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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wyraża ubolewanie z powodu braku informacji z wielu państw członkowskich, co nie 
pozwala na wiarygodne prognozowanie śmiertelności spowodowanej międzybłoniakiem 
opłucnej w Europie, zauważając, że – zgodnie z dostępnymi częściowo danymi 
epidemiologicznymi – szacuje się, iż ponad 250 000 obywateli UE umrze na 
międzybłoniaka opłucnej do 2030 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje wydany dnia 13 lutego 2012 r. w Turynie wyrok w sprawie 
prowadzącego do śmierci wpływu azbestu, na podstawie którego były właściciel i były 
dyrektor włoskiej filii przedsiębiorstwa Eternit zostali uznani za odpowiedzialnych za 
ok. 3000 zgonów spowodowanych narażeniem na azbest oraz skazani na wypłacenie 
odszkodowań ofiarom i ich krewnym oraz stowarzyszeniom społeczeństwa 
obywatelskiego;

3. wskazuje, że azbest wciąż znajduje się w wielu statkach i budynkach oraz uwalnia się 
przy niektórych pracach renowacyjnych, wyburzeniowych i podczas utylizowania 
odpadów, a dokładna lokalizacja miejsc, gdzie prowadzi się tego rodzaju działalność, jest 
często nieznana, czego konsekwencją może być wpływ na zdrowie narażonych na azbest 
robotników, a także możliwe narażenie ludności;

4. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszystkie przypadki pylicy 
azbestowej i międzybłoniaka opłucnej były rejestrowane dzięki systematycznemu 
gromadzeniu danych dotyczących azbestozależnych chorób zawodowych, oraz do 
dostarczenia wiarygodnych map występowania azbestu, przyczyniając się przez to do 
prowadzenia działań zapobiegawczych i leczenia;

5. podkreśla, że bez względu na źródło narażenia lub na status zawodowy osoby narażonej, 
wszystkie ofiary narażone na działanie azbestu w UE i ich krewni mają prawo do 
odpowiedniego leczenia i do otrzymywania adekwatnego wsparcia finansowego z 
krajowych systemów ochrony zdrowia;

6. uznaje kluczową rolę grup i stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego działających na 
rzecz ofiar azbestu oraz zaleca, aby państwa członkowskie i UE zapewniały finansowanie 
ich prac i współpracowały z nimi przy opracowywaniu kompleksowego planu na rzecz 
całkowitego usunięcia azbestu wciąż stosowanego w Europie;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia roku 2023, zaproponowanego przez 
związki zawodowe, jako ostatecznego terminu wprowadzenia całkowitego zakazu 
stosowania azbestu w UE, w tym przepon z azbestem chryzotylowym, oraz do 
zapewnienia odpowiedniej remediacji wszystkich skażonych terenów, w tym 
niezabezpieczonych składowisk odpadów.


