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Ændringsforslag 1
Cindy Franssen
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest
(2019/2182(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 3 – litra e

Forslag til beslutning Ændringsforslag

e) et lovgivningsforslag om 
obligatoriske undersøgelser af bygninger, 
inden de skal sælges eller udlejes, og om 
udarbejdelse af asbestcertifikater for 
bygninger, der er opført før 2005 eller før 
året for indførelse af et tilsvarende 
nationalt asbestforbud, alt efter hvad der er 
tidligst;

e) et lovgivningsforslag, der tager 
hensyn til gældende nationale regler, 
samt en konsekvensanalyse af de mest 
effektive modeller for obligatorisk 
undersøgelse af bygninger, i form af en 
overfladediagnose vedrørende 
forekomsten af asbest, som udføres af en 
professionel enhed med passende 
kvalifikationer og tilladelser, inden de skal 
sælges eller udlejes, og om udarbejdelse af 
asbestcertifikater for bygninger, der er 
opført før 2005 eller før året for indførelse 
af et tilsvarende nationalt asbestforbud, alt 
efter hvad der er tidligst;
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Ændringsforslag 2
Cindy Franssen
for PPE-Gruppen

Betænkning A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest
(2019/2182(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag 
om obligatoriske undersøgelser af 
bygninger, inden de sælges eller udlejes, 
og om udarbejdelse af asbestcertifikater for 
bygninger, der er opført før 2005 eller før 
året for indførelse af et tilsvarende 
nationalt asbestforbud, alt efter hvad der er 
tidligst;

54. opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag, 
der tager hensyn til gældende nationale 
regler, samt en konsekvensanalyse af de 
mest effektive modeller for obligatorisk 
undersøgelse af bygninger, i form af en 
overfladediagnose vedrørende 
forekomsten af asbest, som udføres af en 
professionel enhed med passende 
kvalifikationer og tilladelser, inden de 
sælges eller udlejes, og om udarbejdelse af 
asbestcertifikater for bygninger, der er 
opført før 2005 eller før året for indførelse 
af et tilsvarende nationalt asbestforbud, alt 
efter hvad der er tidligst;
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Betænkning A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest
(2019/2182(INL))

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. mener, at der er et presserende 
behov for at give alle asbestofre effektiv 
adgang til domstolsprøvelse og erstatning 
for alle helbredsskader, ikke kun 
angstrelaterede; understreger, at alle 
udgifter til lægebehandling i forbindelse 
med eksponering for asbest bør dækkes af 
arbejdsgiverne; opfordrer Kommissionen 
til at vurdere, om der skulle være behov for 
lovgivning, som fastlægger en generel 
erstatningsordning for diffus forurening 
med henblik på at yde ofre erstatning for 
alle skader, som er forårsaget af diffus 
forurening, herunder asbestfremkaldte 
skader;

9. mener, at der er et presserende 
behov for at give alle asbestofre effektiv 
adgang til domstolsprøvelse og erstatning 
for alle helbredsskader, ikke kun 
angstrelaterede; understreger, at alle 
udgifter til lægebehandling i forbindelse 
med eksponering for asbest bør dækkes af 
arbejdsgiverne, når de ikke har truffet alle 
passende foranstaltninger og ikke har 
bestræbt sig på at forhindre eksponering 
for asbest, så godt som de formåede; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, om 
der skulle være behov for lovgivning, som 
fastlægger en generel erstatningsordning 
for diffus forurening med henblik på at yde 
ofre erstatning for alle skader, som er 
forårsaget af diffus forurening, herunder 
asbestfremkaldte skader;
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at adgang til 
en anstændig og sund bolig til en 
overkommelig pris er en af hjørnestenene i 
søjlens handlingsplan;

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at adgang til 
en anstændig bolig til en overkommelig 
pris er en af hjørnestenene i søjlens 
handlingsplan;
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Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. minder om, at italienske forskere i 
et studie har stillet det vigtige spørgsmål, 
hvorvidt indtagelse af vand, der indeholder 
asbestfibre, forhøjer risikoen for kræft i 
mave, tyktarm og endetarm25; understreger, 
at potentielle asbestrelaterede sygdomme, 
der muligvis skyldes indtagelse af vand, 
der indeholder sådanne fibre, som stammer 
fra asbestrør, kan være flere årtier om at 
vise sig; understreger, at selv om det 
italienske studie alene ikke er nok til, at der 
på nuværende tidspunkt kan drages en 
endelig konklusion om sammenhængen 
mellem indtagelse af asbest via vand og 
udvikling af kræft i fordøjelseskanalen, bør 
der i betragtning af den foreliggende 
usikkerhed anvendes et 
forsigtighedsprincip; mener, at der bør 
forskes yderligere i dette vigtige 
spørgsmål; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til regelmæssigt at 
overvåge kvaliteten af det vand, der 
anvendes til indvindingen af drikkevand, 
og til at træffe de fornødne forebyggende 
og afbødende foranstaltninger i de tilfælde, 
hvor der er foreligger en risiko for 
menneskers sundhed;

25. tager WHO's anbefalinger fra 
20171, hvori det blev slået fast, at det ikke 
er nødvendigt at medtage asbestfibre i 
bilag I til rådsdirektiv 98/83/EF2, og 
konkluderet, at asbestfibre i drikkevandet 
ikke er forbundet med sundhedsmæssige 
risici, til efterretning; minder om, at 
italienske forskere i et studie har stillet det 
vigtige spørgsmål, hvorvidt indtagelse af 
vand, der indeholder asbestfibre, forhøjer 
risikoen for kræft i mave, tyktarm og 
endetarm25; understreger, at potentielle 
asbestrelaterede sygdomme, der muligvis 
skyldes indtagelse af vand, der indeholder 
sådanne fibre, som stammer fra asbestrør, 
kan være flere årtier om at vise sig; 
understreger, at selv om det italienske 
studie alene ikke er nok til, at der på 
nuværende tidspunkt kan drages en endelig 
konklusion om sammenhængen mellem 
indtagelse af asbest via vand og udvikling 
af kræft i fordøjelseskanalen, bør der i 
betragtning af den foreliggende usikkerhed 
anvendes et forsigtighedsprincip; mener, at 
der bør forskes yderligere i dette vigtige 
spørgsmål; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til regelmæssigt at 
overvåge kvaliteten af det vand, der 
anvendes til indvindingen af drikkevand, 
og til at træffe de fornødne forebyggende 
og afbødende foranstaltninger i de tilfælde, 
hvor der foreligger en risiko for 
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menneskers sundhed;

_____________________ ___________________
25 Agostino Di Ciaula og Valerio Gennaro: 
"Rischio clinico da ingestione di fibre di 
amianto in acqua potabile" (Klinisk risiko 
ved indtagelse af asbestfibre i drikkevand), 
Epidemiologia&Prevenzione 
(https://epiprev.it/3608).

-25 WHO, Regional office for Europe, Drinking Water 
Parameter Cooperation Project Support to the revision 
of Annex I Council Directive 98/83/EC on the Quality of 
Water Intended for Human Consumption (Drinking 
Water Directive) Recommendations, 2017.
-25a Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on 
the quality of water intended for human consumption 
(OJ L 330, 5.12.1998, p. 32).
25 Agostino Di Ciaula og Valerio Gennaro: 
"Rischio clinico da ingestione di fibre di 
amianto in acqua potabile" (Klinisk risiko 
ved indtagelse af asbestfibre i drikkevand), 
Epidemiologia&Prevenzione 
(https://epiprev.it/3608).
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