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Predlog spremembe 1
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Naslov

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Z azbestom povezana poklicna tveganja za 
zdravje in obeti za odpravo vsega 
obstoječega azbesta

Z azbestom povezana tveganja za zdravje 
in obeti za odpravo vsega obstoječega 
azbesta

Or. en

Predlog spremembe 2
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov;

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov; poudarja pomen obveščanja 
in usposabljanja državljanov;

Or. el

Predlog spremembe 3
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov;

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov, in sicer zaradi vdihovanja 
prosto lebdečih azbestnih vlaken, ki so 
dovolj tanka, da lahko dosežejo pljučne 
mešičke, in dovolj dolga, da presegajo 
velikost makrofagov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov;

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov in da je glede na ocene 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
samo v Evropski uniji vsako leto 
zabeleženih med 20 000 in 30 000 
primerov bolezni, povezanih z 
izpostavljenostjo azbestu;

Or. it
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Predlog spremembe 5
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov;

1. obžaluje pomanjkanje informacij iz 
številnih držav članic, ki onemogoča 
zanesljive napovedi v zvezi z umrljivostjo 
zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, 
da bo glede na razpoložljive delne 
epidemiološke podatke v Evropski uniji do 
leta 2030 zaradi mezotelioma po 
pričakovanjih umrlo več kot 250 000 
državljanov; v tem okviru pripisuje 
izjemen pomen izmenjavi najboljših praks 
med državami članicami za 
diagnosticiranje bolezni, povezanih z 
izpostavljenostjo azbestu;

Or. el

Predlog spremembe 6
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so bile vse vrste azbesta 
priznane kot nevarne za zdravje in da se 
škodljivi učinki vdihovanja azbestnih 
vlaken, kot sta rak na pljučih in plevralni 
mezoteliom, lahko pokažejo šele po več 
desetletjih (v nekaterih primerih celo po 
več kot 40 letih);

Or. it

Predlog spremembe 7
Oreste Rossi
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na nedavne raziskave, ki so 
pokazale, da se različne vrste rakavih 
obolenj lahko razvijejo ne le zaradi 
vdihovanja vlaken, ki so v zraku, ampak 
tudi zaradi uživanja vode, ki vsebuje 
takšna vlakna (na primer vode iz 
azbestnih cevi);

Or. it

Predlog spremembe 8
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da gramoz, ki se uporablja 
na železniških tirih, pogosto vsebuje velike 
količine azbesta, ki se zaradi vibracij, ki 
jih povzročajo vlaki, drobi in sprošča v 
zrak v okolici;

Or. it

Predlog spremembe 9
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja sodbo, izrečeno 13. februarja 
2012 v Torinu, o smrtonosnih posledicah 
azbesta, v kateri sta nekdanji lastnik in 
nekdanji direktor italijanske podružnice 

2. pozdravlja sodbo italijanskega sodišča, 
izrečeno 13. februarja 2012 v Torinu, o 
smrtonosnih posledicah azbesta, v kateri 
sta nekdanji lastnik in nekdanji direktor 
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družbe Eternit obtožena za približno 3 000 
smrti, povezanih z azbestom, naloženo pa 
jima je bilo tudi plačilo odškodnine žrtvam 
in njihovim svojcem ter združenjem civilne 
družbe;

italijanske podružnice družbe Eternit 
obtožena za približno 3 000 smrti, 
povezanih z azbestom, naloženo pa jima je 
bilo tudi plačilo odškodnine žrtvam in 
njihovim svojcem ter združenjem civilne 
družbe;

Or. it

Predlog spremembe 10
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kjer 
pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce, morebiti pa tudi na 
splošno javnost;

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih rudnikih azbesta, vodovodnih 
sistemih, razbitinah blizu obale, ladjah in 
stavbah, pa tudi pri nekaterih dejavnostih 
obnove, rušenja objektov in obdelave 
odpadkov, kjer pogosto ni znano, kje 
natančno se nahaja, in kjer bi posledično 
lahko vplival na izpostavljene delavce, 
morebiti pa tudi na splošno javnost;
ugotavlja tudi, da bi bilo treba pri 
reševanju tega vprašanja upoštevati tako 
dodeljevanje sredstev za preprečevanje in 
zdravljenje kot tudi večje koristi z vidika 
delovnih mest, okoljske sanacije in 
zmanjšanja stroškov zdravstvenega 
varstva;

Or. el

Predlog spremembe 11
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kjer
pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce, morebiti pa tudi na 
splošno javnost;

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kar lahko 
povzroči resuspenzijo posameznih vlaken. 
Pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce in na splošno 
javnost;

Or. en

Predlog spremembe 12
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kjer 
pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce, morebiti pa tudi na 
splošno javnost;

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten
tako v zaprtih prostorih kot tudi na 
prostem, kjer ljudje prihajajo v tesen stik z 
njim, vključno v javnih in zasebnih 
stavbah (zlasti v strešnih kritinah, talnih 
oblogah, linoleju in vinilnih talnih 
oblogah), ladjah, vlakih, zakloniščih, 
predorih in galerijah ter v javnih in 
zasebnih vodovodih, pa tudi pri nekaterih 
dejavnostih obnove, rušenja objektov in 
obdelave odpadkov ter na številnih 
odlagališčih, kjer pogosto ni znano, kje 
natančno se nahaja, in kjer lahko vpliva ne 
le na izpostavljene delavce, ampak tudi na 
splošno javnost;

Or. it

Predlog spremembe 13
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)



AM\916072SL.doc 9/20 PE497.962v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kjer 
pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce, morebiti pa tudi na 
splošno javnost;

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten 
v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri 
nekaterih dejavnostih obnove, rušenja 
objektov in obdelave odpadkov, kjer 
pogosto ni znano, kje natančno se nahaja, 
in kjer bi posledično lahko vplival na 
izpostavljene delavce, morebiti pa tudi na 
splošno javnost; opozarja države članice 
na nevarno prakso v zvezi z odlaganjem 
azbesta na odlagališčih;

Or. el

Predlog spremembe 14
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
raziskave in sanacijo okolja, namenjene 
onemogočanju resuspenzije posameznih 
vlaken in/ali uničenju vlaknaste kristalne 
mreže azbesta;

Or. en

Predlog spremembe 15
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja pobude v nekaterih regijah 
in državah članicah, ki se osredotočajo na 
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zamenjavo azbesta iz streh na skednjih in 
kmetijskih poslopjih s sončnimi celicami 
ter tako ustvarjajo stanje, ki koristi vsem; 
poziva Komisijo in države članice, naj ta 
pristop še naprej razvijajo v okviru 
politike razvoja podeželja Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu,
razvrstijo in uradno registrirajo plevralne 
plake kot bolezen, povezano z 
izpostavljenostjo azbestu, in omogočijo 
zanesljiv pregled prisotnosti azbesta ter 
tako prispevajo k izvajanju preprečevalnih 
in sanacijskih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 

4. poziva države članice, naj zagotovijo
mehanizme za identifikacijo in raziskave, 
da bodo vsi primeri azbestoze in 
mezotelioma evidentirani s pomočjo 
sistematičnega zbiranja podatkov o 
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omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

poklicnih boleznih, povezanih z 
izpostavljenostjo azbestu, in s pomočjo 
observatorijev za kartiranje prisotnosti
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

Or. el

Predlog spremembe 18
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta z vzpostavitvijo obvezne evidence 
vsega azbesta v javnih in zasebnih 
stavbah, ladjah, vlakih, zakloniščih, 
predorih, galerijah in v javnih in zasebnih 
vodovodih ter zagotovijo, da bo ta 
evidenca vsebovala jasne podatke o 
odlagališčih, kjer se odlagajo azbestni 
odpadki, da bi preprečile nenamerno 
prelaganje tovrstnih zakopanih materialov 
in prispevale k izvajanju preprečevalnih in 
sanacijskih ukrepov;

Or. it

Predlog spremembe 19
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;
poziva Komisijo, naj spodbuja varno 
odstranjevanje azbesta iz javnih stavb;

Or. el

Predlog spremembe 20
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma
evidentirani s pomočjo sistematičnega 
zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti 
azbesta ter tako prispevajo k izvajanju 
preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
bodo vsi primeri azbestoze, mezotelioma in
povezanih bolezni evidentirani s pomočjo 
sistematičnega zbiranja podatkov o 
poklicnih in nepoklicnih boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, na 
evropski ravni in omogočijo zanesljiv 
pregled prisotnosti azbesta ter tako 
prispevajo k izvajanju preprečevalnih in 
sanacijskih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. predlaga, naj Komisija pripravi študijo 
(poročilo), v kateri bo zbrala vse težave, ki 
jih povzroča raba azbesta v posamezni 
državi članici, in predlagala zamenjavo 
azbesta, kjer se ta uporablja in kjer je 
potreben, ter določila sredstva, ki bodo 
potrebna v ta namen;

Or. el

Predlog spremembe 22
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da imajo vse žrtve azbesta v 
Evropski uniji in njihovi svojci ne glede na 
vir izpostavljenosti ali zaposlitveni status 
izpostavljene osebe pravico do primernega 
zdravljenja in ustrezne finančne podpore iz 
svojih nacionalnih zdravstvenih sistemov;

5. poudarja, da imajo vse žrtve azbesta v 
Evropski uniji in njihovi svojci ne glede na 
vir izpostavljenosti ali zaposlitveni status 
izpostavljene osebe pravico do hitrega in
primernega zdravljenja in ustrezne 
finančne podpore iz svojih nacionalnih 
zdravstvenih sistemov;

Or. it

Predlog spremembe 23
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo 
finančna sredstva za njihovo delovanje in z 

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo 
finančna sredstva za njihovo delovanje in z 
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njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi;

njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi; poziva Komisijo, naj 
zbere podatke iz držav članic o boleznih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu, in 
njihovi prisotnosti ter naj pripravi pregled 
prisotnosti azbesta na ravni Evropske 
unije, da bi prispevala k osredotočenju 
ukrepov na področja, kjer so ti najbolj 
potrebni;

Or. en

Predlog spremembe 24
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo 
finančna sredstva za njihovo delovanje in z 
njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi;

6. priznava bistveno vlogo združenj in 
skupin žrtev azbesta in združenj civilne 
družbe ter priporoča, naj države članice in 
Evropska unija zagotovijo finančna 
sredstva za njihovo delovanje in z njimi 
sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi;

Or. it

Predlog spremembe 25
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo 

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države
članice in Evropska unija zagotovijo 
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finančna sredstva za njihovo delovanje in z 
njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi;

finančna sredstva za njihovo delovanje in z 
njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi; v zvezi s tem poudarja 
pomen obveščanja javnosti in vlogo 
specializiranega usposabljanja za 
zdravstveno osebje;

Or. el

Predlog spremembe 26
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo 
finančna sredstva za njihovo delovanje in z 
njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega 
načrta za odpravo vsega preostalega 
azbesta v Evropi;

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki 
združujejo žrtve azbesta, in združenj 
civilne družbe ter priporoča, naj države 
članice in Evropska unija zagotovijo
ustrezna finančna sredstva za podporo 
njihovemu delovanju in z njimi sodelujejo 
pri vzpostavitvi celovitega načrta za 
odpravo vsega preostalega azbesta v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 27
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
izvedejo raziskavo za opredelitev obsega in 
resnosti klinično merljivih psiholoških 
učinkov v skupnostih znotraj celotne 
Evropske unije, prizadetih zaradi bolezni, 
ki jih je mogoče pripisati izključno 
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izpostavljenosti azbestu, in v ta namen 
sprejmejo potrebne ukrepe;
(Soočanje z mezoteliomom je zlasti s 
psihološkega vidika izjemno težavno tako 
za žrtve kot tudi za njihove družine. 
Raziskave, ki jih je v mestu Casale 
Monferrato izvedla Univerza v Torinu 
(prof. A. Granieri), so pokazale, da se pri 
obolelih za mezoteliomom in njihovih 
družinah izražajo različni psihološki 
simptomi, ki so značilni za znanstveno 
priznan pojem posttravmatske stresne 
motnje.)

Or. it

Predlog spremembe 28
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih 
azbestnih diafragem, in zagotovijo 
ustrezno sanacijo vseh zadevnih lokacij, 
vključno z nezavarovanimi odlagališči.

7. poziva Komisijo in države članice, naj se 
zavežejo roku (leto 2023), ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji in odpravo vseh
izvzetij za krizotilne azbestne diafragme 
ter zagotovijo ustrezno sanacijo vseh 
zadevnih lokacij, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči.

Or. en

Predlog spremembe 29
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 7. poziva Komisijo in države članice, naj 
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leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih 
azbestnih diafragem, in zagotovijo ustrezno 
sanacijo vseh zadevnih lokacij, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči.

leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih 
azbestnih diafragem, in zagotovijo ustrezno 
sanacijo vseh zadevnih lokacij, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči; v zvezi z 
ravnanjem z azbestnimi odpadki je treba 
sprejeti politične in gospodarske ukrepe za 
spodbujanje in podpiranje raziskav in 
tistih tehnologij, ki niso namenjene zgolj 
odstranjevanju in zakopavanju azbestnih 
odpadkov, ampak tudi preučevanju 
možnosti za deaktivacijo aktivnih 
azbestnih vlaken in njihovo pretvorbo v 
materiale, ki ne ogrožajo javnega zdravja;

Or. el

Predlog spremembe 30
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih 
azbestnih diafragem, in zagotovijo 
ustrezno sanacijo vseh zadevnih lokacij, 
vključno z nezavarovanimi odlagališči.

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji in naj mejno 
vrednost izpostavljenosti delavcev 
azbestnim vlaknom, določeno v Direktivi 
2009/148/ES, znižajo na najnižjo možno 
raven; 

Or. it

Predlog spremembe 31
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 7. poziva Komisijo in države članice, naj 
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leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih 
azbestnih diafragem, in zagotovijo ustrezno 
sanacijo vseh zadevnih lokacij, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči.

leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga 
predlagali sindikati, za popolno prepoved 
azbesta v Evropski uniji, predvidijo 
odpravo obstoječega izvzetja glede rabe
krizotilnih azbestnih diafragem in 
zagotovijo ustrezno sanacijo vseh zadevnih 
lokacij, vključno z nezavarovanimi 
odlagališči, s spoštovanjem določb, ki 
urejajo varovanje zdravja delavcev in 
izpostavljenost azbestu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Glenis Willmott

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo in evidentirajo odlagališča 
azbesta in drugih nevarnih odpadkov in 
naj postopoma odpravijo nezavarovana 
odlagališča povsod v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 33
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo določbe, ki v Prilogi XVII k 
uredbi REACH urejajo izvzetja za 
krizotilni azbest, ter pospešijo njihovo 
nadomestitev pred iztekom desetletnega 
obdobja izvzetja, sprejetega leta 2009; 
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Or. it

Predlog spremembe 34
Sabine Wils

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in vse države članice, 
naj izboljšajo nadzor, da bi vse ustrezne 
zainteresirane strani, zlasti pa tiste, ki se 
ukvarjajo z obdelavo azbestnih odpadkov 
na odlagališčih, obvezale k spoštovanju 
vseh določb glede varovanja zdravja iz 
Direktive 2009/148/ES in k obravnavi 
azbesta kot nevarnega in škodljivega 
materiala, kot to določata Direktiva 
1999/31/ES in posodobljena različica 
Odločbe 2000/532/ES;

Or. en

Predlog spremembe 35
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovile sanacijo vseh zadevnih javnih 
in zasebnih prostorov, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči, kjer se 
nahajajo azbestni odpadki, ter naj 
spodbujajo uporabo alternativnih, okolju 
neškodljivih in varnih postopkov, kot je 
inertizacija na področju predelave 
odpadkov, ki vsebujejo azbest, in nato 
reciklaža tako pridobljenih uporabnih 
materialov v gradbeništvu; 

Or. it
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Predlog spremembe 36
Andrea Zanoni

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva Komisijo, naj zaradi stalnih 
pomanjkljivosti pri nadzoru, ki ga izvajajo 
države članice, poskrbi, da se bo Direktiva 
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih ustrezno izvajala, s čimer bo 
zagotovila, da se bodo vsi odpadki, ki 
vsebujejo azbest, ne glede na vsebnost 
azbestnih vlaken uvrstili med nevarne 
odpadke in se tako odlagali le na 
odlagališčih, namenjenim odlaganju 
nevarnih odpadkov, da bi se izognili 
naključnemu sproščanju vlaken, ki bi 
lahko onesnažila zrak in podtalnico v 
okolici; meni, da bi se morali odpadki, ki 
vsebujejo azbest, v vsakem primeru 
predelovati v posebnih obratih za 
obdelavo in inertizacijo, namesto da se 
odlagajo na odlagališčih nevarnih 
odpadkov;

Or. it


