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Τροπολογία 1
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 2
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της 
ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 3
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο 
οποίος διακηρύχθηκε από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 
2017 (ο πυλώνας),

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 4
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2021 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (COM(2021)0102),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη 
στρατηγική για τις χημικές ουσίες με 
στόχο τη βιωσιμότητα1a,
_______________

1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0201.

Or. en

Τροπολογία 6
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση με 
τίτλο «Conquering Cancer - Mission 
Possible» (Νικώντας τον καρκίνο – 
Ανέφικτο επίτευγμα) εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» (2021-
2027),

Or. en

Τροπολογία 7
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι 
οποίες διατυπώνονταν στο ενημερωτικό 
δελτίο «Κατάργηση των σχετιζόμενων με 
τον αμίαντο ασθενειών» του Μαρτίου 
2014,

Or. en

Τροπολογία 8
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, ιδίως τον στόχο 3 για το 
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δικαίωμα σε καλή υγεία και ευημερία,

Or. en

Τροπολογία 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, 
πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 10
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
σε αμίαντο σε συνδυασμό με το κάπνισμα 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα·

Or. en

Τροπολογία 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος 
του μαστού είναι μία από τις κύριες αιτίες 
θανάτου των γυναικών στην Ένωση, μαζί 
με τον καρκίνο του πνεύμονα, και ότι η 
έκθεση στον αμίαντο κατά την εργασία 
σπάνια θεωρείται πρωταρχικής σημασίας 
κατά την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές 
Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), 
αναγνώρισε τον αμίαντο ως 
αποδεδειγμένο καρκινογόνο παράγοντα 
(ομάδα 1), υπεύθυνο για καρκίνο του 
πνεύμονα, μεσοθηλίωμα καθώς επίσης 
και καρκίνο του λάρυγγα και των 
ωοθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να προάγεται η έρευνα για άλλους 
καρκίνους προκαλούμενους από τον 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 12
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου σε πληθυσμούς που 
εκτίθενται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ινών 
αμίαντου, περιλαμβανομένων των ινών 
χρυσοτίλη·

Or. en

Τροπολογία 13
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
διαφορετικές ομάδες κινδυνεύουν να 
εκτεθούν στον αμίαντο, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
στον κατασκευαστικό τομέα και στον 
τομέα των ανακαινίσεων, στον τομέα των 
εξορύξεων, της διαχείρισης 
απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των πυροσβεστών καθώς επίσης και των 
ιδιοκτητών και των ενοικιαστών 
κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον 
βλαβερές επιπτώσεις που έχει η εισπνοή 
ινών αμίαντου στην υγεία εμφανίζονται 
δεκαετίες μετά την έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 15
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, οι ασθένειες 
που σχετίζονται με τον αμίαντο συνήθως 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, παρά τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, οι ασθένειες 
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δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές 
ασθένειες και, ως εκ τούτου, οι πάσχοντες 
δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης για 
ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία·

που σχετίζονται με τον αμίαντο πάρα πολύ 
συχνά δεν αναγνωρίζονται ως 
επαγγελματική ασθένεια και, ως εκ 
τούτου, οι πάσχοντες δεν είναι δικαιούχοι 
αποζημίωσης για ασθένεια που σχετίζεται 
με την εργασία, γεγονός που έρχεται να 
προστεθεί στη σωματική δυσφορία από 
την ασθένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να γίνεται διαβούλευση με 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
πάσχοντες, όταν συντάσσονται διατάξεις, 
με σκοπό να διευκολύνεται η αναγνώριση 
των συνδεόμενων με τον αμίαντο 
επαγγελματικών ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 16
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, οι ασθένειες 
που σχετίζονται με τον αμίαντο συνήθως 
δεν αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές 
ασθένειες και, ως εκ τούτου, οι πάσχοντες 
δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης για 
ασθένεια που σχετίζεται με την εργασία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, σε πολλές 
περιπτώσεις ασθενειών που σχετίζονται 
με τον αμίαντο αυτές δεν αναγνωρίζονται 
ως επαγγελματικές ασθένειες και, ως εκ 
τούτου, οι πάσχοντες δεν είναι δικαιούχοι 
αποζημίωσης για ασθένεια που σχετίζεται 
με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 17
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αμίαντος έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ 
καιρό ως βασικός καρκινογόνος 
παράγοντας επαγγελματικών ασθενειών 
και ότι οι αερομεταφερόμενες ίνες είναι 
πολύ ανθεκτικές όταν εισπνέονται και 
μπορούν να οδηγήσουν σε αμιάντωση, 
μεσοθηλίωμα, καρκίνους του πνεύμονα, 
του λάρυγγα και των ωοθηκών και σε 
άλλες μη κακοήθεις διαταραχές του 
πνεύμονα ή του υπεζωκότα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπεζωκοτικών πλακών, της πάχυνσης του 
υπεζωκότα και της καλοήθους 
υπεζωκoτικής συλλογής·

Or. en

Τροπολογία 18
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
ομάδες στήριξης των πασχόντων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προσφορά βοήθειας στους πάσχοντες από 
επαγγελματικές ασθένειες κατά τις 
διαδικασίες αναγνώρισης και τις 
αξιώσεις αποζημιώσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαχείριση του αμιάντου στα κτίρια και η 
ασφαλής αφαίρεσή του απαιτεί πλήρη 
συνεκτίμηση των παραμέτρων που 
άπτονται της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία σε σχέση με το σχέδιο της 
Ένωσης για τη βελτίωση της 
θερμομόνωσης του δομημένου 
περιβάλλοντός της με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάδειξή 
της ως της πρώτης κλιματικά ουδέτερης 
ηπείρου έως το 2050·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαχείριση του αμιάντου στα κτίρια και η 
ασφαλής αφαίρεσή του απαιτεί την πλήρη 
συνεκτίμηση της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία σε σχέση με το σχέδιο της 
Ένωσης για τη βελτίωση της 
θερμομόνωσης του δομημένου 
περιβάλλοντός της με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάδειξή 
της ως της πρώτης κλιματικά ουδέτερης 
ηπείρου έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 20
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακαίνιση κτιρίων με σκοπό να αυξηθεί 
η ενεργειακή απόδοση συχνά συνεπάγεται 
τον χειρισμό υλικών όπως στέγες, τοίχους 
ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που 
ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, εφόσον η 
κατασκευή τους είχε προηγηθεί των 
κανονισμών και των απαγορεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 21
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη περιβαλλοντική έκθεση που 
οφείλεται στην επιδείνωση της 
κατάστασης των κτιρίων στην Ευρώπη 
οδηγεί σε περισσότερα κρούσματα 
μεσοθηλιώματος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής 
έκθεσης για την υγεία έχουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό υποτιμηθεί·

Or. en

Τροπολογία 22
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση 
των αποβλήτων αμιάντου σε χώρους 
υγειονομικής ταφής αποτελεί μόνο 
προσωρινή λύση στο πρόβλημα, και ότι 
θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν 
κίνδυνοι απελευθέρωσης ινών αμιάντου 
στο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 23
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής 
για τα απόβλητα αμίαντου αποτελεί 
προσωρινή μόνο λύση στο πρόβλημα, 
μετακυλίοντας την επίλυσή του στις 
επόμενες γενιές, ενώ οι ίνες αμίαντου 
παραμένουν σχεδόν ανέπαφες στην 
πάροδο του χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη 
οικονομικά αποδοτικών μεθόδων 
αδρανοποίησης αποβλήτων που 
περιέχουν αμίαντο, ώστε να 
απενεργοποιούνται ενεργές ίνες αμιάντου 
και να μετατρέπονται σε υλικά που δεν 
εγκυμονούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 24
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
απαίτηση για πιστοποίηση αμιάντου για 
τα κτίρια σε αρκετά κράτη μέλη και ότι 
υπάρχει δημόσιο μητρώο αμιάντου στην 
Πολωνία·

Or. en

Τροπολογία 25
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υφιστάμενη δεσμευτική οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για τον 
αμίαντο είναι 0,1 ίνες/cm³ ως χρονικά 
σταθμισμένη μέση τιμή για 8 ώρες (TWA) 
και ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί ώστε 
να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και να 
αναθεωρηθεί αναλόγως·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υφιστάμενη δεσμευτική οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για τον 
αμίαντο είναι 0,1 ίνες/cm³ ως χρονικά 
σταθμισμένη μέση τιμή για 8 ώρες (TWA) 
και ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί ώστε 
να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες 
επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και να 
αναθεωρηθεί αναλόγως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κινδύνων του ECHA ετοιμάζει 
γνωμοδότηση για τη μείωση της 
δεσμευτικής οριακής τιμής 
επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για τον 
αμίαντο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
OEL συνιστά μόνο μια οριακή τιμή και η 
έκθεση θα πρέπει πάντα να μειώνεται όσο 
είναι τεχνικά δυνατό, ιδίως εφόσον δεν 
υπάρχει ασφαλές κατώτατο όριο·

Or. en

Τροπολογία 26
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με τον ECHA, ο αμίαντος είναι 
καρκινογόνος παράγοντας χωρίς 
κατώτατο επιτρεπτό όριο·

Or. en

Τροπολογία 27
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αμίαντος είναι ένας παρά πολύ 
επικίνδυνος καρκινογόνος παράγοντας 
που χρησιμοποιήθηκε παγκοσμίως στα 
κτίρια και σε άλλα υλικά σε πολλούς 
τομείς της καθημερινής ζωής μας·

Or. en

Τροπολογία 28
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης, των 
θεραπειών και της αποκατάστασης 
αποτελούν προτεραιότητες του σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου της 
ΕΕ και θα πρέπει να ωφελεί πάσχοντες 
από ασθένειες που συνδέονται με τον 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 29
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
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οικονομικά προσιτού συστήματος 
συναγερμού σε πραγματικό χρόνο και 
τεχνολογίας μέτρησης για τη 
συγκέντρωση ινών αμιάντου αποτελεί 
πρόσκομμα στην αποτελεσματική 
προστασία των εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είχε 
διαδραματίσει, στο παρελθόν, κάποιον 
ρόλο στη χρηματοδότηση της έρευνας και 
της ανάπτυξης τεχνολογίας συναγερμού 
σε σχέση με τον αμίαντο και τον 
εντοπισμό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νομοθετικές απαιτήσεις θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις 
σε θέματα συστήματος συναγερμού σε 
πραγματικό χρόνο και μέτρησης για τον 
αμίαντο, ώστε να διασφαλίζονται υψηλά 
επίπεδα προστασίας των εργαζομένων 
από τον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 30
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, το κόστος του 
επαγγελματικού καρκίνου στην Ένωση 
κυμαίνεται από 270 έως 
610 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 
ποσοστό από 1,8 % έως 4,1 % του ΑΕΠ, 
και ότι το 98 % του ανθρώπινου κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην ποιότητα ζωής και στις οικογένειες 
των εργαζομένων, βαρύνει τους 
εργαζομένους, καθώς και ότι το άμεσο 
και έμμεσο κόστος ανέρχεται σε ποσό 
από 4 έως 10 δισεκατομμύρια EUR 
ετησίως·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % 
των καρκίνων που συνδέονται με την 
εργασία έχουν σχέση με τον αμίαντο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, το κόστος του επαγγελματικού 
καρκίνου στην Ένωση κυμαίνεται από 270 
έως 610 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, 
ήτοι ποσοστό από 1,8 % έως 4,1 % του 
ΑΕΠ, και ότι το 98 % του ανθρώπινου 
κόστους, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής και στις 
οικογένειες των εργαζομένων, βαρύνει 
τους εργαζομένους·
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Or. en

Τροπολογία 31
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, το κόστος του 
επαγγελματικού καρκίνου στην Ένωση 
κυμαίνεται από 270 έως 
610 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 
ποσοστό από 1,8 % έως 4,1 % του ΑΕΠ, 
και ότι το 98 % του ανθρώπινου κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην ποιότητα ζωής και στις οικογένειες 
των εργαζομένων, βαρύνει τους 
εργαζομένους, καθώς και ότι το άμεσο και 
έμμεσο κόστος ανέρχεται σε ποσό από 4 
έως 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, το κόστος του 
επαγγελματικού καρκίνου στην Ένωση 
κυμαίνεται από 270 έως 
610 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 
ποσοστό από 1,8 % έως 4,1 % του ΑΕΠ, 
και ότι το 98 % του ανθρώπινου κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην ποιότητα ζωής και στις οικογένειες 
των εργαζομένων, βαρύνει τους 
εργαζομένους, καθώς και ότι το άμεσο και 
έμμεσο κόστος ανέρχεται σε ποσό από 4 
έως 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις 
ενίσχυσης της πρόληψης είναι, επομένως, 
σημαντικές επενδύσεις για τη δημόσια 
υγεία, οι οποίες αποσκοπούν σε υγιέστερη 
ζωή, αλλά επίσης και στην εξισορρόπηση 
κόστους/οφέλους κατά τη διαχείριση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 32
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 21ης 
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Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση για όλους1α καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα σε επαρκή 
στέγαση αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται 
ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
μέσω των εφαρμοστέων ευρωπαϊκών και 
εθνικών νομοθετικών διατάξεων·
______________

1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2021)0020.

Or. en

Τροπολογία 33
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός 
Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με την κατάλληλη στέγαση έχει 
προειδοποιήσει για τη 
«χρηματιστηριοποίηση» της στέγασης 
χαμηλού εισοδήματος και της οικονομικά 
προσιτής στέγασης1aκαι για τις πρακτικές 
«εξευγενισμού γειτονιών» από εταιρείες 
επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
πρακτικές εγκυμονούν κινδύνους ως προς 
την εξασφάλιση ασφαλούς αφαίρεσης του 
αμίαντου από κτίρια·
__________________
1α 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
ages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&
LangID=E 
1β 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/P
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ages/DisplayNews.aspx?NewsID=25845&
LangID=E

Or. en

Τροπολογία 34
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα 
πρέπει να διατίθενται κονδύλια της ΕΕ σε 
εταιρείες οι οποίες δεν συμμορφώνονται 
με τους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανονισμούς που αποσκοπούν στην 
προστασία των εργαζομένων από τον 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 35
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
χαρακτηρίσει τη στέγαση ως βασικό 
τομέα όπου πρέπει να αναληφθεί δράση 
με σκοπό την αντιμετώπιση των 
υγειονομικών ανισοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποχρεωτική αφαίρεση του αμιάντου θα 
συμβάλλει σε ποιοτική στέγαση για όλους, 
ιδίως για ιδιοκτήτες και μισθωτές 
χαμηλού εισοδήματος, των οποίων οι 
συνθήκες στέγασης επιδεινώθηκαν τις 
τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι πολύ σημαντική η 
οικονομική στήριξη των οικογενειών 
χαμηλού εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 37
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφαίρεση του αμιάντου επιβαρύνει 
οικονομικά τους ιδιοκτήτες των κτιρίων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόβλεψη 
απαιτήσεων για την ασφαλή αφαίρεση 
του αμιάντου πρέπει να είναι κοινωνικά 
δίκαιη και πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλα μέτρα για τη στήριξη των 
ιδιοκτητών, ώστε να χρηματοδοτούνται 
οι αναγκαίες ανακαινίσεις, καθώς επίσης 
και από συνοδευτικά μέτρα για τις ΜΜΕ 
που εκτελούν τα έργα·

Or. en
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Τροπολογία 38
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης 
Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου» αναφέρεται ότι το 52 % των 
θανάτων στην Ένωση που συνδέονται με 
την εργασία μπορεί να αποδοθεί σε 
επαγγελματικό καρκίνο, και ότι η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση το 2022 για 
τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων 
στον αμίαντο στο πλαίσιο του σχεδίου της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης 
Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου» αναφέρεται ότι το 52 % των 
ετήσιων θανάτων στην Ένωση που 
συνδέονται με την εργασία μπορεί να 
αποδοθεί σε επαγγελματικό καρκίνο, και 
ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση το 2022 για 
την περαιτέρω μείωση της έκθεσης των 
εργαζομένων στον αμίαντο στο πλαίσιο 
του σχεδίου της·

Or. en

Τροπολογία 39
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πυλώνας εγκρίθηκε ως μέσο 
αντιμετώπισης των κοινωνικών 
προκλήσεων στην Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο πυλώνας περιλαμβάνει 20 
αρχές που κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, και κοινωνική προστασία και 
κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αρχή 10 προβλέπει υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στην εργασία, το οποίο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την προστασία 

διαγράφεται
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των εργαζομένων από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 40
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πυλώνας εγκρίθηκε ως μέσο 
αντιμετώπισης των κοινωνικών 
προκλήσεων στην Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αρχή 10 καλεί για υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων στην 
εργασία, το οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την προστασία των 
εργαζομένων από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
δεδομένης της επικινδυνότητάς του, ο 
αμίαντος παραμένει ένα από τα πιο 
δύσκολα στοιχεία όσον αφορά την 
απόρριψη και αποκατάσταση, καθώς 
απαιτεί δαπανηρή οικονομική 
προσπάθεια· λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
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την έλλειψη κατάλληλων χώρων για την 
απόρριψή του, καθώς και το πόσο 
σημαντικό είναι να υπάρχει προσωπικό 
εκπαιδευμένο στην απόρριψη του 
αμιάντου και εφοδιασμένο με όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την 
επεξεργασία του εν λόγω υλικού·

Or. it

Τροπολογία 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή 
του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής επιθεώρησης, είναι 
πολύ σημαντική για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης με τους κανόνες και 
κανονισμούς για τον εντοπισμό και την 
ασφαλή αφαίρεση του αμιάντου από τα 
κτίρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιθεωρητές εργασίας, οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και οι εκπρόσωποι για 
θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην αποτελεσματική επιθεώρηση και 
επιβολή του νόμου σε σχέση με την 
εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών 
οι οποίοι σχετίζονται με τον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 43
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αποτρεπτικές κυρώσεις είναι πολύ 
σημαντικές για να αποτρέπονται 
παραβάσεις των κανονισμών για ένα υγιές 
και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον και να 
διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός 
στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 44
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒε. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να προωθούνται η έρευνα και η 
καινοτομία, προκειμένου να βελτιώνεται 
ο έλεγχος του αμιάντου, ο εντοπισμός 
άλλων καρκίνων που σχετίζονται με τον 
αμίαντο, εκτός του καρκίνου του 
πνεύμονα και των μεσοθηλιωμάτων, οι 
τεχνικές ασφαλούς αφαίρεσης, η 
διαχείριση των αποβλήτων και η 
ασφάλεια των εργαζομένων και των 
κατοίκων κτιρίων οι οποίοι εκτίθενται 
στον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 45
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της Covid-19 κατέστησε 
προφανή την ανάγκη να υπάρχουν 
εχέγγυα για την ασφάλεια και την 
προστασία των εργαζομένων, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
υπογράμμισε τη σημασία πρόληψης των 
ασθενειών που σχετίζονται με την 
εργασία καθώς και επένδυσης στη 
δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 46
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της Covid-19 υπογράμμισε, για 
ακόμα μία φορά, τη σημασία της 
διασφάλισης της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι με την κρίση 
επισημάνθηκε η σημασία της πρόληψης 
ασθενειών που σχετίζονται με την 
εργασία καθώς και της επένδυσης σε 
οικονομικά προσιτή υγεία για όλους·

Or. en

Τροπολογία 47
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒη. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δομημένο περιβάλλον επηρεάζει 
σημαντικά πολλούς τομείς της 
οικονομίας, τις τοπικές θέσεις εργασίας 
και την ποιότητα ζωής·

Or. en

Τροπολογία 48
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 
βιώσιμη στρατηγική για το δομημένο 
περιβάλλον της Επιτροπής αποσκοπεί 
στην αύξηση της αποδοτικότητας των 
υλικών, στη μείωση των κλιματικών 
επιπτώσεων του δομημένου 
περιβάλλοντος και στην προώθηση των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής των κτιρίων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
αναμένεται να εξασφαλίσει συνοχή σε 
όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, 
όπως στον τομέα του κλίματος, της 
ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων 
οικοδομών και κατεδαφίσεων και της 
ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 49
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ι (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία 
περιλαμβάνει πρωτοβουλίες εστιασμένες 
στην ενασχόληση με αλυσίδες αξίας 
βασικών προϊόντων, όπως είναι οι 
κατασκευές και τα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 50
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αμίαντος και τα υλικά και προϊόντα που 
περιέχουν αμίαντο ακόμα παράγονται, 
υπόκεινται επεξεργασία και εξάγονται 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στη Ρωσία 
καθώς επίσης σε αρκετές χώρες της 
Ασίας και της Νότιας Αμερικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α 
θεσπίζει την εφαρμογή της σύμβασης του 
Ρότερνταμ σχετικά με τη συναίνεση μετά 
από ενημέρωση (ΣΜΕ), δυνάμει της 
οποίας απαιτείται ειδική συμφωνία μιας 
χώρας προτού εξαχθεί σε αυτήν προϊόν 
που περιέχει τοξικά χημικά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εντατικοποίηση των 
προσπαθειών ώστε να αποφεύγεται η 
τοποθέτηση μη συμμορφούμενων 
προϊόντων στην αγορά της Ένωσης 
τέθηκε ως προτεραιότητα στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης 
Οκτωβρίου 2015, για την αναβάθμιση της 
ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» 
[COM(2015)0550]· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι η υπάρχουσα επιτήρηση της αγοράς 
δεν είναι ικανή να διασφαλίσει ότι δεν 
εισάγεται αμίαντος στις ευρωπαϊκές 
αγορές· και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά τις αρνητικές συστάσεις, η 
επιτήρηση δεν ήταν ικανή να διασφαλίσει 
ότι δεν εισάγεται αμίαντος στην Ένωση·
_____________

1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 201 της 
27.7.2012, σ. 60).

Or. en

Τροπολογία 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αμίαντος πωλείται και κυκλοφορεί στην 
αγορά ακόμη νόμιμα σε πάνω από 100 
χώρες παγκοσμίως, περιλαμβανομένων 
χωρών σε γειτονικές περιοχές της ΕΕ 
προς την Ανατολή και προς τον Νότο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 
επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα δείχνουν 
ότι ο αμίαντος εισέρχεται ακόμη 
παράνομα στην ενιαία αγορά της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο ο αμίαντος 
παράγεται και εισάγεται στην αγορά 
νόμιμα κάπου στον κόσμο, θα υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος να εισχωρήσει στην 
ενιαία αγορά της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης, των 
θεραπειών και της αποκατάστασης 
αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου της 
ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου 
και ότι θα πρέπει να είναι προς όφελος 
των πασχόντων από ασθένειες που 
σχετίζονται με τον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 53
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2015, «Η απαλλαγή της ΕΕ 
από τον αμίαντο (CCMI/130)» δηλώνει 
ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε 
επίπεδο κρατών μελών, όλα τα 
κρούσματα αμιάντωσης, 
μεσοθηλιώματος και άλλων σχετιζόμενων 
με τον αμίαντο ασθενειών θα 
καταχωριστούν σε μητρώο μέσω 
συστηματικής συλλογής δεδομένων για 
τις επαγγελματικές και μη ασθένειες που 
σχετίζονται με τον αμίαντο, ότι οι 
υπεζωκοτικές πλάκες θα πρέπει να 
κατηγοριοποιηθούν και να 
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καταχωριστούν επισήμως ως σχετιζόμενη 
με τον αμίαντο ασθένεια, καθώς και να 
υπάρξει αξιόπιστη χαρτογράφηση της 
παρουσίας αμιάντου, με τη συνδρομή 
ειδικών παρατηρητηρίων, και ότι θα 
πρέπει το ιατρικό προσωπικό να λάβει 
κατάλληλη κατάρτιση ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του ως προς την παροχή ορθής 
διάγνωσης· 

Or. en

Τροπολογία 54
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχυρά 
μητρώα ατόμων με έκθεση στο παρελθόν 
ή στο παρόν στον αμίαντο είναι 
σημαντικά ώστε να διασφαλίζεται η 
ιατρική επίβλεψη και να διευκολύνεται η 
αναγνώριση των ασθενειών που 
συνδέονται με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 55
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν διαφορετικούς τρόπους να 
οργανώνουν τα εθνικά συστήματα 
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κοινωνικής ασφάλισης ως προς τους 
τραυματισμούς και τις ασθένειες που 
συνδέονται με την εργασία, 
συμπεριλαμβανομένου του 
συμπληρωματικού ρόλου των συλλογικών 
συμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές 
πίσω από τα εν λόγω συστήματα καθώς 
και η αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 56
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB ιζ(νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
αναγνωρίζει ότι ο κατασκευαστικός 
τομέας θα πρέπει να επενδύσει στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες της πράσινης μετάβασης, όσον 
αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό και τα 
οικολογικά υλικά, την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, την κυκλικότητα και τις 
ανακαινίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένων 
εργαζομένων στον τομέα των 
κατασκευών έχει καίρια σημασία για την 
επιτυχία του «κύματος ανακαινίσεων» 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 57
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
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Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να υποβάλει νομική πρόταση 
για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης 
των εργαζομένων στον αμίαντο το 2022·

Or. en

Τροπολογία 58
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου συνδέεται άμεσα 
με τις ακόλουθες πρόσφατες και 
επικείμενες πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης: το νέο πλαίσιο της Ένωσης για 
την υγεία και την ασφάλεια, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
κύμα ανακαινίσεων, το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Ανάκαμψης και το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου, τη στρατηγική της ΕΕ για τα 
απόβλητα και τη δέσμη μέτρων για την 
κυκλική οικονομία·

1. επισημαίνει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου συνδέεται άμεσα 
με τις ακόλουθες πρόσφατες και 
επικείμενες πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης: το νέο πλαίσιο της Ένωσης για 
την υγεία και την ασφάλεια, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
κύμα ανακαινίσεων, το ευρωπαϊκό σχέδιο 
για την καταπολέμηση του καρκίνου, τη 
στρατηγική της ΕΕ για τα απόβλητα και τη 
δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 59
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου συνδέεται άμεσα 
με τις ακόλουθες πρόσφατες και 
επικείμενες πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης: το νέο πλαίσιο της Ένωσης για 
την υγεία και την ασφάλεια, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
κύμα ανακαινίσεων, το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Ανάκαμψης και το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου, τη στρατηγική της ΕΕ για τα 
απόβλητα και τη δέσμη μέτρων για την 
κυκλική οικονομία·

1. επισημαίνει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου αποτελεί ένα 
παράδειγμα της ανάγκης να εφαρμοστεί η 
αρχή «υγείας σε όλες τις πολιτικές» 
καθώς συνδέεται άμεσα με τις ακόλουθες 
πρόσφατες και επικείμενες πρωτοβουλίες 
πολιτικής της Ένωσης: επισημαίνει ότι η 
ασφαλής αφαίρεση του αμιάντου 
συνδέεται άμεσα με τις ακόλουθες 
πρόσφατες και επικείμενες πρωτοβουλίες 
πολιτικής της Ένωσης: το νέο πλαίσιο της 
Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια, 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
κύμα ανακαινίσεων, το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Ανάκαμψης και το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου, τη στρατηγική της ΕΕ για τα 
απόβλητα και τη δέσμη μέτρων για την 
κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 60
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι είναι πολύ 
επικίνδυνο να αφαιρεθεί ο αμίαντος και 
ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
είναι καλύτερο να μην αφαιρεθεί, 
δεδομένου ότι ο άθικτος αμίαντος είναι, 
ουσιαστικά, ασφαλής·

Or. en

Τροπολογία 61
Peter Lundgren
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία 
με το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει 
να γίνουν εσπευσμένα και δεν θα πρέπει 
να οδηγήσουν σε μη ασφαλή αφαίρεση 
του αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 62
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου συνιστά επείγον 
καθήκον και επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για μια συνολική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που θα συνδέει διάφορους 
τομείς πολιτικής·

2. υπογραμμίζει ότι η ασφαλής 
αφαίρεση του αμιάντου συνιστά δύσκολο 
καθήκον και επισημαίνει ότι η κύρια 
προτεραιότητα είναι οι ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εα) σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες 
που παρουσιάζονται στο πλαίσιο αυτής 
της στρατηγικής θα συνεπάγονται 
σημαντικές οικονομικές και διοικητικές 
επιβαρύνσεις τόσο για τις δημόσιες αρχές 



AM\1230855EL.docx 35/109 PE691.469v02-00

EL

όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ· τονίζει, επομένως, ότι αυτό πρέπει 
να ληφθεί υπόψη με την παροχή 
επαρκούς υποστήριξης και τη θέσπιση 
κατάλληλων μεταβατικών περιόδων·

Or. pl

Τροπολογία 64
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εα) εκτίμηση κινδύνου η οποία 
αξιολογεί τους κινδύνους για τον 
εργαζόμενο σε περίπτωση αφαίρεσης του 
αμιάντου έναντι του κινδύνου να μείνει ο 
αμίαντος ως έχει·

Or. en

Τροπολογία 65
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εα) μια συντονισμένη πρωτοβουλία με 
τα κράτη μέλη για τη στήριξη των 
μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σχετικά με τη μείωση των 
οικονομικών επιβαρύνσεων για την 
κατάρτιση των εργαζομένων και για την 
παροχή προστατευτικού υλικού και 
εξοπλισμού που απαιτείται για την 
επεξεργασία του εν λόγω υλικού·

Or. it
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Τροπολογία 66
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εβ) την υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών για 
ανακαίνιση και κατασκευή με στόχο την 
αποκατάσταση και απόρριψη του 
αμιάντου·

Or. it

Τροπολογία 67
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί την κινητοποίηση 
ευρωπαϊκών ταμείων για την ανάπτυξη 
και εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων μέτρησης και συναγερμού 
σε πραγματικό χρόνο για την παρουσία 
αμιάντου· κάνει έκκληση για 
κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων 
με σκοπό τη στήριξη της έρευνας και της 
ανάπτυξης οικονομικά αποδοτικών 
τεχνολογιών μεθόδων για την 
αδρανοποίηση του αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 68
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
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Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι εταιρείες που δεν 
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και 
εθνικούς κανονισμούς για την προστασία 
των εργαζομένων από τον αμίαντο δεν θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση της ΕΕ· ζητά ένα 
σύστημα κυρώσεων για τη χρήση 
ενωσιακών κονδυλίων στο πλαίσιο του 
«Κύματος ανακαινίσεων για την 
Ευρώπη» το οποίο να εφαρμόζεται στους 
δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με 
τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 69
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. ζητάει τη διεξαγωγή μιας μελέτης 
η οποία να χαρτογραφεί το μέγεθος του 
προβλήματος των προϊόντων και υλικών 
που περιέχουν αμίαντο και τα οποία 
εισάγονται παράνομα στην Ένωση, 
καθώς και να επισημαίνει πιθανά μέτρα 
για την ενίσχυση της εποπτεία της 
αγοράς, ώστε να αποτρέπεται η 
κυκλοφορία προϊόντων που περιέχουν 
αμίαντο στην αγορά της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 70
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ε. επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο της 
επιθεώρησης εργασίας στην πρόληψη και 
τον έλεγχο, καθώς και τη θετική συμβολή 
της στη βελτίωση της ενημέρωσης και 
της πραγματογνωμοσύνης στο εσωτερικό 
των επιχειρήσεων· ζητεί επιτακτικά από 
τα κράτη μέλη να αυξήσουν το επίπεδο 
στελέχωσης και τους διαθέσιμους πόρους 
ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες των 
επιθεωρητών εργασίας και να επιτευχθεί 
ο στόχος για έναν επιθεωρητή ανά 10 000 
εργαζομένους, όπως προτείνεται από τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, καθώς 
επίσης να επιβάλλουν αυστηρότερες 
κυρώσεις σε εταιρείες που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα 
(μισθοί, ωράριο εργασίας και ασφάλεια 
και υγεία στην εργασία)· εκτιμά ότι οι 
κυρώσεις στις εν λόγω περιπτώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές·

Or. en

Τροπολογία 71
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3στ. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τον αριθμό, τη συχνότητα και 
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την ποιότητα των επιθεωρήσεων· έχει 
την άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ελάχιστο 
στόχο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για έναν επιθεωρητή ανά 10 000 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 72
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με 
τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την 
Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις 
εργασίας, καλύτερη ζωή», που επιδιώκει 
την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων 
έως το 2030· συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
των εργαζομένων που ανακαινίζουν 
παλαιά κτίρια από την έκθεσή τους στον 
αμίαντο·

4. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 
με τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την 
Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις 
εργασίας, καλύτερη ζωή», που επιδιώκει 
την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων 
έως το 2030· συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
των εργαζομένων που ανακαινίζουν 
παλαιά κτίρια από την έκθεσή τους στον 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 73
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με 
τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την 
Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις 

4. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με 
τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την 
Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις 
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εργασίας, καλύτερη ζωή», που επιδιώκει 
την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων 
έως το 2030· συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
των εργαζομένων που ανακαινίζουν 
παλαιά κτίρια από την έκθεσή τους στον 
αμίαντο·

εργασίας, καλύτερη ζωή», που επιδιώκει 
την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων 
έως το 2030· συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράζεται στην ανακοίνωση ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία 
των εργαζομένων που ανακαινίζουν 
παλαιά κτίρια και συμμετέχουν σε 
εργασίες έκτακτης ανάγκης από την 
έκθεσή τους στον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 74
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι καλύτερα προληπτικά 
μέτρα και διαχείριση κινδύνου όσον 
αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με 
τον αμίαντο απαιτούν πρόσβαση σε 
σχετικές πληροφορίες, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες των άμεσα ενδιαφερομένων·

Or. en

Τροπολογία 75
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι κάθε πρωτοβουλία της 
Ένωσης που υποστηρίζει την ενεργειακή 
ανακαίνιση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δεσμευτικά μέτρα για την ασφαλή 
αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 

5. επιμένει ότι κάθε πρωτοβουλία της 
Ένωσης που υποστηρίζει την ενεργειακή 
ανακαίνιση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δεσμευτικά μέτρα για τον εντοπισμό 
κτιρίων που περιέχουν αμίαντο, τον 
συνδυασμό των σχετικών πληροφοριών 
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επικίνδυνων υλικών· με τις βάσεις δεδομένων που σχετίζονται 
με την ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε να 
οδηγεί στην ασφαλή αφαίρεση του 
αμιάντου και άλλων επικίνδυνων υλικών·

Or. en

Τροπολογία 76
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι κάθε πρωτοβουλία της 
Ένωσης που υποστηρίζει την ενεργειακή 
ανακαίνιση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δεσμευτικά μέτρα για την ασφαλή 
αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 
επικίνδυνων υλικών·

5. επιμένει ότι κάθε πρωτοβουλία της 
Ένωσης που υποστηρίζει την ενεργειακή 
ανακαίνιση θα πρέπει να είναι κοινωνικά 
δίκαιη και να περιλαμβάνει δεσμευτικά 
μέτρα για την προστασία της υγείας των 
κατοίκων και των εργαζομένων, μεταξύ 
άλλων και μέσω στήριξης για την ασφαλή 
αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 
επικίνδυνων υλικών·

Or. en

Τροπολογία 77
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή, οικονομικά προσιτή και 
υγιεινή στέγαση αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο του σχεδίου δράσης του πυλώνα·

Or. en
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Τροπολογία 78
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι, καθώς η ζήτηση για 
έργα που σχετίζονται με τον αμίαντο είναι 
πιθανό να αυξηθεί σημαντικά με το κύμα 
ανακαινίσεων, υπάρχει σημαντική 
ανάγκη στήριξης της έρευνας και 
ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθεί η 
προστασία των εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος, και να βελτιωθεί η 
αξιοπιστία και η ταχύτητα του ελέγχου, 
της μέτρησης, της αφαίρεσης και της 
ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων του 
αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 79
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετά 
κράτη μέλη έχουν φιλόδοξα σχέδια 
αφαίρεσης του αμιάντου από το 
δομημένο περιβάλλον με σαφές 
χρονοδιάγραμμα, μεταξύ αυτών η 
Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και η 
Φλάνδρα/Βέλγιο·

Or. en
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Τροπολογία 80
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει ότι η διαχείριση 
αποβλήτων του αμιάντου συνιστά 
πρόκληση στρατηγικής σημασίας για την 
ΕΕ, δεδομένης της ποσότητας αμιάντου 
που πρέπει ακόμη να αφαιρεθεί και 
βρίσκεται ήδη σε χώρους υγειονομικής 
ταφής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
εργαλεία στήριξης επενδύσεων σε 
τεχνολογίες βιώσιμης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διοχέτευσης 
δημόσιων δαπανών μέσω ειδικών 
σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (IPCEI)· τονίζει ότι στις 
επεξεργασίες του αμιάντου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 
προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 81
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για οδηγία πλαίσιο προκειμένου 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά 
σχέδια αφαίρεσης του αμιάντου που να 
περιλαμβάνουν σαφή και ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράμματα και ενδιάμεσους 
στόχους, ανίχνευση και καταγραφή του 
αμιάντου, χρηματοδότηση και στήριξη των 
ιδιοκτητών κατοικιών, μέτρα προστασίας 

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για οδηγία πλαίσιο προκειμένου 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά 
σχέδια αφαίρεσης του αμιάντου που να 
περιλαμβάνουν σαφή και ρεαλιστικά 
χρονοδιαγράμματα, περιλαμβανομένων 
πιθανών προτεραιοτήτων, και 
ενδιάμεσους στόχους, ανίχνευση και 
καταγραφή του αμιάντου, χρηματοδότηση 
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των εργαζομένων έναντι του κινδύνου 
έκθεσης στον αμίαντο σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/148/ΕΚ, καθώς και την 
ασφαλή απόρριψη του αμιάντου ώστε να 
αποτραπεί η είσοδος του αμιάντου στις 
διαδικασίες ανακύκλωσης·

και στήριξη των ιδιοκτητών κατοικιών και 
των ΜΜΕ, μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων έναντι του κινδύνου έκθεσης 
στον αμίαντο σύμφωνα με την οδηγία 
2009/148/ΕΚ, καθώς και την ασφαλή 
απόρριψη του αμιάντου ώστε να αποτραπεί 
η είσοδος του αμιάντου στις διαδικασίες 
ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 82
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επιμένει όσον αφορά την ανάγκη 
να διεξαχθεί μακροπρόθεσμη 
επιδημιολογική επιτήρηση για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των ληφθέντων μέτρων· επισημαίνει ότι 
το μεσοθηλίωμα είναι μια ασθένεια της 
οποίας ο βασικός παράγοντας κινδύνου 
είναι ο αμίαντος, και ότι ο αριθμός 
διαγνωσμένων μεσοθηλιωμάτων είναι 
ένας σχετικός δείκτης επιδημιολογικής 
επιτήρησης· κάνει, επομένως, έκκληση να 
δηλώνονται υποχρεωτικά τα 
μεσοθηλιώματα στις αρμόδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 83
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
κινητοποίησης κάθε διαθέσιμου 
χρηματοδοτικού μηχανισμού, και 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη 
καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρήσουν στα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία τον 
χειρισμό και την αφαίρεση του αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 84
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για εθνικά δημόσια μητρώα αμιάντου· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε 
πρόταση για οδηγία πλαίσιο, ελάχιστα 
πρότυπα για τα δημόσια προσβάσιμα 
ψηφιακά εθνικά μητρώα αμιάντου και 
άλλων επικίνδυνων ουσιών σε δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για εθνικά δημόσια μητρώα αμιάντου· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε 
πρόταση για οδηγία πλαίσιο, ελάχιστα 
πρότυπα για τα δημόσια προσβάσιμα 
ψηφιακά εθνικά μητρώα αμιάντου και 
άλλων επικίνδυνων ουσιών σε δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια· τονίζει ότι τα μητρώα για 
τον αμίαντο θα πρέπει να είναι συμβατά 
με βάσεις δεδομένων και μητρώα που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, 
και τα δεδομένα καταχωρίζονται μέσω 
κοινών εργαλείων (δηλ. διαβατήρια 
ανακαίνισης κτιρίων)·

Or. en

Τροπολογία 85
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επιμένει για περιβαλλοντικά 
ασφαλή αποθήκευση των αποβλήτων 
αμιάντου, σύμφωνα με τις καλύτερα 
διαθέσιμες και πιο πρόσφατες 
τεχνολογίες, ώστε να αποτρέπεται η 
έκθεση των εργαζομένων και του γενικού 
κοινού σε αμίαντο και να διαφυλάσσεται 
η δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία 86
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν 
απλές και ταχείες πρακτικές για τη 
διάθεση αποβλήτων που περιέχουν 
αμίαντο·

Or. it

Τροπολογία 87
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. κάνει έκκληση στην Επιτροπή να 
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και το 
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης του 
Ρότερνταμ (όπως αυτή αναθεωρήθηκε το 
2019), αναλαμβάνοντας να θέσει τέλος 
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στο μπλοκάρισμα που παρεμποδίζει να 
συμπεριληφθεί ο χρυσοτιλικός αμίαντος 
στον κατάλογο των επικίνδυνων χημικών 
ουσιών λίγων ευρωπαϊκών και μη 
ευρωπαϊκών χωρών, και να επιτύχει, το 
συντομότερο δυνατό, παγκόσμια 
απαγόρευση του αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 88
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, σε 
συμφωνία με τις τοπικές αρχές, να 
δημιουργήσουν μονάδες απόρριψης και 
αποκατάστασης σε περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 89
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. αναγνωρίζει ότι ένα από τα κύρια 
προβλήματα σχετικά με την απόρριψη 
και την αποκατάσταση του αμιάντου 
είναι το υψηλό κόστος· επαναλαμβάνει, 
συνεπώς, τη σημασία των μέτρων για την 
υποστήριξη της ανίχνευσης και της 
αποκατάστασης του αμιάντου·

Or. it
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Τροπολογία 90
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει την οδηγία 2009/148/ΕΚ 
ώστε να αποσαφηνίσει ότι όλα τα είδη 
αμιάντου είναι καρκινογόνα, και να 
ξεκινήσει τη διαδικασία επικαιροποίησης 
του καταλόγου των ινωδών πυριτικών 
αλάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας, επιβεβαιώνοντας 
την συμπερίληψη του ακτινολίτη, του 
ανθόφυλλου, του τρεμολίτη, του 
γρουνερίτη και του ριεβεκίτη, καθώς και 
του ουϊντσίτη, του ριχτερίτη, του φθορο-
εδενίτη και του εριονίτη·

9. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει την οδηγία 2009/148/ΕΚ 
ώστε να τροποποιηθεί η υφιστάμενη 
δεσμευτική οριακή τιμή επαγγελματικής 
έκθεσης για τον αμίαντο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 
αξιολόγησης των διαφόρων ειδών ινών 
αμιάντου και τις δυσμενείς για την υγεία 
επιπτώσεις τους, καθώς επίσης να 
ξεκινήσει τη διαδικασία επικαιροποίησης 
του καταλόγου των ινωδών πυριτικών 
αλάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και σε αυτό το 
πλαίσιο να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
συμπερίληψης του ακτινολίτη, του 
ανθόφυλλου, του τρεμολίτη, του 
γρουνερίτη και του ριεβεκίτη, καθώς και 
του ουϊντσίτη, του ριχτερίτη, του φθορο-
εδενίτη και του εριονίτη, καθώς επίσης 
και να αξιολογηθεί μια διαφοροποιημένη 
οριακή τιμή για διάφορα είδη ινών 
αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 91
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες 
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επιστημονικές ιατρικές έρευνες και 
συστάσεις, δεν υπάρχει κατώτατο όριο 
κάτω από το οποίο η συγκέντρωση ινών 
αμιάντου στον αέρα είναι αβλαβής8· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι καμία 
εξαίρεση από τα μέτρα προστασίας που 
προβλέπονται στην οδηγία 2009/148/ΕΚ 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με επίκληση 
της οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης 
(OELV)·

επιστημονικές ιατρικές έρευνες και 
συστάσεις, δεν υπάρχει κατώτατο όριο 
κάτω από το οποίο η συγκέντρωση ινών 
αμιάντου στον αέρα είναι αβλαβής8· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι καμία 
εξαίρεση από τα μέτρα προστασίας που 
προβλέπονται στην οδηγία 2009/148/ΕΚ 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με επίκληση 
της οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης 
(OELV)· ζητάει η οδηγία 2009/148/ΕΚ να 
αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή που 
υπαγορεύει να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα προσωπικής προστασίας στις 
δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να 
εκτεθούν κατά την εργασία τους στη 
σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή 
από υλικά που περιέχουν αμίαντο·

__________________ __________________
8 Επιστημονική έκθεση του ECHA για την 
αξιολόγηση των οριακών τιμών για τον 
αμίαντο στον χώρο εργασίας, 1η 
Φεβρουαρίου 2021.

8 Επιστημονική έκθεση του ECHA για την 
αξιολόγηση των οριακών τιμών για τον 
αμίαντο στον χώρο εργασίας, 1η 
Φεβρουαρίου 2021.

Or. en

Τροπολογία 92
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι οι έννοιες των 
εύθρυπτων και μη εύθρυπτων υλικών τα 
οποία περιέχουν αμίαντο δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
του βαθμού επικινδυνότητας· πιστεύει ότι 
μια εξατομικευμένη αξιολόγηση για τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
προγραμματιζόμενη πρόοδο των 
εργασιών θα πρέπει να καθορίζει τα 
αναγκαία και υποχρεωτικά 
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προστατευτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 93
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιμένει ότι τα μέρη και τα υλικά 
που περιέχουν αμίαντο και 
χρησιμοποιούνται ήδη πρέπει να 
απομακρύνονται και να απορρίπτονται με 
ασφάλεια και να μην επιδιορθώνονται, 
συντηρούνται, σφραγίζονται, 
περικλείονται ή καλύπτονται, καθώς οι 
πρακτικές αυτές οδηγούν σε ένα κρυφό 
πρόβλημα αμιάντου που ενέχει κινδύνους 
για τους κατοίκους και τους 
εργαζομένους μετά από χρόνια· ζητεί την 
απαγόρευση του εγκλωβισμού και της 
σφράγισης του αμιάντου, καθώς και τον 
εντοπισμό και την καταγραφή των μερών 
που περιέχουν αμίαντο τα οποία δεν 
μπορούν να απομακρυνθούν 
βραχυπρόθεσμα (όπως τοίχοι από 
σκυρόδεμα σε κτίρια)·

11. επιμένει ότι πρέπει μάλλον να 
δοθεί προτεραιότητα στην ασφαλή 
απομάκρυνση και διάθεση των μερών και 
των υλικών  που περιέχουν αμίαντο παρά 
στην επιδιόρθωση, συντήρηση, στον 
εγκλωβισμό ή στη σφράγισή τους, καθώς 
οι πρακτικές αυτές οδηγούν απλώς σε 
αναβολή της αφαίρεσης· ζητεί μια 
εκτίμηση επιπτώσεων για την 
απαγόρευση του εγκλωβισμού και της 
σφράγισης του αμιάντου· επιμένει για τη 
σημασία του εντοπισμού, της 
καταγραφής και της τακτικής 
παρακολούθησης των μερών που 
περιέχουν αμίαντο τα οποία δεν μπορούν 
να απομακρυνθούν βραχυπρόθεσμα (όπως 
τοίχοι από σκυρόδεμα σε κτίρια)·

Or. en

Τροπολογία 94
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση προς 
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τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με τις συγκεκριμένες 
περιοχές στις οποίες θα διεξαχθούν οι 
εργασίες, τον εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιηθεί για την προστασία και 
απορρύπανση των εργαζομένων, τον 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την 
απόρριψη των αποβλήτων και μια 
προσωρινή αεραυλική εξισορρόπηση για 
εργασία σε έγκλειστο περιβάλλον· 
πιστεύει, εξάλλου, ότι η ανακοίνωση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της 
διαδικασίας απορρύπανσης των 
εργαζομένων και του εξοπλισμού, και 
πληροφορίες σχετικά με τις διάρκειες των 
διαδικασιών των εργασιών και τις 
προγραμματισμένες ώρες εργασίας 
καθώς επίσης και έναν κατάλογο με 
όλους τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν 
οριστεί για το εργοτάξιο, τα ατομικά 
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την 
επάρκειά τους και την κατάρτιση από την 
οποία απαλλάσσονται, και τις 
ημερομηνίες των υποχρεωτικών ιατρικών 
εξετάσεών τους (λαμβάνοντας υπόψη 
τους εθνικούς κανόνες προστασίας 
δεδομένων)·

Or. en

Τροπολογία 95
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη νομική 
αρχή της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, σύμφωνα με την οποία, πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζεται τεχνολογία αιχμής 
για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου προστασίας· ζητεί την ενίσχυση 
των τεχνικών ελάχιστων απαιτήσεων για 
τη μείωση της συγκέντρωσης ινών 
αμιάντου στον αέρα στο χαμηλότερο 

12. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη νομική 
αρχή της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, σύμφωνα με την οποία, πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζεται τεχνολογία αιχμής 
για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου προστασίας· ζητεί την ενίσχυση 
των τεχνικών ελάχιστων απαιτήσεων για 
τη μείωση της συγκέντρωσης ινών 
αμιάντου στον αέρα στο χαμηλότερο 
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επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό, μεταξύ 
άλλων με καταστολή σκόνης και 
αναρρόφηση σκόνης στην πηγή, συνεχή 
καθίζηση και μέσα απορρύπανσης· ζητεί 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διαφορά πίεσης μεταξύ των 
στεγανοποιημένων χώρων αμιάντου και 
του περιβάλλοντος χώρου, την παροχή 
καθαρού αέρα και τα φίλτρα HEPA·

επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό, μεταξύ 
άλλων με καταστολή σκόνης και 
αναρρόφηση σκόνης στην πηγή, συνεχή 
καθίζηση και μέσα απορρύπανσης· ζητεί 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διαφορά πίεσης μεταξύ των 
στεγανοποιημένων χώρων αμιάντου και 
του περιβάλλοντος χώρου, την παροχή 
καθαρού αέρα και τα φίλτρα HEPA, 
διασφαλίζοντας επαρκή και στοχευμένη 
στήριξη στους εργοδότες κατά τη 
μεταφορά και εφαρμογή αυτών των 
προστατευτικών μέτρων, ιδίως στις 
ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
ώστε να αποφεύγεται η μη συμμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία 96
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη νομική 
αρχή της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, σύμφωνα με την οποία, πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζεται τεχνολογία αιχμής 
για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου προστασίας· ζητεί την ενίσχυση 
των τεχνικών ελάχιστων απαιτήσεων για 
τη μείωση της συγκέντρωσης ινών 
αμιάντου στον αέρα στο χαμηλότερο 
επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό, μεταξύ 
άλλων με καταστολή σκόνης και 
αναρρόφηση σκόνης στην πηγή, συνεχή 
καθίζηση και μέσα απορρύπανσης· ζητεί 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διαφορά πίεσης μεταξύ των 
στεγανοποιημένων χώρων αμιάντου και 
του περιβάλλοντος χώρου, την παροχή 
καθαρού αέρα και τα φίλτρα HEPA·

12. υπενθυμίζει τη θεμελιώδη νομική 
αρχή της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, σύμφωνα με την οποία, πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζεται τεχνολογία αιχμής 
για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου προστασίας· ζητεί την ενίσχυση 
των τεχνικών ελάχιστων απαιτήσεων για 
τη μείωση της συγκέντρωσης ινών 
αμιάντου στον αέρα στο χαμηλότερο 
επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό, μεταξύ 
άλλων με καταστολή σκόνης και 
αναρρόφηση σκόνης στην πηγή, συνεχή 
καθίζηση και μέσα απορρύπανσης· ζητεί 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
διαφορά πίεσης μεταξύ των 
στεγανοποιημένων χώρων αμιάντου και 
του περιβάλλοντος χώρου, την παροχή 
καθαρού αέρα και τα φίλτρα HEPA· 
τονίζει την ανάγκη οι επικαιροποιημένες 
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ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις να 
περιέχουν διατάξεις για την 
παρακολούθηση των τεχνολογικών 
εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 97
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επιμένει για την ανάγκη στήριξης 
των ΜΜΕ και διευκόλυνσης της δουλειάς 
τους για την εφαρμογή των κανονισμών 
που σχετίζονται με τον αμίαντο, 
συγκεκριμένα μέσα από καθοδήγηση για 
τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να 
εφαρμόζονται· υπογραμμίζει ότι η 
πρόβλεψη τυποποιημένων διαδικασιών 
για εργασίες σε υλικά αμιάντου θα 
βοηθήσουν να μειωθούν τα επίπεδα 
σκόνης από τις ίνες αμιάντου και το 
κόστος αυτών των εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 98
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει ότι η υποχρεωτική χρήση 
ρομπότ και άλλων προηγμένων 
τεχνολογιών θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω, μεταξύ άλλων μέσω της 
έρευνας και μιας πιο συστηματικής 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 



PE691.469v02-00 54/109 AM\1230855EL.docx

EL

ανάμεσα στα κράτη μέλη ώστε να 
αναπτύσσονται συνεχώς νέα πρότυπα για 
την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 99
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπενθυμίζει ότι η δειγματοληψία 
θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της 
προσωπικής έκθεσης του εργαζομένου, 
εννοώντας ότι τα δείγματα θα πρέπει να 
λαμβάνονται σε αντιπροσωπευτικές και 
ρεαλιστικές καταστάσεις της έκθεσης 
των εργαζομένων στη σκόνη αμιάντου, 
μετρώντας κατ’ επανάληψη, σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένων σταδίων των εργασιών· 
πιστεύει ότι αν, για οποιονδήποτε λόγο, η 
δειγματοληψία δεν μπορεί να γίνει με 
τρόπο που να αντικατοπτρίζει την 
προσωπική έκθεση του μεμονωμένου 
εργαζομένου, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
όλα τα διαθέσιμα προστατευτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 100
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. σημειώνει ότι το οπτικό 
μικροσκόπιο δεν είναι η τελευταία 
τεχνολογία για τη μέτρηση των ινών 
αμιάντου στον αέρα αναπνοής, και ότι η 
αναλυτική ηλεκτρονική μικροσκοπία 
διέλευσης (ATEM) έχει μεγαλύτερη 
ευαισθησία και καθιστά δυνατό το να 
διακρίνονται και να καταμετρούνται οι 
ίνες αμιάντου· καλεί για τη χρήση, όποτε 
αυτό είναι δυνατό, της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης ή 
παρεμφερών προηγμένων μεθόδων για 
την καταμέτρηση των ινών·

Or. en

Τροπολογία 101
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι το ισχύον ελάχιστο 
πρότυπο της Ένωσης για την οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OELV) στον 
αμίαντο είναι 100 000 ίνες ανά m3 
(0,1 ίνες/cm3)· επισημαίνει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν πολύ χαμηλότερες 
OELV με σκοπό την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων· για παράδειγμα, στις 
Κάτω Χώρες η οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης είναι 
2 000 ίνες/m3 (0,002)·

13. σημειώνει ότι το ισχύον ελάχιστο 
πρότυπο της Ένωσης για την οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OELV) στον 
αμίαντο είναι 100 000 ίνες ανά m3 
(0,1 ίνες/cm3)· επισημαίνει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν πολύ χαμηλότερες 
OELV με σκοπό την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων· για παράδειγμα, στις 
Κάτω Χώρες η οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης είναι 
2 000 ίνες/m3 (0,002), λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
ελάχιστες OELV των 0,1 ινών/cm3 και 
ορισμένα ακόμη και πάνω από το 
ελάχιστο πρότυπο1α· 

__________________
1α Επιστημονική έκθεση του ECHA για 
την αξιολόγηση των οριακών τιμών για 
τον αμίαντο στον χώρο εργασίας, 1η 
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Φεβρουαρίου 2021, σ. 16.

Or. en

Τροπολογία 102
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι το ισχύον ελάχιστο 
πρότυπο της Ένωσης για την οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OELV) στον 
αμίαντο είναι 100 000 ίνες ανά m3 
(0,1 ίνες/cm3)· επισημαίνει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν πολύ χαμηλότερες 
OELV με σκοπό την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων· για παράδειγμα, στις 
Κάτω Χώρες η οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης είναι 
2 000 ίνες/m3 (0,002)·

13. σημειώνει ότι το ισχύον ελάχιστο 
πρότυπο της Ένωσης για την οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης (OELV) στον 
αμίαντο είναι 100 000 ίνες ανά m3 
(0,1 ίνες/cm3)· επισημαίνει ότι ορισμένα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν πολύ χαμηλότερες 
OELV με σκοπό την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων· για παράδειγμα, στις 
Κάτω Χώρες η οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης είναι 
2 000 ίνες/m3 (0,002)· υπογραμμίζει ότι 
άλλα κράτη μέλη, όπως η Σουηδία, 
εφαρμόζουν το τρέχον ελάχιστο πρότυπο·

Or. en

Τροπολογία 103
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 
έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· ζητεί 

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 
έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· ζητεί 
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να θεσπιστεί επικαιροποιημένο όριο 
έκθεσης στις 0,001 ίνες/cm3 
(1 000 ίνες/m3)·

να θεσπιστεί επικαιροποιημένο όριο 
έκθεσης στις 0,001 ίνες/cm3 
(1 000 ίνες/m3)· τονίζει την ανάγκη για 
μια επαρκώς μεγάλη μεταβατική περίοδο 
για την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας 
και των νέων τιμών έκθεσης·

Or. pl

Τροπολογία 104
Nikolaj Villumsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 
έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· ζητεί 
να θεσπιστεί επικαιροποιημένο όριο 
έκθεσης στις 0,001 ίνες/cm3 (1 000 ίνες/3)·

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 
έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· ζητεί, 
ως ζήτημα προτεραιότητας, από την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τα όρια 
έκθεσης τα οποία θα πρέπει να 
θεσπιστούν στις 0,001 ίνες/cm3 (1 000 
ίνες/m3)·

Or. en

Τροπολογία 105
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 

14. υπογραμμίζει ότι κορυφαίοι 
ιατρικοί ερευνητές της Διεθνούς Επιτροπής 
για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όρια 
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έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· ζητεί 
να θεσπιστεί επικαιροποιημένο όριο 
έκθεσης στις 0,001 ίνες/cm3 
(1 000 ίνες/m3)·

έκθεσης δεν προστατεύουν επαρκώς από 
τον καρκίνο και προτείνουν η 
επαγγελματική οριακή τιμή να καθοριστεί 
στις 1 000 ίνες/m3 (0,001 ίνες/cm3)· 
προτείνει το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλει η 
Επιτροπή νομοθετική πρόταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 
συστάσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων 
μερών, και αφού πρώτα έχει διαβουλευθεί 
με τη Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH)·

Or. en

Τροπολογία 106
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει με έμφαση ότι η οδηγία 
2009/148/ΕΚ ισχύει για όλες τις 
δραστηριότητες στις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να 
εκτεθούν κατά την εργασία τους στη 
σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή 
από υλικά που περιέχουν αμίαντο· κάνει 
έκκληση για ισχυρότερες διατάξεις που 
να εγγυώνται την προστασία όλων των 
εργαζομένων σε εργοτάξια αφαίρεσης 
αμιάντου, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων οι οποίοι εισέρχονται στο 
εργοτάξιο μετά την αφαίρεση· κάνει 
έκκληση να δοθεί μεγαλύτερη σημασία 
στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν, 
συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε 
ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, 
διαχειριστών αποβλήτων, μεταλλωρύχων 
και πυροσβεστών, κατά την εφαρμογή 
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αυτής της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 107
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι εργοδότες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι ιδιοκτήτες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα·

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι εργοδότες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 108
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι εργοδότες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι ιδιοκτήτες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα·

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι εργοδότες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι ιδιοκτήτες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα· ζητεί πριν από την έναρξη των 
εργασιών σε εγκαταστάσεις 
οικοδομημένες πριν από το 2005 ή πριν 
από την εθνική απαγόρευση του 
αμιάντου, να διεξάγεται εκτεταμένος 
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έλεγχος για την παρουσία υλικών που 
περιέχουν αμίαντο από εξειδικευμένο και 
πιστοποιημένο χειριστή· πιστεύει ότι οι 
έλεγχοι θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνουν διάγνωση προσαρμοσμένη 
ειδικά στον χώρο εργασίας, και μια 
έκθεση θα πρέπει να δηλώνει την 
απουσία ή παρουσία αμιάντου, με 
λεπτομερή περιγραφή του είδους της 
μόλυνσης και την ακριβή θέση της καθώς 
και τις εκτιμώμενες ποσότητες·

Or. en

Τροπολογία 109
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι εργοδότες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι ιδιοκτήτες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα·

15. τονίζει ότι θα πρέπει οι εργοδότες, 
αλλά και οι κύριοι εργολήπτες, οι 
αναθέτουσες αρχές και οι ιδιοκτήτες που 
παραγγέλλουν εργασίες, να υποχρεούνται 
να διενεργούν έλεγχο αμιάντου πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε 
κτίρια, πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμό ή 
προϊόντα· υπογραμμίζει εν προκειμένω 
την ανάγκη για συνεπή μεθοδολογία όσον 
αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας για 
τη διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στην Ένωση και την 
αποφυγή κατακερματισμού της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 110
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επιμένει ως προς την ανάγκη να 
διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων εγκαταστάσεων αποβλήτων 
για την ασφαλή και βιώσιμη διάθεση των 
υλικών αμιάντου, οι οποίες να βρίσκονται 
κοντά στα εργοτάξια·

Or. en

Τροπολογία 111
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και 
η πιστοποίηση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης εξακολουθούν να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, 
γεγονός που συνιστά σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων· ζητεί να προστεθεί ένα νέο 
παράρτημα στην οδηγία 2009/148/ΕΚ, στο 
οποίο θα εμφαίνονται οι υποχρεωτικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση 
σχετικά με τις εργασίες αμιάντου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
απαιτήσεων για τους εργαζομένους σε 
εξειδικευμένες εταιρείες αφαίρεσης 
αμιάντου, καθώς και για τους 
εργαζομένους που θα μπορούσαν να 
έρθουν σε επαφή με αμιαντούχα υλικά 
κατά την άσκηση της εργασίας τους·

16. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και 
η πιστοποίηση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης εξακολουθούν να διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, 
γεγονός που συνιστά σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία και την ασφάλεια στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων· ζητεί να προστεθεί ένα νέο 
παράρτημα στην οδηγία 2009/148/ΕΚ, στο 
οποίο θα εμφαίνονται οι υποχρεωτικές 
ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση 
σχετικά με τις εργασίες αμιάντου, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
απαιτήσεων για τους εργαζομένους σε 
εξειδικευμένες εταιρείες αφαίρεσης 
αμιάντου, καθώς και για τους 
εργαζομένους που θα μπορούσαν να 
έρθουν σε επαφή με αμιαντούχα υλικά 
κατά την άσκηση της εργασίας τους· πέρα 
από τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με το 
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/146/ΕΚ, 
πιστεύει ότι το παράρτημα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει απαιτήσεις για ελάχιστη 
διάρκεια κατάρτισης ανάλογα με το 
εκάστοτε είδος εργασιών, την κατάλληλη 
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τεκμηρίωση της εν λόγω κατάρτισης, και 
τα τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τα 
οποία κάθε μεμονωμένος εργαζόμενος 
πρέπει να παρακολουθεί μια κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 112
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. κάνει έκκληση για την ενίσχυση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
προσπάθειες πρόληψης, να 
παρακολουθείται καλύτερα η καταγραφή 
των εργασιακών χώρων που περιέχουν 
αμίαντο και η ιχνηλάτηση των 
εργαζομένων που ήρθαν σε επαφή ή 
μπορεί να ήρθαν σε επαφή με αμίαντο, να 
βελτιωθεί η εκπαίδευση και ο 
προστατευτικός εξοπλισμός ο οποίος 
παρέχεται στους εργαζομένους και να 
διευκολυνθεί η στήριξη των πασχόντων 
από ασθένειες που σχετίζονται με την 
εργασία, και πιο συγκεκριμένα από 
ασθένειες που σχετίζονται με τον 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπενθυμίζει ότι η συνεργική δράση 
του καπνίσματος και της έκθεσης σε 
αμίαντο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα· καλεί 
τα κράτη μέλη να προτείνουν κάποιο 
πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος σε 
όλους τους εργαζομένους που εκτίθενται 
σε αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 114
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για θεσμοθέτηση 
εθνικών διαμεσολαβητών που να 
συνδράμουν τους πάσχοντες από 
ασθένειες οι οποίες συνδέονται με την 
εργασία, και ειδικότερα ασθένειες που 
συνδέονται με τον αμίαντο, οι οποίες 
έχουν μακρά λανθάνουσα περίοδο, κατά 
τις διαδικασίες αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 115
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επιμένει στην ανάγκη 



PE691.469v02-00 64/109 AM\1230855EL.docx

EL

διαβούλευσης με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα θύματα του αμιάντου 
και τους συγγενείς τους, ώστε να 
διευκολύνονται και να απλουστεύονται οι 
διαδικασίες αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 116
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει ότι οι ασθένειες που 
συνδέονται με τον αμίαντο αποτελούν 
διασυνοριακή πρόκληση λόγω της 
ελεύθερης κυκλοφορίας· υπενθυμίζει ότι οι 
επαγγελματικές ασθένειες και οι κίνδυνοι 
για την υγεία που συνδέονται με τον χώρο 
εργασίας συνδέονται πάντα με 
συγκεκριμένο επάγγελμα, εργασιακή 
δραστηριότητα, χώρο εργασίας και 
χρονικό διάστημα· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει, κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρόταση οδηγίας 
βάσει του άρθρου 153 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) της ΣΛΕΕ για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων της Ένωσης 
για την αναγνώριση και την αποζημίωση 
για επαγγελματικές ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που 
συνδέονται με τον αμίαντο·

19. επισημαίνει ότι οι ασθένειες που 
συνδέονται με τον αμίαντο αποτελούν 
διασυνοριακή πρόκληση λόγω της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, επομένως ότι 
πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ο 
ρόλος των μετακινούμενων εργαζομένων 
εν προκειμένω· υπενθυμίζει ότι οι 
επαγγελματικές ασθένειες και οι κίνδυνοι 
για την υγεία που συνδέονται με τον χώρο 
εργασίας συνδέονται πάντα με 
συγκεκριμένο επάγγελμα, εργασιακή 
δραστηριότητα, χώρο εργασίας και 
χρονικό διάστημα· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει, κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρόταση οδηγίας 
βάσει του άρθρου 153 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) της ΣΛΕΕ για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων της Ένωσης 
για την αναγνώριση και την αποζημίωση 
για επαγγελματικές ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που 
συνδέονται με τον αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 117
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu, Johan Danielsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση 
για την αποζημίωση των πασχόντων από 
ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο, 
για τη διασφάλιση επαρκούς κάλυψης του 
άμεσου, του έμμεσου και ανθρώπινου 
κόστους της αρρώστιας· καλεί τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν την αναγνώριση 
και την αποζημίωση για τους 
καταγεγραμμένους πάσχοντες από έκθεση 
στον αμίαντο σε δεύτερο χρόνο μέσω μη 
επαγγελματικής επαφής, και να 
εμπνευστούν από βέλτιστες πρακτικές 
κρατών μελών όπως η Δανία·

Or. en

Τροπολογία 118
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
τη δημιουργία ενώσεων πασχόντων 
ασθενειών που συνδέονται με τον αμίαντο 
και των οικογενειών τους·

Or. en

Τροπολογία 119
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. καλεί για βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης του γενικού αλλά και 
στοχευμένου κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
στον αμίαντο, αλλά επίσης και με τη 
δευτερογενή και περιβαλλοντική έκθεση, 
καθώς επίσης και για τη μεγαλύτερη 
διαθεσιμότητα απλουστευμένων και 
ευνόητων πληροφοριών, ιδίως για 
αποσπασμένους, μετακινούμενους, 
διασυνοριακούς και εποχιακούς 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 120
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. καλεί για καλύτερη αξιολόγηση 
των κινδύνων που συνδέονται με 
δευτερογενή έκθεση, ιδίως για συγγενείς 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο, 
οι οποίοι ζουν μαζί με τους εν λόγω 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 121
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. ζητεί την ενσωμάτωση της 
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διάστασης του φύλου σε όλες τις 
νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις 
και στην αντίστοιχη εφαρμογή τους στα 
κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
παρακολούθηση, η ταυτοποίηση, η 
θεραπεία ή η αναγνώριση ασθένειας ή 
θανάτου που συνδέεται με τον αμίαντο 
δεν διέπεται από διακρίσεις, οι οποίες 
συνεπώς θα είχαν αντίκτυπο στην 
αποζημίωση των θυμάτων· 
επαναλαμβάνει την προοπτική του γένους 
της έκθεσης σε δεύτερο χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 122
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19στ. καλεί για καλύτερη αναγνώριση 
της σημασίας της λήψης υπόψη των 
διαφορών φύλου σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 123
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ζ. κάνει έκκληση να λαμβάνονται 
υπόψη τα άτομα, και ιδίως οι γυναίκες, 
που εργάζονται στην καθαριότητα, 
καθώς επίσης οι γυναίκες που 
αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις μη 
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αμειβόμενες οικιακές εργασίες, οι οποίες 
ενδέχεται να εκτελούνται με προϊόντα 
καθαρισμού που περιέχουν αμίαντο, στις 
εκτιμήσεις επικινδυνότητας και στον 
εντοπισμό περιπτώσεων έκθεσης σε 
αμίαντο, καθώς επίσης να λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη οι δραστηριότητες 
καθαριότητας ως παράγοντες 
επικινδυνότητας κατά τον έλεγχο για 
ασθένειες·

Or. en

Τροπολογία 124
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19η. κάνει έκκληση να λαμβάνονται 
ιδιαιτέρως υπόψη οι δραστηριότητες 
καθαριότητας ως παράγοντες 
επικινδυνότητας κατά τη διάγνωση 
ασθενειών καθώς και για την καλύτερη 
εκτίμηση επικινδυνότητας και την 
ταυτοποίηση της έκθεσης σε αμίαντο για 
τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, 
και ιδίως για τις γυναίκες εργαζόμενες, 
καθώς και για γυναίκες που 
αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις μη 
αμειβόμενες οικιακές εργασίες·

Or. en

Τροπολογία 125
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 θ (νέα)



AM\1230855EL.docx 69/109 PE691.469v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19θ. κάνει έκκληση για τοπική 
προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη, 
την καταγραφή, τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και τη θεραπεία 
ασθενειών που συνδέονται με τον 
αμίαντο, όσον αφορά την απάντηση στις 
υγειονομικές επιπτώσεις που έχουν τα 
υλικά που περιέχουν αμίαντο σε γείτονες 
βιομηχανιών οι οποίες τα 
χρησιμοποιούσαν και/ή σε ολόκληρα 
οικιστικά περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επιμένει ότι η μετάβαση προς μια 
ΕΕ απαλλαγμένη από αμίαντο θα πρέπει 
να είναι κοινωνικά δίκαιη και να 
περιλαμβάνει στήριξη για ιδιώτες 
ιδιοκτήτες και ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 7 της 

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 7 της 
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οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαινίσεων για την Ευρώπη» 
ώστε να θεσπίζει απαίτηση για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο αμιάντου, την 
καταγραφή και την αφαίρεση του αμιάντου 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας 
ανακαίνισης·

οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαινίσεων για την Ευρώπη» 
ώστε να θεσπίζει απαίτηση για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο αμιάντου, την 
καταγραφή και την αφαίρεση του αμιάντου 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας 
ανακαίνισης, συμπεριλαμβάνοντας 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης οι 
οποίοι προβλέπουν την απαίτηση να 
διασφαλίζεται ότι οι εργασίες 
ανακαίνισης πραγματοποιούνται υπό την 
προϋπόθεση της ασφαλούς αφαίρεσης 
του αμιάντου, ιδίως για νοικοκυριά 
χαμηλού εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 128
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαινίσεων για την Ευρώπη» 
ώστε να θεσπίζει απαίτηση για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο αμιάντου, την 
καταγραφή και την αφαίρεση του αμιάντου 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας 
ανακαίνισης·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ στο πλαίσιο του 
«κύματος ανακαινίσεων για την Ευρώπη» 
ώστε να θεσπίζει απαίτηση για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο αμιάντου, την 
καταγραφή και την αφαίρεση του αμιάντου 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών πριν από 
την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας 
ανακαίνισης, ενώ παράλληλα λαμβάνεται 
υπόψη το άρθρο 153 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της ΣΛΕΕ σχετικά με τη 
βελτίωση συγκεκριμένα του εργασιακού 
περιβάλλοντος για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 129
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των κτιρίων πριν από την πώληση ή 
τη μίσθωση και για την κατάρτιση 
πιστοποιητικών αμιάντου για κτίρια που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2005·

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των κτιρίων πριν από την πώληση ή 
τη μίσθωση και για την κατάρτιση 
πιστοποιητικών αμιάντου για κτίρια που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2005 ή τη 
χρονιά της εθνικής απαγόρευσης του 
αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 130
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των κτιρίων πριν από την πώληση ή 
τη μίσθωση και για την κατάρτιση 
πιστοποιητικών αμιάντου για κτίρια που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2005·

22. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των κτιρίων πριν από την πώληση ή 
τη μίσθωση και για την κατάρτιση 
πιστοποιητικών αμιάντου για κτίρια που 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2005 ή πριν 
από ισοδύναμες εθνικές απαγορεύσεις του 
αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 131
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu, Johan Danielsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
προστατευτικά μέτρα για μισθωτές όπου 
βρίσκεται αμίαντος πριν από εργασίες 
ενεργειακής ανακαίνισης· υπογραμμίζει 
ότι όλοι οι μισθωτές θα πρέπει να 
προστατεύονται από το να επωμιστούν τα 
έξοδα των ελέγχων καθώς επίσης και της 
αφαίρεσης του αμιάντου· καλεί τα κράτη 
μέλη να βεβαιωθούν ότι στους μισθωτές 
γνωστοποιείται πλήρως η ύπαρξη 
αμιάντου στα κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 132
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με 
διεθνείς οργανώσεις για τη θέσπιση 
πρωτοποριακών μέσων με σκοπό να 
χαρακτηριστεί η αγορά αμίαντου ως 
εμπόριο τοξικών ουσιών·

Or. en

Τροπολογία 133
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την ΕΕ να καταστήσει 
ύψιστη προτεραιότητα την καταχώριση 
του χρυσοτίλη στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
σύμβασης του Ρότερνταμ·

Or. en

Τροπολογία 134
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιμείνει ακόμη περισσότερο σε μια 
παγκόσμια απαγόρευση του αμιάντου, να 
απαγορεύσει την εμπορία αμιάντου και 
υλικών και προϊόντων που περιλαμβάνουν 
αμίαντο διαμέσου ευρωπαϊκών λιμένων, 
και να απαγορεύσει αυστηρά και να 
ελέγχει την εισαγωγή των εν λόγω 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2021, τα 
οποία επισημαίνουν την ανάγκη 
ενίσχυσης των ικανοτήτων επιτήρησης 
της εθνικής αγοράς και του ρόλου των 
τελωνειακών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τους ελέγχους και την 
επιτήρηση της αγοράς και να 
συνεργάζονται με τις μεθοριακές και 
τελωνειακές αρχές άλλων κρατών μελών, 
ώστε να αποτρέπουν την είσοδο 
παράνομων οικοδομικών υλικών που 
περιλαμβάνουν αμίαντο στην ενιαία 
αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. κάνει έκκληση στην ΕΕ να 
ενσωματώσει την καταπολέμηση του 
αμιάντου και των ασθενειών που 
συνδέονται με τον αμίαντο στην πολιτική 
εταιρικής σχέσης και ανάπτυξης της ΕΕ· 
κάνει έκκληση στην ΕΕ να ενσωματώσει 
την καταπολέμηση κατά του αμιάντου 
και των ασθενειών που συνδέονται με τον 
αμίαντο στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22στ. ζητεί από την ΕΕ να 
αντιμετωπίσει το θέμα της απαράδεκτης 
απόρριψης αμιάντου σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, σε βήματα όπου συζητούνται 
εμπορικές συμφωνίες, ιδιαιτέρως στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και να 
ασκήσει διπλωματική και 
χρηματοοικονομική πίεση για να 
διασφαλίσει μια παγκόσμια απαγόρευση 
του αμιάντου, να σταματήσει την 
παράνομη και ανήθικη πρακτική τής 
εξαγωγής πλοίων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους τα οποία περιέχουν αμίαντο, 
και να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα για 
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την προστασία των εργαζομένων από την 
έκθεση στον αμίαντο σε εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης εγκεκριμένες από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ζ. κάνει έκκληση στην ΕΕ να 
αυξήσει τη στήριξή της, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 
στήριξης, προς διεθνείς φορείς που 
εργάζονται κατά του αμιάντου και των 
ασθενειών που συνδέονται με τον 
αμίαντο, συμπεριλαμβανομένου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

Or. en

Τροπολογία 138
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22η. καταδικάζει τις ευρωπαϊκές 
επενδύσεις σε παγκόσμιες βιομηχανίες 
αμίαντου·

Or. en
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Τροπολογία 139
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22θ. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα σκάφη που 
μεταφέρουν αμίαντο ως φορτίο υπό 
διαμετακόμιση δεν ελλιμενίζονται ούτε 
χρησιμοποιούν λιμενικές εγκαταστάσεις ή 
εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης 
εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής να προωθήσει και να 
ενισχύσει περαιτέρω την κυκλική 
οικονομία στον κατασκευαστικό τομέα 
και να επενδύσει στην ανακαίνιση 
κτιρίων και υποδομών ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα, βιωσιμότητα και η 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 141
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. ζητεί σχέδιο σε επίπεδο ΕΕ για 
την ολική αφαίρεση του αμιάντου από 
κτίρια, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν το κύμα ανακαινίσεων και η 
ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης, έτσι 
ώστε το οικιστικό απόθεμα να καταστεί 
υγιέστερο για όλους·

Or. en

Τροπολογία 142
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για την ανάδειξη και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών σχετικά με την 
αφαίρεση του αμιάντου, καθώς επίσης 
σχετικά με την ασφαλή διάθεση, οι οποίες 
έχουν ήδη εφαρμοστεί στην πράξη από 
αρκετά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 143
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) ένα χρονοδιάγραμμα για την (2) ένα χρονοδιάγραμμα για την 
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αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες 
προτεραιότητες (όπως σχολεία, 
γυμναστήρια ή κτίρια κοινωνικής 
στέγασης), ορόσημα και τακτικές 
αξιολογήσεις της συντελεσθείσας προόδου 
τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο να θέτει 
σε προτεραιότητα ορισμένα κτίρια, όπως 
σχολεία, γυμναστήρια και ή κτίρια 
κοινωνικής στέγασης, ορόσημα και 
τακτικές αξιολογήσεις της συντελεσθείσας 
προόδου τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

Or. en

Τροπολογία 144
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) ένα χρονοδιάγραμμα για την 
αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες 
προτεραιότητες (όπως σχολεία, 
γυμναστήρια ή κτίρια κοινωνικής 
στέγασης), ορόσημα και τακτικές 
αξιολογήσεις της συντελεσθείσας προόδου 
τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

(2) ένα χρονοδιάγραμμα για την 
αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες 
προτεραιότητες (όπως σχολεία ή 
νοσοκομεία, κέντρα αθλητισμού κτίρια 
δημόσιας στέγασης), ορόσημα και 
τακτικές αξιολογήσεις της συντελεσθείσας 
προόδου τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

Or. en

Τροπολογία 145
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) ένα χρονοδιάγραμμα για την 
αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες 
προτεραιότητες (όπως σχολεία, 
γυμναστήρια ή κτίρια κοινωνικής 

(2) ένα χρονοδιάγραμμα για την 
αφαίρεση του αμιάντου, το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες 
προτεραιότητες (όπως σχολεία, 
γυμναστήρια, εγκαταστάσεις υγειονομικής 
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στέγασης), ορόσημα και τακτικές 
αξιολογήσεις της συντελεσθείσας προόδου 
τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

περίθαλψης,  ή κτίρια κοινωνικής 
στέγασης), ορόσημα και τακτικές 
αξιολογήσεις της συντελεσθείσας προόδου 
τουλάχιστον κάθε 5 έτη·

Or. en

Τροπολογία 146
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 
χρήσης κονδυλίων της Ένωσης, για τη 
στήριξη ιδιοκτητών κτιρίων και τη 
σύνδεση της αφαίρεσης του αμιάντου με 
άλλες δημόσιες πολιτικές και 
προγράμματα (όπως η ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση του περιβάλλοντος 
διαβίωσης, η κοινωνική στέγαση), για 
λόγους αποδοτικότητας και αξιοποίησης 
συνεργειών·

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, βασισμένο 
στη χρήση των Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων της Ένωσης, για τη 
στήριξη ιδιοκτητών κτιρίων και τη 
σύνδεση της αφαίρεσης του αμιάντου με 
άλλες δημόσιες πολιτικές και 
προγράμματα (όπως η ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση του περιβάλλοντος 
διαβίωσης, η κοινωνική στέγαση), για 
λόγους αποδοτικότητας και αξιοποίησης 
συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 147
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης 
κονδυλίων της Ένωσης, για τη στήριξη 
ιδιοκτητών κτιρίων και τη σύνδεση της 
αφαίρεσης του αμιάντου με άλλες 
δημόσιες πολιτικές και προγράμματα 
(όπως η ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση 

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης 
κονδυλίων της Ένωσης, για τη στήριξη 
ιδιοκτητών κτιρίων και τη σύνδεση της 
αφαίρεσης του αμιάντου με άλλες 
δημόσιες πολιτικές και προγράμματα 
(όπως η ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση 
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του περιβάλλοντος διαβίωσης, η κοινωνική 
στέγαση), για λόγους αποδοτικότητας και 
αξιοποίησης συνεργειών·

του περιβάλλοντος διαβίωσης, η κοινωνική 
στέγαση, η πρόληψη σε θέματα υγείας), 
για λόγους αποδοτικότητας και 
αξιοποίησης συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 148
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης 
κονδυλίων της Ένωσης, για τη στήριξη 
ιδιοκτητών κτιρίων και τη σύνδεση της 
αφαίρεσης του αμιάντου με άλλες 
δημόσιες πολιτικές και προγράμματα 
(όπως η ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση 
του περιβάλλοντος διαβίωσης, η κοινωνική 
στέγαση), για λόγους αποδοτικότητας και 
αξιοποίησης συνεργειών·

(3) χρηματοδοτικό πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης 
κονδυλίων της Ένωσης, για τη στήριξη 
ιδιοκτητών κτιρίων και την υποχρεωτική 
σύνδεση της αφαίρεσης του αμιάντου με 
άλλες δημόσιες πολιτικές και 
προγράμματα (όπως η ενεργειακή 
απόδοση, η βελτίωση του περιβάλλοντος 
διαβίωσης, η κοινωνική στέγαση), για 
λόγους αποδοτικότητας και αξιοποίησης 
συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 149
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) δυνατότητα πρόσβασης για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που 
εργάζονται σε κτίριο ή υποδομή, τους 
ιδιοκτήτες, τους κατοίκους και τους 
χρήστες·

α) δυνατότητα πρόσβασης για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που 
εργάζονται σε κτίριο ή υποδομή, τους 
ιδιοκτήτες, τους κατοίκους, τους 
πυροσβέστες και άλλες υπηρεσίες 
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έκτακτης ανάγκης και τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 150
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) δυνατότητα πρόσβασης για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που 
εργάζονται σε κτίριο ή υποδομή, τους 
ιδιοκτήτες, τους κατοίκους και τους 
χρήστες·

α) δημόσια δυνατότητα πρόσβασης, 
μεταξύ άλλων για τους εργαζομένους και 
τις επιχειρήσεις που εργάζονται σε κτίριο ή 
υποδομή, τους ιδιοκτήτες, τους κατοίκους, 
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους 
χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 151
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) δυνατότητα πρόσβασης για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που 
εργάζονται σε κτίριο ή υποδομή, τους 
ιδιοκτήτες, τους κατοίκους και τους 
χρήστες·

α) δυνατότητα πρόσβασης για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που 
εργάζονται σε κτίριο ή υποδομή, τους 
ιδιοκτήτες, τους κατοίκους, τους 
πυροσβέστες και τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 152
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) το έτος κατασκευής του οικείου 
κτιρίου ή υποδομής (πριν από ή μετά την 
απαγόρευση του αμιάντου σε εθνικό 
επίπεδο)·

β) το έτος κατασκευής του οικείου 
κτιρίου ή υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) τη συγκεκριμένη τοποθεσία των 
επιβλαβών ουσιών και επισήμανση του 
τόπου εκτέλεσης των εργασιών (σε 
εσωτερικό/εξωτερικό χώρο), καθώς και 
του τμήματος του κτιρίου (δάπεδα, τοίχοι, 
οροφές, στέγες) ή της υποδομής·

δ) τη συγκεκριμένη τοποθεσία των 
επιβλαβών ουσιών και των τμημάτων του 
κτιρίου τα οποία έχουν ελεγχθεί για 
αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 154
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα) μια ένδειξη για του πού θα γίνουν 
ή έχουν γίνει εργασίες (εντός ή εκτός) 
καθώς επίσης το μέρος του κτιρίου 
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(δάπεδα, τοίχοι, οροφές, στέγες) ή της 
υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 155
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) σχέδιο για την ασφαλή, 
παρακολουθούμενη και τεκμηριωμένη 
απόρριψη των αμιαντούχων αποβλήτων·

(6) σχέδιο για την ασφαλή, 
παρακολουθούμενη και τεκμηριωμένη 
απόρριψη των αμιαντούχων αποβλήτων, 
σύμφωνα με την αρχή της μηδενικής 
μόλυνσης από αμίαντο στους κύκλους 
διαχείρισης αποβλήτων, η οποία 
προλαμβάνει τυχόν εμπόδια στην 
επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών 
υλικών και διασφαλίζει τη μέγιστη 
προστασία των εργαζομένων σε επίπεδο 
κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 156
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6α) μια λύση για τον συνολικό 
διαχωρισμό των κύκλων διαχείρισης 
αποβλήτων και για την περιβαλλοντικά 
ασφαλή αποθήκευση απόβλητων 
αμιάντου, σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες και πλέον πρόσφατες 
τεχνολογίες·
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Or. en

Τροπολογία 157
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7) στρατηγική για τον έλεγχο και την 
επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων επιθεωρήσεων και 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης·

(7) στρατηγική για τον έλεγχο και την 
επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, συνοδευτικών μέτρων 
για ΜΜΕ, επιθεωρήσεων και 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 158
Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) την ενεργό συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως τα εθνικά 
ιδρύματα πρόληψης για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, κατά τη 
μεταφορά, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της οδηγίας 2009/148/ΕΚ.

(8) την ενεργό συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως ενώσεις 
θυμάτων αμιάντου, τα εθνικά ιδρύματα 
πρόληψης για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία, κατά τη μεταφορά, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της 
οδηγίας 2009/148/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
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Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. Η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη 
προστίθεται στην οδηγία τροποποίησης;
«(XX) Οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζονται σε όλες τις 
δραστηριότητες στις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε σκόνη αμιάντου. Υπάρχει η 
ανάγκη να αναπτυχθούν ειδικές ανά 
τομέα απαντήσεις ώστε να 
προστατεύονται οι εργαζόμενοι από την 
έκθεση σε σκόνη αμιάντου, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι 
αποκλειστικά, των δραστηριοτήτων στον 
τομέα των ανακαινίσεων και 
κατεδαφίσεων, της διαχείρισης 
αποβλήτων, της εξόρυξης και της 
πυρόσβεσης.»

Or. en

Τροπολογία 160
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – σημείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) της ημερομηνίας έναρξης και της 
διάρκειας των εργασιών·

ε) της ημερομηνίας έναρξης, της 
διάρκειας των εργασιών και των 
προγραμματισμένων ωρών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 161
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
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Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – ι α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια) μια στρατηγική για τη διάθεση 
των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου 
του προορισμού των αποβλήτων που 
περιέχουν αμίαντο·

Or. en

Τροπολογία 162
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

βα) παρεμβάλλεται η παράγραφος 6:
«Οι κοινοποιήσεις θα αποθηκεύονται από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή 
πρακτική, για ελάχιστη περίοδο 40 ετών.»

Or. en

Τροπολογία 163
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα αμιαντούχα μέρη και υλικά που ήδη 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να αφαιρούνται 
και να απορρίπτονται με ασφάλεια και να 

Προτεραιότητα θα δίνεται στην ασφαλή 
αφαίρεση και διάθεση των αμιαντούχων 
μερών και υλικών που ήδη 
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μην επιδιορθώνονται, να μην 
συντηρούνται, να μην σφραγίζονται ούτε 
να καλύπτονται.»

χρησιμοποιούνται, καθώς η επισκευή, η 
συντήρηση, ο εγκλωβισμός, η σφράγιση 
και η κάλυψη δεν είναι μακροπρόθεσμες 
λύσεις. Τα υλικά που περιέχουν αμίαντο, 
ο οποίος δεν μπορεί να αφαιρεθεί 
βραχυπρόθεσμα, θα ταυτοποιούνται, θα 
καταγράφονται και θα παρακολουθούνται 
τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 164
Peter Lundgren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα αμιαντούχα μέρη και υλικά που ήδη 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να αφαιρούνται 
και να απορρίπτονται με ασφάλεια και να 
μην επιδιορθώνονται, να μην 
συντηρούνται, να μην σφραγίζονται ούτε 
να καλύπτονται.»

Τα αμιαντούχα μέρη και υλικά που ήδη 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να αφαιρούνται 
και να απορρίπτονται με ασφάλεια και να 
μην επιδιορθώνονται ή να μην 
συντηρούνται·

Or. en

Τροπολογία 165
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα) παρεμβάλλεται η παράγραφος 7:
«Η Επιτροπή, διαβουλευόμενη με τους 
κοινωνικούς εταίρους, επανεξετάζει την 
τεχνολογική και επιστημονική κατάσταση 
της ταυτοποίησης, μέτρησης ή 
προειδοποίησης σε σχέση με τον αμίαντο, 
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ανά πενταετία, και εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για το πότε αυτή 
η τεχνολογία θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να προστατεύονται οι 
εργαζόμενοι από την έκθεση στον 
αμίαντο.»

Or. en

Τροπολογία 166
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 7 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
οριακής τιμής του άρθρου 8, οι εργασίες 
πρέπει να σταματούν αμέσως. Πρέπει να 
εντοπίζονται τα αίτια της υπέρβασης αυτής 
και να λαμβάνονται το συντομότερο 
δυνατό τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

1. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
οριακής τιμής του άρθρου 8 ή αν υπάρχει 
λόγος να πιστεύεται ότι υλικά που 
περιέχουν αμίαντο έχουν κουνηθεί με 
αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σκόνη, οι 
εργασίες πρέπει να σταματούν αμέσως. 
Πρέπει να εντοπίζονται τα αίτια της 
υπέρβασης αυτής και να λαμβάνονται το 
συντομότερο δυνατό τα κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 167
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πριν από την έναρξη των εργασιών 
κατεδάφισης ή συντήρησης ή εργασιών 
ανακαίνισης σε χώρους που χτίστηκαν πριν 

Πριν από την έναρξη των εργασιών 
κατεδάφισης ή συντήρησης ή εργασιών 
ανακαίνισης σε χώρους που χτίστηκαν πριν 
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από το 2005, ο χώρος πρέπει να 
υποβάλλεται σε έλεγχο για τον εντοπισμό 
κάθε είδους αμιαντούχων υλικών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 6 
του παραρτήματος XVII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011. Ο έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται από ειδικευμένο και 
πιστοποιημένο φορέα, λαμβανομένων 
υπόψη των άρθρων 14 και 15 της 
παρούσας οδηγίας και των διατάξεων της 
εθνικής οικοδομικής νομοθεσίας.

από το 2005 ή πριν από ισοδύναμες 
εθνικές απαγορεύσεις αμιάντου, ο χώρος 
πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο για τον 
εντοπισμό κάθε είδους αμιαντούχων 
υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
μέρους 6 του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011. Ο έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται από ειδικευμένο και 
πιστοποιημένο φορέα, λαμβανομένων 
υπόψη των άρθρων 14 και 15 της 
παρούσας οδηγίας και των διατάξεων της 
εθνικής οικοδομικής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 168
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 8 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πριν από την έναρξη των εργασιών 
κατεδάφισης ή συντήρησης ή εργασιών 
ανακαίνισης σε χώρους που χτίστηκαν πριν 
από το 2005, ο χώρος πρέπει να 
υποβάλλεται σε έλεγχο για τον εντοπισμό 
κάθε είδους αμιαντούχων υλικών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 6 
του παραρτήματος XVII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011. Ο έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται από ειδικευμένο και 
πιστοποιημένο φορέα, λαμβανομένων 
υπόψη των άρθρων 14 και 15 της 
παρούσας οδηγίας και των διατάξεων της 
εθνικής οικοδομικής νομοθεσίας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών 
κατεδάφισης ή συντήρησης ή εργασιών 
ανακαίνισης σε χώρους που χτίστηκαν πριν 
από το 2005, ο χώρος πρέπει να 
υποβάλλεται σε έλεγχο για τον εντοπισμό 
κάθε είδους αμιαντούχων υλικών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 6 
του παραρτήματος XVII του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011. Ο έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται από ειδικευμένο και 
πιστοποιημένο φορέα ή αρχή, 
λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 14 και 
15 της παρούσας οδηγίας και των 
διατάξεων της εθνικής οικοδομικής 
νομοθεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 169
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 8 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις λεπτομερείς 
παραμέτρους των ερευνών και ελέγχων για 
την ανίχνευση αμιαντούχων υλικών, 
σύμφωνα με την οικεία εθνική οικοδομική 
νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις λεπτομερείς 
παραμέτρους των ερευνών και ελέγχων για 
την ανίχνευση αμιαντούχων υλικών, 
σύμφωνα με την οικεία εθνική οικοδομική 
νομοθεσία. Όταν δεν υπάρχουν εχέγγυα 
για την πλήρη απουσία αμιάντου, οι 
εργασίες διεξάγονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
όταν υπάρχει παρουσία αμιάντου.

Or. en

Τροπολογία 170
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 1 – σημείο 9 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

«Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως 
κατεδάφιση ή αφαίρεση αμιάντου, κατά τις 
οποίες προβλέπεται υπέρβαση των 
οριακών τιμών που καθορίζονται στο 
άρθρο 8 παρά τη χρήση τεχνικών 
προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό 
της συγκέντρωσης αμίαντου στον αέρα, ο 
εργοδότης καθορίζει τα μέτρα προστασίας 
των εργαζομένων όταν αυτοί εκτελούν 
τέτοιες εργασίες, ιδίως δε τα ακόλουθα:»

«Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως 
κατεδάφιση ή αφαίρεση αμιάντου, κατά τις 
οποίες προβλέπεται υπέρβαση των 
οριακών τιμών που καθορίζονται στο 
άρθρο 8 παρά τη χρήση όλων των 
δυνατών τεχνικών προληπτικών μέτρων 
για τον περιορισμό της συγκέντρωσης 
αμίαντου στον αέρα, ο εργοδότης 
καθορίζει τα μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες 
εργασίες, ιδίως δε τα ακόλουθα:»

Or. en

Τροπολογία 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
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Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. Το στοιχείο γ) του άρθρου 12 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο1α:
«γ) αποφεύγεται ο διασκορπισμός της 
σκόνης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών 
εκτός του χώρου εργασίας. Δεν 
επιτρέπεται να εξαερίζονται εργοτάξια 
αφαίρεσης αμιάντου προς κλειστούς 
χώρους.»
__________________
1α Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: « γ) 
αποφεύγεται ο διασκορπισμός της σκόνης 
αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών εκτός 
του χώρου εργασίας.»

Or. en

Τροπολογία 172
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 9 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. Παρεμβάλλεται το στοιχείο γα) 
στο άρθρο 12:
«γα) διενεργείται μέτρηση της 
συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα 
μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εισέλθουν 
εκ νέου με ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας.»
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Or. en

Τροπολογία 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 12 – παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Οι επιχειρήσεις που προτίθενται να 
εκτελέσουν εργασίες κατεδάφισης ή 
αφαίρεσης αμιάντου υποχρεούνται να 
λάβουν ανανεώσιμη άδεια από την 
αρμόδια αρχή. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να χορηγούν τις εν λόγω άδειες, εάν η 
αιτούσα επιχείρηση προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκή 
τεχνικό εξοπλισμό αιχμής ώστε να 
εξασφαλίζονται διαδικασίες εργασιών 
απαλλαγμένες από εκπομπές ή, σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι ακόμη 
τεχνικά εφικτό, χαμηλών εκπομπών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6, 
καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης για 
τους μεμονωμένους εργαζομένους τους 
σύμφωνα με το άρθρο 14 και το 
παράρτημα 1α.

1. Οι επιχειρήσεις που προτίθενται να 
εκτελέσουν εργασίες κατεδάφισης ή 
αφαίρεσης αμιάντου υποχρεούνται να 
λάβουν πριν την έναρξη της εργασίας 
ανανεώσιμη άδεια από την αρμόδια αρχή. 
Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν 
τις εν λόγω άδειες, εάν η αιτούσα 
επιχείρηση προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι διαθέτει επαρκή τεχνικό 
εξοπλισμό αιχμής ώστε να εξασφαλίζονται 
διαδικασίες εργασιών απαλλαγμένες από 
εκπομπές ή, σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι ακόμη τεχνικά εφικτό, χαμηλών 
εκπομπών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6, καθώς και πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης για τους μεμονωμένους 
εργαζομένους τους σύμφωνα με το άρθρο 
14 και το παράρτημα 1α.

Or. en

Τροπολογία 174
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 12 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
δημόσια μητρώα των επιχειρήσεων που 
έχουν εξουσιοδότηση για εργασίες 
αφαίρεσης αμιάντου σύμφωνα με την 

3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
δημόσια μητρώα των επιχειρήσεων που 
έχουν εξουσιοδότηση για εργασίες 
αφαίρεσης αμιάντου σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1. παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 175
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 13 – παράγραφος 1 – σημείο γα

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γα) πρέπει να προβλέπονται τακτικά 
υποχρεωτικά διαλείμματα και με επαρκή 
χρόνο ώστε να ξεκουράζονται οι 
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν βαρύ 
αναπνευστικό εξοπλισμό·

γα) πρέπει να προβλέπονται τακτικά 
υποχρεωτικά διαλείμματα και με επαρκή 
χρόνο ώστε να ξεκουράζονται οι 
εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν 
αναπνευστικό εξοπλισμό·

Or. en

Τροπολογία 176
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 15 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο1α:
2. Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να 
υπάρχει διαθέσιμη εκτίμηση της 
κατάστασης της υγείας του πριν αρχίσει 
να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται 
από αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν 
αμίαντο.
Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 
ειδική εξέταση του θώρακα. Στο 
παράρτημα I δίνονται επιπλέον συστάσεις 
πρακτικού χαρακτήρα στις οποίες 
μπορούν να αναφέρονται τα κράτη μέλη 
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για την κλινική παρακολούθηση των 
εργαζομένων. Οι συστάσεις αυτές 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 17 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.
Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίμηση μία 
τουλάχιστον φορά κάθε τρία έτη για όσο 
διάστημα διαρκεί η έκθεση στον αμίαντο.
Για κάθε εργαζόμενο που αφορά το 
πρώτο εδάφιο καταρτίζεται ατομικός 
ιατρικός φάκελος και τηρείται για 
τουλάχιστον 40 χρόνια, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και/ή την πρακτική.
__________________
1α Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: ‘2. 
Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμη εκτίμηση της κατάστασης της 
υγείας του πριν αρχίσει να εκτίθεται στη 
σκόνη που προέρχεται από αμίαντο ή από 
υλικά που περιέχουν αμίαντο. Η εκτίμηση 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική 
εξέταση του θώρακα. Στο παράρτημα I 
δίνονται επιπλέον συστάσεις πρακτικού 
χαρακτήρα στις οποίες μπορούν να 
αναφέρονται τα κράτη μέλη για την 
κλινική παρακολούθηση των 
εργαζομένων. Οι συστάσεις αυτές 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 17 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Πρέπει να 
διατίθεται νέα εκτίμηση μία τουλάχιστον 
φορά κάθε τρία έτη για όσο διάστημα 
διαρκεί η έκθεση στον αμίαντο. Για κάθε 
εργαζόμενο που αφορά το πρώτο εδάφιο 
καταρτίζεται ατομικός ιατρικός φάκελος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή 
την πρακτική.».

Or. en

Τροπολογία 177
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru



AM\1230855EL.docx 95/109 PE691.469v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 17 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώο 
όλων των αναγνωρισμένων κρουσμάτων 
ασθενειών που συνδέονται με τον 
αμίαντο.

1. Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώο 
όλων των κρουσμάτων μεσοθηλιώματος.

Or. en

Τροπολογία 178
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 17 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Ο όρος «αναγνωρισμένα 
κρούσματα» που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 δεν περιορίζεται στις 
περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται 
αποζημίωση, αλλά αναφέρεται σε όλες τις 
περιπτώσεις ιατρικώς διαγνωσμένων 
ασθενειών που συνδέονται με τον 
αμίαντο.

2. Ο όρος « κρούσματα» που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
περιορίζεται στις περιπτώσεις για τις 
οποίες χορηγείται αποζημίωση, αλλά 
αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις 
ιατρικώς διαγνωσμένων μεσοθηλιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 17 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Οι ασθένειες που συνδέονται με 
τον αμίαντο και αναγνωρίζονται στα 
κράτη μέλη περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστον τις ασθένειες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα 1β.»

3. Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώο 
όλων των αναγνωρισμένων κρουσμάτων 
επαγγελματικών ασθενειών που 
συνδέονται με τον αμίαντο. Το παράρτημα 
1β περιέχει ενδεικτικό κατάλογο 
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ασθενειών οι οποίες μπορούν να 
προκληθούν από την έκθεση σε αμίαντο 
σύμφωνα με όσα είναι γνωστά σήμερα.»

Or. en

Τροπολογία 180
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 17 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Παρεμβάλλεται το άρθρο 21α:
«Άρθρο 21a
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, όλες οι 
πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με 
την παρουσία και τη θέση αμιάντου, οι 
οποίες συλλέγονται και διαβιβάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 για την 
κοινοποίηση πριν την έναρξη των 
εργασιών και το άρθρο 11 για τον έλεγχο 
των κατεδαφίσεων ή τη συντήρηση 
εργοταξίων, τίθενται στη διάθεση των 
πυροσβεστών και των υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης.»

Or. en

Τροπολογία 181
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. Προστίθεται το άρθρο 21β:
«Άρθρο 21β
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, όλες οι 
πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με 
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την παρουσία και θέση αμιάντου 
κοινοποιούνται στους πυροσβέστες.»

Or. en

Τροπολογία 182
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1α – παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. η εκπαίδευση παρέχεται από 
πιστοποιημένο ίδρυμα και εκπαιδευτή, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

3. η εκπαίδευση παρέχεται από 
ειδικευμένο και πιστοποιημένο ίδρυμα και 
εκπαιδευτή, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία· η πιστοποίηση των παρόχων 
κατάρτισης πραγματοποιείται από αρχή 
του κράτους μέλους ή αναγνωρισμένο 
αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 183
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1α – παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να 
περάσει επιτυχώς από υποχρεωτική 
εξέταση, μετά την οποία εκδίδεται 
πιστοποιητικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει 
τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις 
για να εκτελούν με ασφάλεια τη δουλειά 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 184
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1α – παράγραφος 4 – σημείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γα) το γλωσσικό καθεστώς της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 185
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1α – παράγραφος 4 – σημείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα) η βεβαίωση ότι ο εργαζόμενος 
πέρασε επιτυχώς την εξέταση·

Or. en

Τροπολογία 186
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1α – παράγραφος 5 – σημείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τις ιδιότητες του αμίαντου και τις 
επιπτώσεις του για την υγεία, μεταξύ 
άλλων με τη συνδυαστική επίδραση του 
καπνίσματος·

β) τις ιδιότητες του αμίαντου και τις 
επιπτώσεις του για την υγεία, μεταξύ 
άλλων με τη συνδυαστική επίδραση του 
καπνίσματος, καθώς επίσης τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη 
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δευτερογενή και την περιβαλλοντική 
έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 187
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν στο 
εθνικό τους δίκαιο διατάξεις σχετικά με 
τις επιστημονικά αναγνωρισμένες 
επαγγελματικές ασθένειες που συνδέονται 
με τον αμίαντο. Οι ασθένειες αυτές 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες:

Σύμφωνα με τις σημερινές γνώσεις μας, η 
έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να 
προκαλέσει τις ακόλουθες ασθένειες:

Or. en

Τροπολογία 188
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- καρκίνο των ωοθηκών που έχει 
προκληθεί από αμίαντο,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 189
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- καρκίνο του παχέος εντέρου που 
έχει προκληθεί από αμίαντο,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 190
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- καρκίνο του παχέος εντέρου που 
έχει προκληθεί από αμίαντο,

- θετικός συσχετισμός έχει 
παρατηρηθεί από το Διεθνές Κέντρο 
Έρευνας για τον Καρκίνο ανάμεσα στην 
έκθεση στον αμίαντο και τις ακόλουθες 
ασθένειες:
- καρκίνο του φάρυγγα,
- καρκίνο του παχέος εντέρου, και
- καρκίνο του στομάχου.

Or. en

Τροπολογία 191
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- καρκίνο του στομάχου που έχει 
προκληθεί από αμίαντο».

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 192
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα II – εδάφιο 1– σημείο 18 – παράρτημα 1β – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- καρκίνο του στομάχου που έχει 
προκληθεί από αμίαντο».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα III – εδάφιο 1 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) την κατάρτιση, με βάση τη 
σύσταση της Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών 
ασθενειών, καταλόγου των 
επαγγελματικών ασθενειών οι οποίες 
επισύρουν ευθύνη προς αποζημίωση και 
υπόκεινται σε λήψη προληπτικών μέτρων, 
ο οποίος θα αναγνωρίζεται από τα κράτη 
μέλη με την επιφύλαξη ευνοϊκότερης 
εθνικής νομοθεσίας και θα 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις·

(1) την κατάρτιση, με βάση τη 
σύσταση της Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών 
ασθενειών, καταλόγου των 
επαγγελματικών ασθενειών, οι οποίες 
οφείλονται σε πρωτογενή ή δευτερογενή 
έκθεση στον αμίαντο και επισύρουν 
ευθύνη προς αποζημίωση και υπόκεινται 
σε λήψη προληπτικών μέτρων, ο οποίος θα 
αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη με την 
επιφύλαξη ευνοϊκότερης εθνικής 
νομοθεσίας και θα επικαιροποιείται 
σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 
διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις·

Or. en

Τροπολογία 194
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
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Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα III – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) τη σύσταση διαμεσολαβητών ή 
ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στους πάσχοντες από 
επαγγελματικές ασθένειες κατά τις 
διαδικασίες αναγνώρισης·

(3) τη σύσταση διαμεσολαβητών ή 
ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στους πάσχοντες από 
επαγγελματικές ασθένειες κατά τις 
διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς επίσης 
μια αυξανόμενη στήριξη και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών με, μεταξύ άλλων, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομάδες 
στήριξης πασχόντων, με στόχο τις 
διαδικασίες αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 195
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα III – εδάφιο 1 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) την αναθεώρηση της προσέγγισης 
του βάρους της απόδειξης για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ασθενειών ή τουλάχιστον την 
αποτελεσματική απλούστευσή της·

(4) την αναθεώρηση της προσέγγισης 
του βάρους της απόδειξης για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ασθενειών ή τουλάχιστον την 
αποτελεσματική απλούστευσή της, για 
παράδειγμα φροντίζοντας, όταν μπορεί 
ευλόγως να τεκμηριωθεί η έκθεση σε 
αμίαντο στον χώρο εργασίας, να 
εικάζεται σύνδεση μεταξύ έκθεσης και 
επακόλουθων συμπτωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 196
Nikolaj Villumsen, José Gusmão, Leila Chaibi, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia 
Rodríguez Palop, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα III – εδάφιο 1 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) την αναθεώρηση της προσέγγισης 
του βάρους της απόδειξης για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
ασθενειών ή τουλάχιστον την 
αποτελεσματική απλούστευσή της·

(4) την αντιστροφή του βάρους της 
απόδειξης για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών ασθενειών ή τουλάχιστον 
την αποτελεσματική απλούστευσή της·

Or. en

Τροπολογία 197
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα IV – εδάφιο 2 – εδάφιο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιστούν υποχρεωτική τη 
διενέργεια ελέγχου των κτιρίων για 
αμίαντο και άλλα επικίνδυνα υλικά και την 
αφαίρεση και απόρριψη των εν λόγω 
υλικών ευτάκτως και ασφαλώς, πριν από 
την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης, 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/148/ΕΚ, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και άλλες 
σχετικές νομοθετικές πράξεις.».

Τα κράτη μέλη καθιστούν υποχρεωτική τη 
διενέργεια ελέγχου των κτιρίων για 
αμίαντο και άλλα επικίνδυνα υλικά, πριν 
από την έναρξη των εργασιών 
ανακαίνισης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 
καταγράφεται σε πιστοποιητικό το οποίο 
αναφέρει την παρουσία ή απουσία 
αμιάντου ή άλλων επικίνδυνων υλικών. 
Στην πρώτη περίπτωση, το 
πιστοποιητικό αναφέρει τα είδη των 
υλικών που περιέχουν αμίαντο τα οποία 
βρέθηκαν και την ακριβή θέση τους. 
Όταν το αποτέλεσμα της διερεύνησης και 
της αναζήτησης δεν μπορεί να αποκλείσει 
την παρουσία αμιάντου σε ένα υλικό, 
ισχύει η αρχή της προφύλαξης. Η 
αφαίρεση και διάθεση των υλικών τα 
οποία θα επηρεαστούν από την 
ανακαίνιση πραγματοποιείται ευτάκτως 
και ασφαλώς, πριν από την έναρξη των 
εργασιών ανακαίνισης, σύμφωνα με την 
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οδηγία 2009/148/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011 και άλλες σχετικές 
νομοθετικές πράξεις.»

Or. en

Τροπολογία 198
Sara Matthieu
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα IV – εδάφιο 2 – εδάφιο 8 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν δημόσιους 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης για 
ιδιοκτήτες κατοικιών, για τους οποίους 
μηχανισμούς προβλέπεται απαίτηση 
διασφάλισης ότι οι εργασίες ανακαίνισης 
θα γίνουν με ασφαλή αφαίρεση του 
αμιάντου.

Or. en

Τροπολογία 199
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) οι ιδιοκτήτες κτιρίων (δημόσιων 
και ιδιωτικών) υποχρεούνται να 
παραγγέλλουν τη διενέργεια ελέγχου του 
κτιρίου για την ανίχνευση και τον 
εντοπισμό όλων των αμιαντούχων υλικών 
πριν από την πώληση ή την εκμίσθωση του 
κτιρίου (ή μέρους αυτού)·

(1) οι ιδιοκτήτες κτιρίων (δημόσιων 
και ιδιωτικών), τα οποία έχουν 
οικοδομηθεί πριν από το 2005 ή πριν τη 
χρονιά της εθνικής απαγόρευσης του 
αμιάντου, υποχρεούνται να παραγγέλλουν 
τη διενέργεια ελέγχου του κτιρίου για την 
ανίχνευση και τον εντοπισμό της 
παρουσίας ή απουσίας αμιαντούχων 
υλικών πριν από την πώληση ή την 
εκμίσθωση του κτιρίου (ή μέρους αυτού)·



AM\1230855EL.docx 105/109 PE691.469v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 200
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(2) οι έλεγχοι διενεργούνται μόνο από 
ειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς, 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/148/ΕΚ, την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, και υπό 
την εποπτεία αρμόδιου εθνικού φορέα·

(2) οι έλεγχοι διενεργούνται μόνο από 
ειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς, 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/148/ΕΚ, την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, και υπό 
την εποπτεία αρμόδιου εθνικού φορέα· 
ένας κατάλογος πιστοποιημένων φορέων 
διατίθεται από τον αρμόδιο εθνικό 
φορέα·

Or. en

Τροπολογία 201
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) θα πρέπει να υποβάλλεται 
αναφορά με το αποτέλεσμα του ελέγχου 
σε αρμόδιο εθνικό φορέα (υπηρεσία μίας 
στάσης), ο οποίος εκδίδει πιστοποιητικά, 
τηρεί εθνικό μητρώο των πιστοποιητικών 
και παρέχει συμβουλές στους ιδιοκτήτες 
σχετικά με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς, την ορθή και ασφαλή 
απομάκρυνση του αμιάντου που 
ανιχνεύθηκε, και τη διαθέσιμη 
χρηματοδοτική στήριξη·

(3) θα πρέπει ο πιστοποιημένος φορές 
να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του 
ελέγχου στον ιδιοκτήτη σε πιστοποιητικό, 
το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται ως 
αναφορά σε αρμόδιο εθνικό φορέα 
(υπηρεσία μίας στάσης)· Αυτός ο 
αρμόδιος φορέας τηρεί εθνικό μητρώο 
των πιστοποιητικών και παρέχει 
πληροφορίες στους ιδιοκτήτες σχετικά με 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 
μεταξύ άλλων και για την ορθή και 
ασφαλή απομάκρυνση του αμιάντου που 
ανιχνεύθηκε, και τη διαθέσιμη 
χρηματοδοτική στήριξη·
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Or. en

Τροπολογία 202
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) θα πρέπει να υποβάλλεται αναφορά 
με το αποτέλεσμα του ελέγχου σε αρμόδιο 
εθνικό φορέα (υπηρεσία μίας στάσης), ο 
οποίος εκδίδει πιστοποιητικά, τηρεί εθνικό 
μητρώο των πιστοποιητικών και παρέχει 
συμβουλές στους ιδιοκτήτες σχετικά με 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 
την ορθή και ασφαλή απομάκρυνση του 
αμιάντου που ανιχνεύθηκε, και τη 
διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη·

(3) θα πρέπει να υποβάλλεται αναφορά 
με το αποτέλεσμα του ελέγχου σε αρμόδιο 
εθνικό φορέα (υπηρεσία μίας στάσης), ο 
οποίος εκδίδει πιστοποιητικά, τηρεί εθνικό 
μητρώο των πιστοποιητικών και παρέχει 
συμβουλές στους ιδιοκτήτες σχετικά με 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, 
την ορθή και ασφαλή απομάκρυνση του 
αμιάντου που ανιχνεύθηκε, και τη 
διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη από 
σχετικά υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 203
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) τα πιστοποιητικά αμιάντου 
περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα του 
ελέγχου, καθώς και κατάλογο των τύπων 
αμιαντούχων υλικών που ανιχνεύθηκαν, 
την ακριβή θέση τους και κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ασφαλή τους αφαίρεση·

(4) τα πιστοποιητικά αμιάντου 
περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα του 
ελέγχου, καθώς και κατάλογο των τύπων 
αμιαντούχων υλικών που ανιχνεύθηκαν, 
την ακριβή θέση τους, την τρέχουσα 
κατάσταση συντήρησής τους μαζί με την 
κοινοποίηση των εργασιών και της 
επιτήρησης που απαιτείται, ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν βλάβη στην υγεία των 
ενοίκων, και κατευθυντήριες οδηγίες για 
την ασφαλή τους αφαίρεση·
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Or. en

Τροπολογία 204
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Estrella 
Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) τα πιστοποιητικά αμιάντου 
περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα του 
ελέγχου, καθώς και κατάλογο των τύπων 
αμιαντούχων υλικών που ανιχνεύθηκαν, 
την ακριβή θέση τους και κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ασφαλή τους αφαίρεση·

(4) τα πιστοποιητικά αμιάντου 
περιλαμβάνουν το αποτέλεσμα του 
ελέγχου, καθώς και κατάλογο των τύπων 
αμιαντούχων υλικών που ανιχνεύθηκαν, 
την ακριβή θέση τους, κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ασφαλή τους αφαίρεση  
και πληροφορίες για πιθανές περιοχές του 
κτιρίου οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
ελεγχθούν·

Or. en

Τροπολογία 205
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4α) όταν το αποτέλεσμα της 
διερεύνησης και αναζήτησης δεν μπορεί 
να αποκλείσει την παρουσία αμιάντου σε 
ένα υλικό, το πιστοποιητικό δηλώνει ότι 
είναι πιθανή παρουσία αμιάντου·

Or. en

Τροπολογία 206
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
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Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 4 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4β) ένα πιστοποιητικό που αναφέρει 
την παρουσία υλικών που περιέχουν 
αμίαντο έχει μέγιστη περίοδο ισχύος 
τριών χρόνων·

Or. en

Τροπολογία 207
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4γ) το πιστοποιητικό επισυνάπτεται 
στη συμφωνία πώλησης και πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση των μισθωτών·

Or. en

Τροπολογία 208
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα V – εδάφιο 1 – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(7) οι πωλητές ή εκμισθωτές του 
ακινήτου φέρουν ευθύνη εάν δεν 
παραγγείλουν τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού ελέγχου και δεν 
υποβάλλουν αναφορά με τα 
αποτελέσματα στον αρμόδιο εθνικό 
φορέα, η διάρκεια της οποίας είναι 30 

(7) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
θεσπίζονται κατάλληλα καθεστώτα 
ευθύνης.
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