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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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

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

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

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

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

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

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


