri care conțin deșeuri 
de azbest, astfel încât solul în care sunt 
îngropate astfel de materiale să nu fie 
perturbat în necunoștință de cauză, și să 
contribuie la măsurile de prevenire și de 
remediere;

Or. it
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Amendamentul 19
Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile de 
prevenire și de remediere;

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile de 
prevenire și de remediere; îndeamnă 
Comisia să încurajeze eliminarea în 
siguranță a azbestului din clădirile 
publice;

Or. el

Amendamentul 20
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză și de 
mezoteliom sunt înregistrate printr-o 
colectare sistematică de date cu privire la 
bolile profesionale cauzate de azbest și să 
furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței 
azbestului, contribuind astfel la măsurile de 
prevenire și de remediere;

4. îndeamnă statele membre să se asigure 
că toate cazurile de azbestoză, de 
mezoteliom și bolile conexe sunt 
înregistrate printr-o colectare sistematică 
de date cu privire la bolile profesionale și 
neprofesionale cauzate de azbest la nivel 
european cu scopul de a furniza o 
cartografiere fiabilă a prezenței azbestului, 
contribuind astfel la măsurile de prevenire 
și de remediere;

Or. en
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Amendamentul 21
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. propune Comisiei să întocmească un 
studiu (raport) pentru a înregistra 
problemele prezentate de utilizarea 
azbestului în fiecare stat membru și 
pentru a-l înlocui acolo unde acesta este 
necesar și utilizat, specificând fondurile 
care vor fi necesare în acest scop;

Or. el

Amendamentul 22
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că, indiferent de sursa 
expunerii sau de statutul profesional al 
persoanei expuse, toate victimele 
azbestului din UE și rudele acestora au 
dreptul de a beneficia de tratament medical 
corespunzător și de susținere financiară 
adecvată din partea sistemelor naționale de 
sănătate;

5. subliniază că, indiferent de sursa 
expunerii sau de statutul profesional al 
persoanei expuse, toate victimele 
azbestului din UE și rudele acestora au 
dreptul de a beneficia de tratament medical 
prompt și corespunzător și de susținere 
financiară adecvată din partea sistemelor 
naționale de sănătate;

Or. it

Amendamentul 23
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa;

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa; solicită Comisiei să 
coroboreze datele furnizate de statele 
membre cu privire la bolile cauzate de 
azbest și prezența acestuia și să elaboreze 
o cartografiere a azbestului la nivelul UE, 
pentru a contribui la orientarea acțiunilor 
către zonele unde este cea mai mare 
nevoie de ele;

Or. en

Amendamentul 24
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa;

6. recunoaște rolul esențial al asociațiilor și
grupurilor victimelor azbestului și al 
asociațiilor societății civile și recomandă ca 
statele membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa;

Or. it

Amendamentul 25
Georgios Koumoutsakos
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa;

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa; în acest context, subliniază 
importanța informării publicului și 
importanța unei formării specifice a 
personalului medical;

Or. el

Amendamentul 26
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor 
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora fonduri pentru activitatea lor și să 
colaboreze cu acestea în ceea ce privește 
stabilirea unui plan cuprinzător de 
eliminare completă a azbestului care există 
încă în Europa;

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor 
victimelor azbestului și al asociațiilor
societății civile și recomandă ca statele 
membre și UE să pună la dispoziția 
acestora un fond adecvat care să le susțină 
activitatea și să colaboreze cu acestea în 
ceea ce privește stabilirea unui plan 
cuprinzător de eliminare completă a 
azbestului care există încă în Europa;

Or. en

Amendamentul 27
Oreste Rossi
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia și statele membre să 
efectueze cercetări asupra dimensiunii și 
gravității consecințelor psihologice 
măsurabile din punct de vedere clinic în 
comunitățile din UE care au fost afectate 
de boli imputabile exclusiv expunerii la 
azbest;
[Atât pentru victime, cât și pentru familiile 
acestora, mezoteliomul este o boală extrem 
de dificilă, inclusiv din punct de vedere 
psihologic. Studiile efectuate în orașul 
Casale Monferrato de Universitatea din 
Torino (Profesor A. Granieri) au arătat că 
persoanele care suferă de mezoteliom și 
familiile acestora prezintă diferite 
simptome psihologice care se încadrează 
în definiția acceptată pe plan științific a 
tulburării de stres posttraumatic (TSPT)].

Or. it

Amendamentul 28
Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor
din azbest crisotil, asigurând reabilitarea 
adecvată a tuturor siturilor în cauză, 
inclusiv a depozitelor de deșeuri care 
funcționează în condiții de nesiguranță.

7. invită Comisia și statele membre să își ia 
un angajament față de termenul-limită din 
2023 propus de sindicate privind 
interzicerea totală a azbestului în UE, 
eliminând toate scutirile pentru
diafragmele din azbest crisotil, asigurând 
reabilitarea adecvată a tuturor siturilor în 
cauză, inclusiv a depozitelor de deșeuri 
care funcționează în condiții de 
nesiguranță.
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Or. en

Amendamentul 29
Eleni Theocharous

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor 
din azbest crisotil, asigurând reabilitarea 
adecvată a tuturor siturilor în cauză, 
inclusiv a depozitelor de deșeuri care 
funcționează în condiții de nesiguranță.

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor 
din azbest crisotil, asigurând reabilitarea 
adecvată a tuturor siturilor în cauză, 
inclusiv a depozitelor de deșeuri care 
funcționează în condiții de nesiguranță; în 
ceea ce privește gestionarea deșeurilor de 
azbest, trebuie luate măsuri politice și 
economice pentru a promova și sprijini 
cercetarea și strategiile care vizează nu 
numai eliminarea și îngroparea 
deșeurilor de azbest, ci și examinarea 
potențialului de dezactivare a fibrelor de 
azbest activ și transformarea lor în 
materiale care nu prezintă un risc pentru 
sănătatea publică.

Or. el

Amendamentul 30
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor 
din azbest crisotil, asigurând reabilitarea 

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE și să reducă la cel mai 
scăzut nivel posibil pragul pentru 
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adecvată a tuturor siturilor în cauză, 
inclusiv a depozitelor de deșeuri care 
funcționează în condiții de nesiguranță.

expunerea lucrătorilor la fibre de azbest
stabilit în Directiva 2009/148/CE.

Or. it

Amendamentul 31
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor 
din azbest crisotil, asigurând reabilitarea 
adecvată a tuturor siturilor în cauză, 
inclusiv a depozitelor de deșeuri care 
funcționează în condiții de nesiguranță.

7. invită Comisia și statele membre să 
accepte termenul-limită din 2023 propus de 
sindicate privind interzicerea totală a 
azbestului în UE, să anticipeze eliminarea 
derogării existente privind utilizarea 
diafragmelor din azbest crisotil, să asigure
reabilitarea adecvată a tuturor siturilor în 
cauză, inclusiv a depozitelor de deșeuri 
care funcționează în condiții de 
nesiguranță, respectând dispozițiile privind 
protejarea sănătății și expunerea la azbest 
a lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 32
Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
urmărească și să înregistreze eliminarea 
azbestului și siturile periculoase și să 
elimine treptat siturile nesigure din 
Uniunea Europeană.

Or. en
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Amendamentul 33
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
revizuiască dispozițiile privind derogările 
pentru azbestul crisotil din anexa XVII la 
Regulamentul REACH și să se asigure că 
substituirea are loc până la expirarea 
perioadei de derogare de zece ani 
acordate în 2009.

Or. it

Amendamentul 34
Sabine Wils

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și toate statele membre 
să intensifice controalele pentru a obliga 
toate părțile implicate, în special pe cele 
implicate în tratarea deșeurilor din azbest 
în depozitele de deșeuri, să respecte toate 
dispozițiile în materie de sănătate, în 
conformitate cu cerințele 
Directivei 2009/148/CE, și să considere 
azbestul drept material periculos și nociv, 
în conformitate cu prevederile 
Directivei 1999/31/CE și ale 
Deciziei 2000/532/CE actualizate;

Or. en
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Amendamentul 35
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi pentru a garanta 
remedierea tuturor siturilor publice și 
private afectate, inclusiv a depozitelor de 
deșeuri care conțin deșeuri de azbest și 
care funcționează în condiții de 
nesiguranță, și să promoveze utilizarea de 
procese alternative sigure și eco-compatibile
pentru prelucrarea deșeurilor conținând 
azbest și reciclarea ulterioară a 
materialelor utilizabile rezultate în 
industria de construcții.

Or. it

Amendamentul 36
Andrea Zanoni

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită Comisia, având în vedere 
deficiențele constante în ceea ce privește 
controalele efectuate în statele membre, 
să se asigure că Directiva 1999/31/CE 
privind depozitele de deșeuri este pusă în 
aplicare în mod corespunzător, astfel 
încât să se garanteze că toate deșeurile 
care conțin azbest, indiferent de 
conținutul de fibre al acestuia, sunt 
clasificate ca fiind deșeuri periculoase și, 
în consecință, eliminate exclusiv în 
depozite destinate deșeurilor periculoase, 
pentru a evita orice eliberare accidentală 
de fibre care ar putea polua aerul 
înconjurător și apele subterane 
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subiacente; consideră că deșeurile care 
conțin azbest ar trebui în orice caz să fie 
prelucrate în instalații de tratare și 
inertizare specializate, și nu evacuate în 
depozite de deșeuri periculoase.

Or. it


