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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από τον αμίαντο
(2019/2182(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 152 και 154 της ΣΛΕΕ σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων και τη διαβούλευση με αυτούς,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 169 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
(αναδιατύπωση)2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου)4,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος 

1 ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28.
2 ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13.
3 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
4 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50.
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διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017 (ο πυλώνας),

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις απειλές κατά της 
υγείας στον χώρο εργασίας λόγω αμίαντου και τις προοπτικές πλήρους εξάλειψης του 
υπάρχοντος αμίαντου5,

– έχοντας υπόψη τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων που ασχολούνται με εργασίες 
αφαίρεσης αμιάντου ή συντήρησης (2012),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με το 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την 
περίοδο 2014-2020 (COM(2014)0332),

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στα κράτη μέλη της ΕΕ (Cowi) που 
δημοσίευσε η Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2001 με τίτλο «Κατεργασία του αμιάντου στα έργα 
ενεργειακής ανακαίνισης»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Η απαλλαγή της ΕΕ από τον 
αμίαντο»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο 
«Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: για ένα περιβάλλον χωρίς 
τοξικές ουσίες» (COM(2020)0667),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Στρατηγική της Ένωσης 
για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: ώρα για αποτελέσματα» της 12ης 
Μαρτίου 2021,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο 
«Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη 
ζωή» (COM(2020)0662),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο 

5 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 102.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2021)0074.
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«Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου» (COM(2021)0044),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία: για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

– έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) για την αξιολόγηση των οριακών τιμών για τον αμίαντο στον χώρο 
εργασίας, της 1ης Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμίαντος προκαλεί από 30 000 έως 90 000 θανάτους ετησίως 
στην Ένωση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συχνότερος επαγγελματικός καρκίνος είναι ο καρκίνος του 
πνεύμονα, ο οποίος ευθύνεται για ποσοστό μεταξύ 54 % και 75 % των επαγγελματικών 
καρκίνων, και ότι ο αμίαντος είναι η κύρια αιτία για τον καρκίνο του πνεύμονα (45 %)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των επαγγελματικών καρκίνων που αναγνωρίζονται 
στην Ευρώπη σχετίζονται με τον αμίαντο·

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· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο μπορούν να 
εκδηλωθούν έως και 40 χρόνια μετά και ότι τα κρούσματα στην Ένωση αναμένεται να 
κορυφωθούν πριν από το 2025·

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·

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· 
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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·

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·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 
σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις7 καλεί τα κράτη μέλη 
να εξαλείψουν τους θανάτους που συνδέονται με την εργασία και να μειώσουν τις 
συναφείς ασθένειες έως το 2030, καλεί δε την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 
2004/37/ΕΚ·

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·

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

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πλήρη εξάλειψη του αμιάντου

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·

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·

3. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πλήρη εξάλειψη 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0371.
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του αμιάντου, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών για την ασφαλή πλήρη εξάλειψη του 
αμιάντου στα κράτη μέλη. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νομοθετική 
πρόταση για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα δημόσια προσβάσιμα εθνικά 
μητρώα αμιάντου·

β) πρόταση για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2009/148/ΕΚ με σκοπό την 
ενίσχυση των μέτρων της Ένωσης για την προστασία των εργαζομένων από την απειλή 
του αμιάντου και την πρόληψη ενός νέου κύματος θυμάτων αμιάντου κατά τη διάρκεια 
του κύματος ανακαινίσεων κτιρίων της Ένωσης· 

γ) νομοθετική πρόταση για:

i) την αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των γνωστών ασθενειών που συνδέονται με τον αμίαντο, με 
ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης, και 

ii) τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την αποζημίωση των 
ατόμων που πάσχουν από επαγγελματικές ασθένειες που συνδέονται με 
τον αμίαντο·

δ) πρόταση για την επικαιροποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ με σκοπό την 
εισαγωγή απαίτησης υποχρεωτικού ελέγχου και επακόλουθης αφαίρεσης του αμιάντου 
και άλλων επικίνδυνων ουσιών πριν από την έναρξη εργασιών ανακαίνισης, 
προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα·

ε) νομοθετική πρόταση για διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου των κτιρίων πριν 
από την πώληση ή τη μίσθωση και για την κατάρτιση πιστοποιητικών αμιάντου για 
κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2005·

Ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές αφαίρεσης του αμιάντου

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·

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·

6. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση, σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινωνικών εταίρων, του υπάρχοντος αμιάντου σε κτίρια και υποδομές στα κράτη 
μέλη, και να εκτιμήσει το κόστος της ασφαλούς αφαίρεσής του σε κάθε κράτος μέλος· 

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για οδηγία πλαίσιο προκειμένου τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια αφαίρεσης του αμιάντου που να περιλαμβάνουν 



PE689.800v01-00 8/28 PR\1226855EL.docx

EL

σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και ενδιάμεσους στόχους, ανίχνευση και 
καταγραφή του αμιάντου, χρηματοδότηση και στήριξη των ιδιοκτητών κατοικιών, 
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·

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·

Επικαιροποίηση της οδηγίας 2009/148/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας

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· 

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

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)· 

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·

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

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/m3)· 

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· 

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· 

Αναγνώριση και αποζημίωση για ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο

17. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη σύστασή της της 19ης Σεπτεμβρίου 2003 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών9, ώστε να 
συμπεριλάβει τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές ιατρικές γνώσεις όσον 
αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες, ιδίως όσον αφορά τις ασθένειες που συνδέονται 
με τον αμίαντο· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις διαδικασίες αναγνώρισης αντιστρέφοντας το 
βάρος της απόδειξης, ιδίως εάν τα εθνικά μητρώα για τους εργαζομένους με τον 
αμίαντο έχουν δημιουργηθεί μόλις πρόσφατα, και να θεσπίσουν επαρκή αποζημίωση 
για τους εργαζομένους που πάσχουν από ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο·

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 

9 Σύσταση C(2003) 3297 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών (ΕΕ L 238 της 25.9.2003, σ. 28).
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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· 

Έλεγχος αμιάντου πριν από την εκτέλεση εργασιών ενεργειακής ανακαίνισης και την 
πώληση ή μίσθωση κτιρίου

20. υπενθυμίζει ότι στην αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα 
κράτη μέλη καλούνται να υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης 
υφιστάμενων κτιρίων, μεταξύ άλλων με την αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 
επιβλαβών ουσιών, την αποφυγή της παράνομης αφαίρεσης επιβλαβών ουσιών και τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς τις υπάρχουσες νομοθετικές πράξεις·

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· 

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·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των αιτημάτων του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 και το σημείο 3 του 
παραρτήματος Ι·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες 
συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές αφαίρεσης του 
αμιάντου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 154, βάσει του άρθρου 152 
παράγραφος 2 και του άρθρου 192 παράγραφοι 1 - 5 της ΣΛΕΕ, οδηγία πλαίσιο για τον 
καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές αφαίρεσης του 
αμιάντου, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) μια αξιολόγηση στην οποία θα εκτιμώνται η ποσότητα και οι κυρίαρχοι τύποι 
αμιαντούχων υλικών που πρέπει να αφαιρεθούν από κτίρια και υποδομές σε ένα κράτος 
μέλος ή μια περιοχή· 

(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·

(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· 

(4) ελάχιστα κριτήρια για τη σύσταση εθνικών ψηφιακών μητρώων αμιάντου, στα οποία θα 
πρέπει να χαρτογραφείται το σύνολο του υπάρχοντος αμιάντου σε ένα κράτος μέλος ή 
μια περιοχή, και τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

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

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

γ) πληροφορίες σχετικά με το είδος του κτιρίου ή της υποδομής στο οποίο 
βρίσκεται ο αμίαντος (ιδιωτικές, δημόσιες ή επιχειρηματικές εγκαταστάσεις)·

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·

ε) τον τύπο του υλικού (αμιαντοτσιμέντο, μόνωση, στόκος κ.λπ.) και το 
κατ’ εκτίμηση ποσοστό αυτών των τύπων υλικών·

στ) το είδος των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν και επισήμανση των 
μεθόδων εργασίας που ενδέχεται να διαταράξουν αμιαντούχα υλικά 
(διάτρηση, κοπή κ.λπ.), καθώς και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών·

ζ) χρονοδιάγραμμα για την αφαίρεση και σχέδιο διαχείρισης·
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(5) σύνδεσμο προς όλους τους σχετικούς ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία, σύμφωνα με την οδηγία 2009/148/ΕΚ· 

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

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

(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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Επικαιροποίηση της οδηγίας 2009/148/ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 154, βάσει του άρθρου 153 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/148/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην 
έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, με βάση τις ακόλουθες συστάσεις:

1. Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται1.

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3[...], λαμβάνονται τα μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η κατά την παράγραφο 2 κοινοποίηση γίνεται από τον εργοδότη προς 
την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους προτού αρχίσουν οι 
εργασίες, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις.

Η κοινοποίηση αυτή πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή: 

α) της τοποθεσίας του εργοταξίου και των συγκεκριμένων χώρων στους 
οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες· 

1 Το υπάρχον κείμενο των παραγράφων 3 και 4 έχει ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργαζομένων της οποίας η ένταση είναι μειωμένη 

και εφόσον προκύπτει σαφώς από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων της 
παραγράφου 2 ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης στον αμίαντο στη 
ζώνη εργασίας, τα άρθρα 4, 18 και 19 μπορούν να μην εφαρμόζονται όταν η εργασία αφορά:
α) σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης κατά τις οποίες η εργασία 

αφορά μόνο μη εύθρυπτα υλικά·
β) την απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων υλικών στα οποία οι ίνες 

αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες μέσα σε μια μήτρα·
γ) την περίκλειση σε κάψες και μανδύες των αμιαντούχων υλικών σε καλή κατάσταση·
δ) την επιθεώρηση και έλεγχο του αέρα και τη λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση της 

παρουσίας αμιάντου σε κάποιο υλικό.
4. Τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία και πρακτική, θεσπίζουν πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό της 
σποραδικής και μειωμένης έντασης έκθεσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.»
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β) των χρησιμοποιούμενων ή χειριζόμενων τύπων και ποσοτήτων 
αμιάντου· 

γ) των δραστηριοτήτων και των εφαρμοζόμενων μεθόδων· 

δ) του αριθμού των ενεχόμενων εργαζομένων, του καταλόγου των 
εργαζομένων που ενδέχεται να τοποθετηθούν στο εργοτάξιο, των 
ατομικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την αρμοδιότητά τους 
και την εκπαίδευση που έλαβαν, καθώς και των ημερομηνιών των 
υποχρεωτικών ιατρικών επισκέψεων· 

ε) της ημερομηνίας έναρξης και της διάρκειας των εργασιών· 

στ) των μέτρων που λαμβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των 
εργαζομένων στον αμίαντο· 

ζ) των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την 
προστασία και την απολύμανση των εργαζομένων· 

η) των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη 
διάθεση αποβλήτων· 

θ) της διαδικασίας απολύμανσης των εργαζομένων και του εξοπλισμού, 
της διάρκειας και του χρόνου εργασίας· 

ι) της προσωρινής αεραυλικής εξισορρόπησης για εργασία σε έγκλειστο 
περιβάλλον.»

3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

[...]2

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικών με την 
εμπορία και χρήση του αμιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν 
τους εργαζόμενους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την 
παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση 
προϊόντων που περιέχουν ηθελημένα προστεθέντα αμίαντο, με εξαίρεση την 
επεξεργασία και την υγειονομική ταφή προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση 
και από αφαίρεση του αμιάντου.

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.»

2 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5, το οποίο διαγράφεται, έχει ως εξής:
«Απαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου με ψεκασμό (flocage) καθώς και οι δραστηριότητες που 
συνεπάγονται την ενσωμάτωση μονωτικών ή ηχομονωτικών υλικών χαμηλής πυκνότητας (κατώτερη 
του 1 g/cm3) που περιέχον αμίαντο.»
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4. Στο άρθρο 6, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) οι μέθοδοι εργασίας πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να μην 
παράγεται σκόνη αμιάντου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην εισέρχεται 
σκόνη αμιάντου στον αέρα, με την εφαρμογή τουλάχιστον των ακόλουθων 
μεθόδων:

i) καταστολής σκόνης·

ii) αναρρόφησης σκόνης στην πηγή·

iii) συνεχούς καθίζησης των αιωρούμενων ινών στον αέρα·

iv) κατάλληλης απορρύπανσης·

v) καθορισμού της ελάχιστης διαφοράς πίεσης στο μείον 10· 

vi) παροχής καθαρού ανανεωμένου αέρα από σημείο που βρίσκεται σε 
απόσταση· 

vii) ελέγχου των επιδόσεων των μονάδων αρνητικής πίεσης και των 
φορητών αναρροφητήρων των συστημάτων εξαερισμού LEV μετά 
την αλλαγή φίλτρου HEPA και πριν από την έναρξη της αφαίρεσης 
του αμιάντου ή τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με μέτρηση της 
απόδοσης αφαίρεσης των φίλτρων με χρήση μετρητή σωματιδίων 
άμεσης ανάγνωσης.»

5. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο3:

«1. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτιμήσεως των κινδύνων 
και για να τηρείται η οριακή τιμή κατά το άρθρο 8, πραγματοποιούνται 
μετρήσεις της περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αμιάντου στο χώρο της 
εργασίας σε συγκεκριμένες φάσεις των εργασιών και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διαδικασία των εργασιών.»

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι δειγματοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της 
πραγματικής προσωπικής έκθεσης των εργαζομένων στη σκόνη 
αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.»

γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο4:

3 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής:
«1. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτιμήσεως των κινδύνων και για να τηρείται η οριακή 
τιμή κατά το άρθρο 8, πραγματοποιούνται τακτικά μετρήσεις της περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες 
αμιάντου στο χώρο της εργασίας.»

4 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «5. Η διάρκεια των δειγματοληψιών πρέπει να είναι τόση ώστε να 
είναι εφικτός ο προσδιορισμός της αντιπροσωπευτικής έκθεσης για οκτάωρη περίοδο αναφοράς (μια 
βάρδια), είτε διά μετρήσεως είτε με χρονικώς σταθμισμένο υπολογισμό.»
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«5. Η διάρκεια των δειγματοληψιών πρέπει να είναι τόση ώστε να είναι 
εφικτός ο προσδιορισμός της αντιπροσωπευτικής έκθεσης για όλες τις 
δραστηριότητες, σε όλες τις διαφορετικές τους φάσεις, που 
πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία των εργασιών.»

δ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο5:

«6. Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά προτίμηση με αναλυτική 
ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης ή με οιαδήποτε άλλη μέθοδο 
ισοδύναμου αποτελέσματος.»

6. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο6:

«Άρθρο 8

Οι εργοδότες μεριμνούν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εκτίθεται σε ατμόσφαιρα 
με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,001 ινών ανά cm³ (1 000 ίνες ανά 
m3) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία εργασιών.»

7. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο7:

«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.

Η εργασία στη μολυσμένη περιοχή συνεχίζεται μόνον εάν ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικείων εργαζομένων.»

8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο8:

«Άρθρο 11

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, 

5 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «6. Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά προτίμηση με 
μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (ΠΟΥ), από το 1997, ή με οιαδήποτε άλλη μέθοδο ισοδύναμου αποτελέσματος.»

6 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «Οι εργοδότες μεριμνούν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην 
εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm³ ως χρονικώς 
σταθμισμένο μέσο όρο για 8 ώρες (TWA).»

7 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής:
«1. Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιμής του άρθρου 8, πρέπει να εντοπίζονται τα αίτια της 
υπέρβασης αυτής και να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 
Η εργασία στη μολυσμένη περιοχή μπορεί να συνεχιστεί μόνον εάν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των οικείων εργαζομένων.»

8 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: 
«Πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες λαμβάνουν κάθε 
ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, ζητώντας, 
εφόσον χρειάζεται, πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες των χώρων. 
Εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία αμίαντου σε ένα υλικό ή σε ένα κτίριο, 
εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.»
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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. 

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

9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 , η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο9:

«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:»

10. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο10:

«1. Προτού αρχίσουν οποιεσδήποτε εργασίες σε σχέση με τον αμίαντο, 
καταρτίζεται σχέδιο εργασίας.

11. Στο άρθρο 14, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο11:

9 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση 
αμιάντου, επισκευή και συντήρηση 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:»

10 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «1. Προτού αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την 
απομάκρυνση του αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και 
εγκαταστάσεις, καθώς και από πλοία, καταρτίζεται σχέδιο εργασίας.

11 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής:
«2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους εργαζόμενους, 

πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά 
την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά με: 
α) τις ιδιότητες του αμίαντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, επίσης όταν 

συνδυάζεται με κάπνισμα· 
β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο· 
γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον αμίαντο και τη σημασία 

των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο· 
δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισμό προστασίας· 
ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και την ορθή 

χρήση του αναπνευστικού εξοπλισμού· 
στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης· 
ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης·
η) τη διάθεση των αποβλήτων· 
θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

3. Εκπονούνται πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σε κοινοτικό επίπεδο για την εκπαίδευση των 
εργαζομένων σε εργασίες απομάκρυνσης του αμιάντου.»
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«2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους 
εργαζόμενους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες 
γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στα κράτη μέλη όπου 
πραγματοποιούνται οι εργασίες.

3. Οι υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, τη 
διάρκεια, τις χρονικές περιόδους και την πιστοποίηση της εκπαίδευσης 
καθορίζονται στο παράρτημα 1α.» 

12. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο12:

«Άρθρο 15

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. 

2. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδειες σε επιχειρήσεις μόνον εφόσον δεν έχουν 
καμία αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία της επιχείρησης και της 
διαχείρισής της. Οι άδειες ανανεώνονται ανά πενταετία, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική. 

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

13. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο13:

12 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: Πριν από την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή εργασιών 
αφαίρεσης αμιάντου, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν τις ικανότητές τους στον τομέα αυτόν και 
οι αποδείξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.»

13 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής:
«1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και με επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε:
α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές:

i) να είναι σαφώς οριοθετημένοι και να έχουν εμφανή σήμανση με πινακίδες 
προειδοποίησης·

ii) να μην είναι προσιτοί σε άλλους εργαζόμενους εκτός από εκείνους οι οποίοι πρέπει 
να μπαίνουν στους χώρους αυτούς, λόγω της εργασίας τους ή των καθηκόντων τους·

iii) να αποτελούν χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα·
β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να τρώγουν και να πίνουν 

χωρίς κίνδυνο να μολυνθούν από τη σκόνη αμιάντου·
γ) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα ενδύματα εργασίας ή προστασίας· αυτά 

τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας να παραμένουν στο χώρο της επιχείρησης· να είναι, 
όμως, δυνατό να δίνονται για καθάρισμα σε πλυντήρια που διαθέτουν τον απαιτούμενο για το 
σκοπό αυτό εξοπλισμό και βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση δεν 
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«1. Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε:

α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές: 

i) να είναι σαφώς οριοθετημένοι και να έχουν εμφανή σήμανση 
με πινακίδες προειδοποίησης· 

ii) να μην είναι προσιτοί σε άλλους εργαζόμενους εκτός από 
εκείνους οι οποίοι πρέπει να μπαίνουν στους χώρους αυτούς, 
λόγω της εργασίας τους ή των καθηκόντων τους· 

iii) να αποτελούν χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα· 

β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να 
τρώγουν και να πίνουν χωρίς κίνδυνο να μολυνθούν από τη σκόνη 
αμιάντου·

γ) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα ενδύματα 
εργασίας ή προστασίας· τα προστατευτικά εργαλεία, και ιδίως ο 
αναπνευστικός εξοπλισμός, πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικό 
έλεγχο κατάλληλης εφαρμογής για κάθε άτομο· άπαντα τα ενδύματα 
εργασίας ή προστασίας να παραμένουν στο χώρο της επιχείρησης· να 
είναι, όμως, δυνατό να δίνονται για καθάρισμα σε πλυντήρια που 
διαθέτουν τον απαιτούμενο για το σκοπό αυτό εξοπλισμό και 
βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση δεν 
προβαίνει η ίδια στον καθαρισμό· στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά 
των ενδυμάτων εκτελείται σε κλειστά κιβώτια· 

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

δ) να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύματα εργασίας ή 
προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύματα αφετέρου· 

ε) οι εργαζόμενοι να υποβάλλονται σε υποχρεωτική διαδικασία 
απολύμανσης 

στ) ο προστατευτικός εξοπλισμός να τοποθετείται σε καθορισμένο σημείο, 
να ελέγχεται και να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση και να 

προβαίνει η ίδια στον καθαρισμό· στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των ενδυμάτων 
εκτελείται σε κλειστά κιβώτια·

δ) να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας αφενός και 
για τα κοινά ενδύματα αφετέρου·

ε) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, 
οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών που παράγουν σκόνη·

στ) ο προστατευτικός εξοπλισμός να τοποθετείται σε καθορισμένο σημείο, να ελέγχεται και να 
καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο 
ελαττωματικός εξοπλισμός να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.»
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λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο ελαττωματικός εξοπλισμός 
να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί.»

14. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο14:

«2. Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα ώστε:»

15. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3[...], λαμβάνονται τα μέτρα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 έως 5.

16. Στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3[...], λαμβάνονται τα μέτρα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2, 3 και 4.

17. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο15:

«Άρθρο 21

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

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.

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

18. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα Παραρτήματα:

«Παράρτημα 1α

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλοι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη αμιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο λαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

1. η εκπαίδευση παρέχεται κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας και ανά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 4 έτη· 

14 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε:».

15 Το υπάρχον κείμενο έχει ως εξής: «Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώο των αναγνωρισμένων κρουσμάτων 
αμιάντωσης και μεσοθηλιώματος.»
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2. κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 3 εργάσιμων ημερών· 

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

4. κάθε εργαζόμενος που έχει παρακολουθήσει ικανοποιητικά εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα λαμβάνει πιστοποιητικό εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρονται:

α) η ημερομηνία της εκπαίδευσης, 

β) η διάρκεια της εκπαίδευσης, 

γ) το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, 

δ) και το όνομα, η πιστοποίηση και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
εκπαιδευτή και του ιδρύματος που παρέχει την εκπαίδευση. 

5. Όλοι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη 
αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο λαμβάνουν τουλάχιστον την 
ακόλουθη εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος 
όσον αφορά: 

α) την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εκτελούνται οι 
εργασίες· 

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

γ) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο·

δ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον αμίαντο και 
τη σημασία των προληπτικών ελέγχων προκειμένου να περιοριστεί η 
έκθεση στο ελάχιστο·

ε) τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, στις οποίες συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, η προετοιμασία στο χώρο εργασίας, η επιλογή των 
μεθόδων εργασίας και ο σχεδιασμός της εκτέλεσης των εργασιών, ο 
εξαερισμός, τα σημεία εξαγωγής, μετρήσεις και έλεγχοι, καθώς και 
τακτικά διαλείμματα·

στ) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και 
την ορθή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού, ιδίως του 
αναπνευστικού εξοπλισμού·

ζ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης·

η) τις διαδικασίες απορρύπανσης·

θ) τη διάθεση των αποβλήτων·

ι) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης.
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Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στα 
χαρακτηριστικά του επαγγέλματος και στα συγκεκριμένα καθήκοντα και 
μεθόδους εργασίας που συνεπάγεται.

6. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες κατεδάφισης ή αφαίρεσης αμιάντου 
λαμβάνουν πρόσθετη εκπαίδευση, πέραν των στοιχείων που απαριθμούνται 
στην παράγραφο 4, σχετικά με: 

α) τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων για τον 
περιορισμό της απελευθέρωσης και της διασποράς ινών αμιάντου 
κατά τις εργασίες, σύμφωνα με την οδηγία 2009/104/ΕΚ· 

β) τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες και μηχανήματα για 
διαδικασίες εργασιών απαλλαγμένες από εκπομπές ή, όταν αυτό δεν 
είναι ακόμη τεχνικά εφικτό, χαμηλών εκπομπών, με στόχο τον 
περιορισμό της απελευθέρωσης και της διασποράς ινών αμιάντου. 

Παράρτημα 1β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

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: 

 αμιάντωση,
 μεσοθηλίωμα λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου,
 καλοήθη νοσήματα του υπεζωκότα, συμπεριλαμβανομένων των ινωδών 

αλλοιώσεων, της στρογγύλης ατελεκτασίας και της καλοήθους πλευριτικής 
συλλογής που προκαλούνται από τον αμίαντο,

 καρκίνο του πνεύμονα, συμπεριλαμβανομένου του βρογχογενούς καρκίνου, 
λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου,

 καρκίνο του λάρυγγα λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου,
 καρκίνο των ωοθηκών που έχει προκληθεί από αμίαντο,
 καρκίνο του παχέος εντέρου που έχει προκληθεί από αμίαντο,
 καρκίνο του στομάχου που έχει προκληθεί από αμίαντο».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αναγνώριση και αποζημίωση για ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, κατόπιν διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 154, βάσει του άρθρου 153 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, πρόταση για οδηγία για τον καθορισμό ελάχιστων 
απαιτήσεων όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ασθενειών που συνδέονται με τον αμίαντο, και για την 
κατάλληλη αποζημίωση των ενδιαφερόμενων. Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

(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· 

(2) τη δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης ως σημείων επαφής για τους ενδιαφερόμενους, 
που θα επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων σε σχέση με τις επαγγελματικές ασθένειες· 

(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·

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

(5) διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση κατάλληλης αποζημίωσης των αναγνωρισμένων 
επαγγελματικών ασθενειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Επικαιροποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ – Έλεγχος αμιάντου πριν από 
εκτέλεση εργασιών ενεργειακής ανακαίνισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 194 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με βάση την ακόλουθη σύσταση:

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Υφιστάμενα κτίρια

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι, όταν τα κτίρια 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του 
ανακαινιζόμενου τμήματός του αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 στον βαθμό που αυτό 
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στο σύνολο του ανακαινισμένου κτιρίου ή της 
ανακαινισμένης κτιριακής μονάδας. Επιπροσθέτως ή εναλλακτικά είναι δυνατόν να 
εφαρμόζονται απαιτήσεις σε ανακαινισμένα δομικά στοιχεία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επιπλέον τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι στην 
περίπτωση δομικού στοιχείου που αποτελεί τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των 
υστέρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά 
και οικονομικά εφικτό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τα εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της 
δημιουργίας υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, της πυρασφάλειας και των 
κινδύνων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

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.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Έλεγχος αμιάντου κτιρίων προς πώληση ή ενοικίαση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 169 
παράγραφος 3 και του άρθρου 114 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οδηγία για τον καθορισμό των 
ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τα πιστοποιητικά αμιάντου για κτίρια τα οποία 
κατασκευάστηκαν πριν από το 2005 ή το έτος απαγόρευσης του αμιάντου σε εθνικό επίπεδο 
και πωλούνται ή εκμισθώνονται. Η πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

(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)·

(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·

(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· 

(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· 

(5) τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αρχειοθετούνται στα υφιστάμενα μητρώα αμιάντου και 
να τίθενται στη διάθεση των εταιρειών και των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες 
στο κτίριο· 

(6) επιβάλλονται αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά πρόστιμα στους πωλητές 
και εκμισθωτές κτιρίων που δεν παραγγέλλουν τη διενέργεια του προβλεπόμενου 
ελέγχου και δεν υποβάλλουν αναφορά στον αρμόδιο φορέα πριν από την πώληση ή 
την εκμίσθωση του ακινήτου·

(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 έτη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία («The Lancet», Οκτώβριος 
2020), ο αριθμός των ετήσιων θανάτων που συνδέονται με τον αμίαντο στην ΕΕ των 28 
ανήλθε σε 90 730 το 2019. Ο αμίαντος ήταν και παραμένει ένας από τους κυριότερους 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Περισσότεροι από 300 000 πολίτες αναμένεται 
να πεθάνουν από μεσοθηλίωμα έως το 2030 στην ΕΕ, με τη συντριπτική πλειονότητα των 
κρουσμάτων να οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση στον αμίαντο. Ο αμίαντος 
εξακολουθεί να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σε κτίρια και υποδομές που κατασκευάστηκαν πριν 
από το 2005, έτος κατά το οποίο η ΕΕ απαγόρευσε τελικά τον αμίαντο. Η έκθεση 
εξακολουθεί να παρατηρείται στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ, ιδίως - αν και όχι μόνο - στον 
κατασκευαστικό τομέα. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με το νέο κύμα ανακαινίσεων θα επιφέρει την ενεργειακή 
ανακαίνιση εκατομμυρίων κτιρίων στην ΕΕ. Τοίχοι από σκυρόδεμα, δάπεδα, οροφές, στέγες, 
σωληνώσεις, μόνωση και πολλά άλλα υλικά που παρήχθησαν πριν από την απαγόρευση του 
αμιάντου είναι δυνατόν να περιέχουν εξαιρετικά επικίνδυνες ίνες αμιάντου. Με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν υπόψη τον οριζόντιο χαρακτήρα της απειλής που συνιστά για την υγεία ο αμίαντος 
και να μεριμνήσουν ώστε η αφαίρεση του αμιάντου να πραγματοποιείται με τον πλέον 
αποδοτικό τρόπο, όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, καθώς και από 
οργανωτική και οικονομική άποψη. 

Η έκθεση προτείνει την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
πλήρη εξάλειψη του αμιάντου στην ΕΕ, με την αξιοποίηση των συνεργειών διαφόρων τομέων 
πολιτικής με στόχο την ασφαλή οριστική αφαίρεση του αμιάντου από το δομημένο 
περιβάλλον και, κατά συνέπεια, την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών σήμερα 
και στο μέλλον. Οι εν λόγω τομείς πολιτικής καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
με το κύμα ανακαινίσεων κτιρίων, την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ) και το σχέδιο ανάκαμψης, το νέο στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την αναθεώρηση της 
οδηγίας 2009/148/ΕΚ για τον αμίαντο κατά την εργασία, και το σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία, όπου αφορά τις κατασκευές και τα κτίρια. 

Η έκθεση επιδιώκει να παράσχει συστάσεις σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία που θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πλήρη εξάλειψη του 
αμιάντου.

Το πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πλήρη εξάλειψη του αμιάντου θα πρέπει 
να καθορίζεται από μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές αφαίρεσης του 
αμιάντου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση του υπάρχοντος αμιάντου στο 
δομημένο περιβάλλον, σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα για την ασφαλή απομάκρυνσή 
του, ελάχιστα πρότυπα για τη σύσταση δημόσιων ψηφιακών μητρώων αμιάντου στα οποία θα 
πρέπει να χαρτογραφείται το σύνολο του υπάρχοντος αμιάντου σε μια χώρα ή μια περιοχή, 
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη στήριξη των 
ιδιοκτητών κτιρίων, την ασφαλή και τεκμηριωμένη απόρριψη των αμιαντούχων αποβλήτων, 
καθώς και κατάλληλους ελέγχους και μέτρα επιβολής, όπως ενισχυμένες επιθεωρήσεις 
εργασίας. Τα μητρώα αμιάντου θα πρέπει να είναι προσβάσιμα για τους εργαζομένους και τις 
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επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες, τους κατοίκους και τους χρήστες των κτιρίων και να 
επικαιροποιούνται τακτικά. Η καταγραφή του αμιάντου στο δομημένο περιβάλλον αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο επίσης για την κυκλική οικονομία και τη στρατηγική για τα απόβλητα, 
στο πλαίσιο των οποίων είναι καίριας σημασίας ο εντοπισμός, η καταγραφή και η 
τεκμηριωμένη απόρριψη επικίνδυνων υλικών. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία που προκύπτουν από τον αμίαντο αφορούν τους εργαζομένους, 
αλλά και τους κατοίκους, τους χρήστες και τους ανθρώπους που ζουν στο περιβάλλον 
μολυσμένων κτιρίων ή υποδομών. Η οδηγία 2009/148/ΕΚ («οδηγία για τον αμίαντο κατά την 
εργασία») καθόρισε τα ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για τη λήψη μέτρων ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων, 
όπως η κατεδάφιση, η αφαίρεση αμιάντου, η επισκευή και η συντήρηση. 12 έτη μετά την 
τελευταία αναθεώρησή της, ορισμένες πτυχές της οδηγίας είναι παρωχημένες και δεν 
συνάδουν πλέον με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές εξελίξεις. Η 
οδηγία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όσον αφορά ορισμένες από τις διαδικαστικές και 
τεχνικές απαιτήσεις, να δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερους ίσους όρους 
ανταγωνισμού όσον αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων και την αρμοδιότητα των 
επιχειρήσεων και να μειώσει το όριο επαγγελματικής έκθεσης σύμφωνα με τις πλέον 
πρόσφατες διαθέσιμες γνώσεις από επιστημονικές ιατρικές έρευνες. 

Τα άτομα που πάσχουν από επαγγελματικές ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο πρέπει 
να τυγχάνουν αναγνώρισης με ταχείες και μη γραφειοκρατικές διαδικασίες και να 
αποζημιώνονται καταλλήλως. Οι επαγγελματικές ασθένειες συνδέονται πάντοτε άμεσα με 
συγκεκριμένο χώρο εργασίας και συγκεκριμένη δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, το 
δικαίωμα αναγνώρισης και αποζημίωσης θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία και των 
συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, δεδομένου του υψηλού και εντεινόμενου βαθμού 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με τις μακρές λανθάνουσες περιόδους 
των ασθενειών που συνδέονται με τον αμίαντο, το ζήτημα αυτό εγείρει ανησυχία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νέα νομοθεσία με ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για την αναγνώριση 
και την κατάλληλη αποζημίωση για επαγγελματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των γνωστών ασθενειών που συνδέονται με τον αμίαντο, θα μπορούσε να βοηθήσει τους 
εργαζόμενους που πάσχουν από κάποιο νόσημα. Η έκθεση προτείνει να επικαιροποιηθεί η 
σύσταση της 19ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών και να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστική βάση για μια νέα οδηγία, η 
οποία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει στοιχεία όπως η αναθεώρηση της 
προσέγγισης του βάρους της απόδειξης στις διαδικασίες αναγνώρισης, η σύσταση εθνικών 
υπηρεσιών μίας στάσης για όλα τα θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες και 
διαμεσολαβητών για την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους που επηρεάζονται σε σχέση 
με τις διαδικασίες αναγνώρισης. 

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθορίζει το πλαίσιο για τις 
ενεργειακές ανακαινίσεις και θα πρέπει επίσης να επιβάλλει την απαίτηση για διενέργεια 
υποχρεωτικού ελέγχου και επακόλουθη αφαίρεση του αμιάντου και άλλων επικίνδυνων 
ουσιών πριν από την έναρξη εργασιών ανακαίνισης. Η έκθεση προτείνει μια στοχευμένη 
τροποποίηση εν προκειμένω. 

Η υποχρέωση των ιδιοκτητών κτιρίων να παραγγέλλουν διενέργεια ελέγχου του κτιρίου για 
τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αμιαντούχων υλικών πριν από την πώληση ή την 
εκμίσθωση του κτιρίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κατάρτιση πιστοποιητικών 
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αμιάντου, τα οποία θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε δημόσια μητρώα αμιάντου, να τίθενται 
στη διάθεση των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εργασίες ανακαίνισης ή κατεδάφισης, 
καθώς και να προστατεύουν τους αγοραστές και τους ενοικιαστές τόσο από κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους όσο και από οικονομική άποψη. Η έκθεση ζητεί την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης για τον υποχρεωτικό έλεγχο πριν από την πώληση ή τη μίσθωση ενός 
κτιρίου και την κατάρτιση πιστοποιητικών αμιάντου για κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν 
από το 2005. Δεδομένου ότι ο αμίαντος αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει κληροδοτηθεί από 
το παρελθόν και πλήττει την ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της, οι ιδιοκτήτες κτιρίων που 
προβαίνουν σε αφαίρεση αμιάντου θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή στήριξη με 
χρηματοδότηση που θα διατίθεται τόσο από ευρωπαϊκά όσο και από εθνικά κονδύλια. 


