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13.10.2021 A9-0275/1

Ändringsförslag 1
Cindy Franssen
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Skydd av arbetstagare mot asbest
(2019/2182(INL))

Förslag till resolution
Punkt 3 – led e

Förslag till resolution Ändringsförslag

e) Ett lagstiftningsförslag om 
obligatorisk asbestundersökning av 
byggnader innan de säljs eller hyrs ut, och 
om införande av asbestintyg för byggnader 
som uppförts före 2005 eller före året för 
det nationella asbestförbudet.

e) Ett lagstiftningsförslag där det tas 
hänsyn dels till befintlig nationell 
lagstiftning, dels till en 
konsekvensbedömning av de effektivaste 
modellerna för obligatorisk 
asbestundersökning av byggnader, som ska 
gå ut på att en professionell enhet med 
lämpliga kvalifikationer och tillstånd gör 
en ytdiagnos av asbestförekomsten innan 
byggnaderna säljs eller hyrs ut, och om 
införande av asbestintyg för byggnader 
som uppförts före 2005 eller före året för 
det nationella asbestförbudet.

Or. en
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13.10.2021 A9-0275/2

Ändringsförslag 2
Cindy Franssen
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Skydd av arbetstagare mot asbest
(2019/2182(INL))

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om obligatorisk 
asbestundersökning av byggnader före 
försäljning eller uthyrning av dem, och om 
införande av asbestintyg för byggnader 
som uppförts före 2005 eller före året för 
det nationella asbestförbudet, beroende på 
vilket som kommit först.

54. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag där det tas hänsyn dels 
till befintlig nationell lagstiftning, dels till 
en konsekvensbedömning av de 
effektivaste modellerna för obligatorisk 
asbestundersökning av byggnader, som ska 
gå ut på att en professionell enhet med 
lämpliga kvalifikationer och tillstånd gör 
en ytdiagnos av asbestförekomsten innan 
byggnaderna säljs eller hyrs ut, och om 
införande av asbestintyg för byggnader 
som uppförts före 2005 eller före året för 
det nationella asbestförbudet.

Or. en
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13.10.2021 A9-0275/3

Ändringsförslag 3
Cindy Franssen
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Skydd av arbetstagare mot asbest
(2019/2182(INL))

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att det 
finns ett akut behov av effektiv tillgång till 
rättslig prövning och ersättning för alla 
hälsoskador, inte bara ångestrelaterade, för 
alla asbestoffer. Parlamentet understryker 
att arbetsgivarna bör betala alla 
sjukvårdskostnader som föranletts av 
asbestexponering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka om det 
behöver lagstiftas om inrättande av en 
generell ordning för ersättningsansvar för 
diffus förorening, i syfte att ge ersättning 
till offren för alla skador från diffus 
förorening, inklusive sådana orsakade av 
asbest.

9. Europaparlamentet anser att det 
finns ett akut behov av effektiv tillgång till 
rättslig prövning och ersättning för alla 
hälsoskador, inte bara ångestrelaterade, för 
alla asbestoffer. Parlamentet understryker 
att alla sjukvårdskostnader som föranletts 
av asbestexponering bör täckas av 
arbetsgivarna om de inte har vidtagit alla 
lämpliga åtgärder och gjort 
ansträngningar inom ramen för sina 
resurser för att förhindra exponering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka om det behöver lagstiftas om 
inrättande av en generell ordning för 
ersättningsansvar för diffus förorening, i 
syfte att ge ersättning till offren för alla 
skador från diffus förorening, inklusive 
sådana orsakade av asbest.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Cindy Franssen
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Skydd av arbetstagare mot asbest
(2019/2182(INL))

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att tillgång till drägliga, 
överkomligt prissatta och hälsosamma 
bostäder är en av hörnstenarna i pelarens 
handlingsplan.

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa att tillgång till drägliga och 
överkomligt prissatta är en av hörnstenarna 
i pelarens handlingsplan.

Or. en
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13.10.2021 A9-0275/5

Ändringsförslag 5
Cindy Franssen
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Skydd av arbetstagare mot asbest
(2019/2182(INL))

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Parlamentet påminner om att 
italienska forskare i en studie har 
aktualiserat den viktiga frågan om huruvida 
intag av vatten som innehåller asbestfibrer 
ökar risken för magcancer och kolorektal 
cancer25. Parlamentet betonar att 
potentiella asbestrelaterade sjukdomar som 
möjligen orsakats av intag av vatten som 
innehåller sådana fibrer från asbeströr 
skulle kunna ge sig till känna först efter 
flera årtionden. Parlamentet betonar att, 
även om den italienska analysen i sig inte 
är tillräcklig för att man i detta skede ska 
kunna dra en definitiv slutsats om 
kopplingen mellan intag av asbest via 
dricksvatten och uppkomsten av 
cancersjukdomar i mag-tarmkanalen, bör 
försiktighetsprincipen tillämpas, med tanke 
på den osäkerhet som råder, och anser att 
mer forskning behövs i denna viktiga fråga. 
Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att utföra regelbundna 
kontroller av kvaliteten på det vatten som 
används för uttag av dricksvatten, och att 
vidta nödvändiga förebyggande och 
riskreducerande åtgärder i händelse av att 
det föreligger risk för människors hälsa.

25. Europaparlamentet erkänner 
WHO:s rekommendationer från 20171 där 
det står att asbestfibrer inte behöver tas 
med i bilaga I till rådets 
direktiv 98/83/EG2 och där slutsatsen blir 
att asbestfibrer i dricksvatten inte inger 
några farhågor ur hälsosynvinkel. 
Parlamentet påminner om att italienska 
forskare i en studie har aktualiserat den 
viktiga frågan om huruvida intag av vatten 
som innehåller asbestfibrer ökar risken för 
magcancer och kolorektal cancer25. 
Parlamentet betonar att potentiella 
asbestrelaterade sjukdomar som möjligen 
orsakats av intag av vatten som innehåller 
sådana fibrer från asbeströr skulle kunna ge 
sig till känna först efter flera årtionden. 
Parlamentet betonar att, även om den 
italienska analysen i sig inte är tillräcklig 
för att man i detta skede ska kunna dra en 
definitiv slutsats om kopplingen mellan 
intag av asbest via dricksvatten och 
uppkomsten av cancersjukdomar i mag-
tarmkanalen, bör försiktighetsprincipen 
tillämpas, med tanke på den osäkerhet som 
råder, och anser att mer forskning behövs i 
denna viktiga fråga. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att utföra 
regelbundna kontroller av kvaliteten på det 
vatten som används för uttag av 
dricksvatten, och att vidta nödvändiga 
förebyggande och riskreducerande åtgärder 
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i händelse av att det föreligger risk för 
människors hälsa.

_____________________ ___________________
25 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. 
”Rischio clinico da ingestione di fibre di 
amianto in acqua potabile”. 
Epidemiologia&Prevenzione, 
https://epiprev.it/3608.

1 WHO:s regionala kontor för Europa, 
Samarbetsprojekt om dricksvattenparametrar ”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.
2 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).
25 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. ”Rischio clinico 
da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile”. 
Epidemiologia&Prevenzione, https://epiprev.it/3608.
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