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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle työntekijöiden suojelemisesta asbestilta
(2019/2182(INL))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 225 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 152 ja 154 artiklan, jotka koskevat 
työmarkkinaosapuolten asemaa ja niiden kuulemista,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 ja 2 kohdan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohdan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 114 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 169 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä, 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/148/EY1,

– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (uudelleenlaadittu)2,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY3,

– ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi) 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY4,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat juhlallisen julistuksen 17. marraskuuta 2017,

– ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2021 annetun komission tiedonannon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta (COM(2021)0102),

1 EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28.
2 EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13.
3 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
4 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50.
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– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman asbestiperäisistä 
työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa oleva asbesti5,

– ottaa huomioon komission käytännön ohjeet, jotka koskevat asbestinpoisto- ja 
kunnossapitotöihin osallistuville työntekijöille tiedottamista ja heidän koulutustaan 
”Practical guidelines for the information and training of workers involved with asbestos 
removal or maintenance work” (2012),

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 
(COM(2014)0332),

– ottaa huomioon komission julkaiseman arvion työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien 
käytännön täytäntöönpanosta EU:n jäsenvaltioissa ”Evaluation of the Practical 
Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU 
Member States” (Cowi),

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Asbestityöt energiaperuskorjaushankkeissa”,

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2015 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Kohti asbestitonta Euroopan unionia”,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2021 antamansa päätöslauselman rakennustuotteiden 
kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) täytäntöönpanosta6,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Kestävyyttä 
edistävä kemikaalistrategia – Kohti myrkytöntä ympäristöä (COM(2020)0667),

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät ”Unionin kestävä 
kemikaalistrategia: tulosten aika”,

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
rakennusten perusparannusaalto – Ympäristöystävällisempiä rakennuksia, lisää 
työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua” (COM(2020)0662),

– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2021 annetun komission tiedonannon EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelmasta (COM(2021)0044),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan 
puolesta” (COM(2020)0098),

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2021 julkaistun Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) 
tieteellisen raportin asbestin raja-arvoja työpaikalla koskevasta arvioinnista ”Scientific 
report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace”,

5 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 102.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2021)0074.



PR\1226855FI.docx 5/24 PE689.800v01-00

FI

– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 ja 54 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2021),

A. ottaa huomioon, että asbesti aiheuttaa vuosittain 30 000–90 000 kuolemaa unionissa;

B. ottaa huomioon, että yleisin työperäinen syöpä on keuhkosyöpä, jonka osuus 
työperäisistä syövistä on 54–75 prosenttia, ja että keuhkosyövän pääasiallinen aiheuttaja 
on asbesti (45 prosenttia);

C. ottaa huomioon, että 80 prosenttia työperäisiksi tunnustetuista syövistä Euroopassa 
liittyy asbestiin;

D. ottaa huomioon, että rintasyöpä on yhdessä keuhkosyövän kanssa yksi pääasiallisista 
naisten syöpäkuolemien aiheuttajista unionissa ja että asbestialtistukseen työssä 
kiinnitetään harvoin ensisijaisesti huomiota rintasyövän ehkäisyssä;

E. ottaa huomioon, että asbestiperäisten sairauksien puhkeaminen voi kestää jopa 40 vuotta 
ja tautitapausten odotetaan nousevan unionissa huippuunsa ennen vuotta 2025;

F. ottaa huomioon, että olemassa olevasta sääntelystä huolimatta asbestiperäisiä sairauksia 
ei yleensä tunnusteta ammattitaudeiksi ja uhrit eivät näin ollen voi saada korvausta 
työhönsä liittyen;

G. ottaa huomioon unionin suunnitelman parantaa rakennetun ympäristön lämpöeristystä, 
jotta voidaan säästää energiaa ja tulla ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi 
vuoteen 2050 mennessä, ja toteaa, että tähän liittyvä rakennuksissa olevan asbestin 
hallinta ja sen turvallinen poistaminen edellyttävät työterveyteen ja -turvallisuuteen 
liittyvien näkökohtien ottamista kaikilta osin huomioon;

H. ottaa huomioon, että työperäisen asbestille altistumisen nykyinen raja-arvo on 
0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä kahdeksan tunnin aikapainotettuna keskiarvona 
mitattuna, ja katsoo, että sitä olisi tarkasteltava uudelleen uusimman tieteellisen ja 
teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja tarkistettava vastaavasti;

I. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan työperäisten syöpien kustannukset ovat 
unionissa 270–610 miljardia euroa vuodessa eli 1,8–4,1 prosenttia bkt:stä ja että 
työntekijät vastaavat 98 prosentista inhimillisistä kustannuksista, vaikutukset 
elämänlaatuun ja työntekijöiden perheisiin mukaan lukien; ottaa huomioon, että suorat 
ja epäsuorat kustannukset ovat 4–10 miljardia euroa vuodessa;

J. ottaa huomioon, että sen 17. joulukuuta 2020 antamassa päätöslauselmassa vahvasta 
sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi7 kehotettiin 
jäsenvaltioita poistamaan työperäiset kuolemantapaukset ja vähentämään työperäisiä 

7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0371.
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sairauksia vuoteen 2030 mennessä sekä komissiota tarkistamaan direktiiviä 
2004/37/EY;

K. ottaa huomioon, että 3. helmikuuta 2021 annetussa komission tiedonannossa EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelmasta todetaan, että 52 prosenttia vuotuisista työperäisistä 
kuolemantapauksista unionissa johtuu työperäisistä syövistä ja että osana suunnitelmaa 
komissio aikoo esittää vuonna 2022 lainsäädäntöehdotuksen, jolla vähennetään edelleen 
työntekijöiden altistumista asbestille;

L. ottaa huomioon, että sosiaalisten oikeuksien pilari hyväksyttiin vastauksena sosiaalisiin 
haasteisiin unionissa; ottaa huomioon, että pilarissa on 20 periaatetta, jotka jakautuvat 
kolmeen luokkaan: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus; ottaa huomioon, 
että periaate 10 takaa työntekijöiden oikeuden korkeatasoiseen työterveyteen ja 
‑turvallisuuteen, mihin olisi kuuluttava työntekijöiden suojeleminen altistumiselta 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille työpaikalla;

Eurooppalainen strategia kaiken asbestin poistamiseksi

1. huomauttaa, että asbestin turvallinen poistaminen on suoraan yhteydessä seuraaviin 
viimeaikaisiin ja tuleviin unionin toimintapoliittisiin aloitteisiin: työterveyden ja -
turvallisuuden strategiakehys, vihreän kehityksen ohjelma ja perusparannusaalto, Next 
Generation EU ja monivuotinen rahoituskehys, EU:n syöväntorjuntasuunnitelma, EU:n 
jätestrategia ja kiertotalouspaketti;

2. korostaa, että asbestin turvallinen poistaminen on kiireellistä, ja kehottaa jälleen laaja-
alaiseen ja integroituun toimintatapaan, jossa yhdistyvät useat toimintapolitiikan alat;

3. kehottaa komissiota esittämään kaiken asbestin poistamiseksi eurooppalaisen strategian, 
johon sisältyvät seuraavat osat:

a) eurooppalainen kehys kansallisille strategioille kaiken asbestin poistamiseksi 
jäsenvaltioissa; tähän kehykseen olisi sisällyttävä lainsäädäntöehdotus, jolla otetaan 
käyttöön vähimmäisvaatimukset julkisesti saatavilla oleville kansallisille 
asbestirekistereille

b) ehdotus direktiivin 2009/148/EY saattamisesta ajan tasalle, jotta voidaan 
vahvistaa unionin toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi asbestiuhkalta ja estää 
asbestin uhrien uusi aalto unionin rakennusten perusparannusaallon yhteydessä

c) lainsäädäntöehdotus, joka koskee

i) työperäisten sairauksien tunnustamista, kaikki tunnetut asbestiperäiset 
taudit mukaan luettuina, ja tunnustamisprosessien 
vähimmäisvaatimuksia ja 

ii) asbestiperäisten ammattitautien uhreille maksettavia korvauksia 
koskevat vähimmäisvaatimukset

d) ehdotus, jolla saatetaan direktiivi 2010/31/EU ajan tasalle, niin että 
rakennustyöntekijöiden terveyden suojelemiseksi siihen sisällytetään vaatimus asbestin 
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ja muiden vaarallisten aineiden pakollisesta kartoituksesta ja sen jälkeen poistamisesta 
ennen kuin perusparannustyöt voivat alkaa

e) lainsäädäntöehdotus rakennusten pakollisesta kartoituksesta ennen myyntiä tai 
vuokraamista ja rakennusten asbestitodistusten laatimisesta ennen vuotta 2005 
rakennetuille rakennuksille;

EU:n puitedirektiivi kansallisista asbestinpoistostrategioista

4. panee tyytyväisenä merkille 14. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Euroopan rakennusten perusparannusaalto – Ympäristöystävällisempiä rakennuksia, 
lisää työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua”, jonka tavoitteena on kunnostaa vuoteen 
2030 mennessä 35 miljoonaa rakennusyksikköä; yhtyy tiedonannossa esitettyyn 
näkemykseen, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vanhoja rakennuksia 
kunnostavien työntekijöiden suojelemiseen asbestialtistukselta;

5. vaatii, että kaikkiin unionin aloitteisiin, joilla tuetaan energiaperuskorjauksia, olisi 
sisällytettävä asbestin ja muiden vaarallisten aineiden turvallista poistamista koskevia 
sitovia toimenpiteitä;

6. kehottaa jälleen komissiota laatimaan oikeudelliset puitteet kaiken rakennuksissa ja 
infrastruktuurissa olevan asbestin arvioimiseksi jäsenvaltioissa kuullen asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina, ja esittämään arvion sen 
turvallisen poistamisen kustannuksista kussakin jäsenvaltiossa;

7. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen puitedirektiivistä jäsenvaltioiden 
kansallisten asbestinpoistosuunnitelmien laatimista varten; katsoo, että ehdotukseen 
olisi sisällyttävä selkeät ja realistiset aikataulut ja välitavoitteet, asbestin havaitseminen 
ja rekisteröinti, asunnonomistajien rahoitus ja tukeminen, toimenpiteet, joilla suojellaan 
työntekijöitä asbestialtistumiselta direktiivin 2009/148/EY mukaisesti sekä asbestin 
turvallinen hävittäminen, jotta estetään asbestin kulkeutuminen kierrätysprosesseihin;

8. kehottaa jälleen perustamaan kansallisia julkisia asbestirekistereitä; kehottaa komissiota 
ottamaan osana puitedirektiiviehdotusta käyttöön vähimmäisvaatimukset julkisesti 
saatavilla olevista sähköisistä kansallisista rekistereistä asbestille ja muille vaarallisille 
aineille julkisissa ja yksityisomistuksessa olevissa rakennuksissa;

Työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistumiseen työssä, 
annetun direktiivin 2009/148/EY saattaminen ajan tasalle

9. kehottaa komissiota saattamaan direktiivin 2009/148/EY ajan tasalle, jotta voidaan 
selventää, että kaikki asbestilajit ovat syöpää aiheuttavia, ja aloittaa prosessi direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien kuitumaisten silikaattien luettelon päivittämiseksi 
varmentamalla, että siihen sisällytetään aktinoliitti, antofylliitti, tremoliitti, grüneriitti ja 
riebeckiitti sekä winchiitti, richteriitti, fluoroedeniitti ja erioniitti;

10. on huolissaan siitä, että viimeisimpien lääketieteellisten tutkimusten ja suositusten 
mukaan ei ole olemassa raja-arvoa, jonka alittuessa ilman asbestikuitupitoisuus ei olisi 
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haitallista8; katsoo tämän vuoksi, että mitään poikkeuksia direktiivin 2009/148/EY 
suojelutoimenpiteistä ei voida perustella viittaamalla työperäisen altistumisen raja-
arvoon;

11. vaatii, että jo käytössä olevat asbestia sisältävät osat ja materiaalit olisi poistettava ja 
hävitettävä turvallisesti eikä niitä pitäisi korjata, kunnostaa, päällystää, kapseloida tai 
peittää, sillä nämä käytännöt johtavat asbestiongelman piilottamiseen, joka aiheuttaa 
riskejä asukkaille ja työntekijöille vuosia myöhemmin; kehottaa kieltämään asbestin 
kapseloinnin ja päällystämisen ja tunnistamaan ja rekisteröimään asbestia sisältävät 
osat, joita ei voida poistaa lyhyellä aikavälillä (kuten rakennusten betoniseinät);

12. muistuttaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta perustavanlaatuisesta oikeudellista 
periaatteesta, jonka mukaan on aina käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa 
mahdollisimman korkeatasoisen suojelun saavuttamiseksi; kehottaa tiukentamaan 
teknisiä vähimmäisvaatimuksia ja laskemaan asbestikuitujen pitoisuudet ilmassa niin 
alhaiselle tasolla kuin teknisesti mahdollisesti, myös pölynpoiston ja lähteellä 
tapahtuvan pölynimennän, jatkuvan sedimennoinnin ja dekontaminaation avulla; vaatii 
asettamaan vähimmäisvaatimukset paine-erolle asbestikotelon ja ympäristön välillä, 
raittiin ilman syötölle ja HEPA-suodattimille;

13. toteaa, että työperäisen asbestille altistumisen raja-arvon nykyinen unionin 
vähimmäisvaatimus on 100 000 kuitua kuutiometrissä (0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä); 
korostaa, että jotkin jäsenvaltiot soveltavat huomattavasti alhaisempia työperäisen 
altistumisen raja-arvoja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja esimerkiksi 
Alankomaissa raja-arvo on 2 000 kuitua kuutiometrissä (0,002 kuitua 
kuutiosenttimetrissä);

14. tähdentää, että Kansainvälisen työterveyskomission (ICOH) johtavat lääketieteelliset 
tutkijat katsovat, että altistumisen raja-arvot eivät suojaa riittävästi syöpää vastaan, ja 
ehdottavat työperäisen altistumisen raja-arvoksi 1 000 kuitua kuutiometrissä 
(0,001 kuitua kuutiosenttimetrissä); kehottaa asettamaan päivitetyksi altistumisen raja-
arvoksi 0,001 kuitua kuutiosenttimetrissä (1 000 kuitua kuutiometrissä);

15. korostaa, että työnantajien lisäksi myös pääurakoitsijoita, hankintaviranomaisia ja 
urakan teettäviä omistajia olisi vaadittava toteuttamaan asbestidiagnoosi ennen töiden 
aloittamista rakennuksilla, laivoilla, ilma-aluksissa ja laitteiden tai tuotteiden parissa;

16. on huolissaan siitä, että koulutusvaatimukset ja koulutustodistukset vaihtelevat edelleen 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen, mikä aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja 
turvallisuudelle työntekijöiden liikkuessa rajojen yli; kehottaa lisäämään direktiiviin 
2009/148/EY uuden liitteen, joka sisältää asbestityökoulutusta koskevat pakolliset 
vähimmäisvaatimukset, kuten erityisvaatimuksia asbestinpoistoon erikoistuneiden 
yritysten työntekijöille ja työntekijöille, jotka voivat työssään joutua kosketuksiin 
asbestia sisältävien materiaalien kanssa;

8 ECHA: Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace, 1. helmikuuta 
2021.
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Asbestiperäisten ammattitautien tunnustaminen ja niistä maksettavat korvaukset

17. kehottaa komissiota saattamaan ajan tasalle 19. syyskuuta 2003 antamansa suosituksen 
eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta9 ja sisällyttämään siihen viimeisimmät 
saatavilla olevat lääketieteelliset tiedot ammattitaudeista, erityisesti asbestiperäisistä 
sairauksista;

18. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan tunnustamisprosesseja kääntämällä todistustaakan, 
erityisesti jos asbestityöntekijöiden kansalliset rekisterit on perustettu vasta äskettäin, ja 
vahvistamaan riittävät korvaukset asbestiperäisistä sairauksista kärsiville työntekijöille;

19. huomauttaa, että vapaan liikkumisen vuoksi asbestiperäiset sairaudet ovat rajatylittävä 
haaste; muistuttaa, että ammattitaudit ja työpaikan terveysriskit liittyvät aina tiettyyn 
ammattiin, tiettyihin työtehtäviin ja tiettyyn työpaikkaan ja aikaan; kehottaa komissiota 
esittämään työmarkkinaosapuolia kuultuaan SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan 
nojalla ehdotuksen direktiiviksi ammattitautien, asbestiperäiset sairaudet mukaan 
lukien, tunnustamista ja niistä maksettavia korvauksia koskevista unionin 
vähimmäisvaatimuksista;

Asbestikartoitukset ennen energiaperuskorjaustöitä ja rakennuksen myyntiä tai 
vuokraamista

20. muistuttaa, että rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU 
muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2018/844 johdanto-osan 14 kappaleessa 
kehotetaan jäsenvaltioita tukemaan olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden 
parannuksia muun muassa poistamalla asbesti ja muut haitalliset aineet, estämällä 
haitallisten aineiden laiton poistaminen ja helpottamalla voimassa olevien säädösten 
noudattamista;

21. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen direktiivin 2010/31/EU 7 artiklan 
muuttamiseksi ”Euroopan perusparannusaalto” -aloitteen puitteissa ja sisällyttämään 
siihen vaatimuksen pakollisesta asbestikartoituksesta, rekisteröinnistä ja asbestin ja 
muiden vaarallisten aineiden poistamisesta ennen kuin perusparannustyöt voivat alkaa;

22. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen rakennusten pakollisesta 
kartoituksesta ennen myyntiä tai vuokraamista ja rakennusten asbestitodistusten 
laatimisesta ennen vuotta 2005 rakennetuille rakennuksille;

23. kehottaa komissiota arvioimaan 6 ja 7 kohtaan sisältyvien parlamentin pyyntöjen ja 
liitteessä I olevan 3 kohdan taloudellisia vaikutuksia;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
suositukset komissiolle ja neuvostolle.

9 Komission suositus K(2003)3297, annettu 19. syyskuuta 2003, eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta 
(EUVL L 238, 25.9.2003, s. 28).
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

EU:n puitedirektiivi kansallisista asbestinpoistostrategioista

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 154 artiklassa 
tarkoitettuja työmarkkinaosapuolia kuultuaan SEUT-sopimuksen 152 artiklan 2 kohdan ja 
192 artiklan 1–5 kohdan nojalla ehdotuksen puitedirektiivistä kansallisia 
asbestinpoistostrategioita koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi, jossa käsitellään 
ainakin seuraavia seikkoja:

(1) arvio sellaisten asbestia sisältävien materiaalien määristä ja pääasiallisista tyypeistä, 
jotka on poistettava rakennuksista ja infrastruktuurista jäsenvaltiossa tai alueella;

(2) asbestin poistamisen aikataulu, mukaan lukien mahdolliset prioriteetit (kuten koulut, 
liikuntatilat tai sosiaalinen asuntotuotanto), välitavoitteet ja saavutetun edistyksen 
säännöllinen arviointi vähintään viiden vuoden välein;

(3) taloudellinen kehys, mukaan lukien unionin varojen mahdollinen käyttö, jolla tuetaan 
rakennusten omistajia ja yhdistetään asbestin poistaminen muihin julkisiin toimiin ja 
ohjelmiin (jotka koskevat muun muassa energiatehokkuutta, asuinympäristön 
parantamista ja sosiaalista asuntotuotantoa) tehokkuussyistä ja synergioiden 
hyödyntämiseksi;

(4) vähimmäiskriteerit sähköisille kansallisille asbestirekistereille, joissa olisi kartoitettava 
kaikki jäsenvaltiossa tai alueella oleva asbesti, mukaan lukien ainakin seuraavat 
vaatimukset:

a) rakennuksen tai infrastruktuurin parissa työskentelevien työntekijöiden ja 
yritysten, omistajien, asukkaiden ja käyttäjien mahdollisuus käyttää rekisteriä

b) kyseisen rakennuksen tai infrastruktuurin rakennusvuosi (ennen kansallista 
asbestikieltoa vai sen jälkeen)

c) tietoja asbestia sisältävän rakennuksen tai infrastruktuurin tyypistä (yksityinen, 
julkinen vai liiketila)

d) haitallisten aineiden tarkka sijainti ja maininta siitä, missä työ tehdään 
(sisällä/ulkona), sekä rakennuksen tai infrastruktuurin osa (lattiat, seinät, katot)

e) materiaalityyppi (asbestisementti, eristys, kitti jne.) ja tämäntyyppisten 
materiaalien arvioitu osuus

f) suoritettavien töiden luonne ja ilmoitus työmenetelmistä, jotka voivat 
vahingoittaa asbestia sisältäviä materiaaleja (poraaminen, leikkaaminen jne.), 
sekä töiden oletettu kesto

g) poistamisen aikataulu ja hallintasuunnitelma;

(5) linkki kaikkiin asiaa koskeviin ja sovellettaviin kansallisiin työterveys- ja -
turvallisuusasetuksiin direktiivin 2009/148/EY mukaisesti;
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(6) asbestia sisältävän jätteen turvallista, valvottua ja dokumentoitua käsittelyä koskeva 
suunnitelma;

(7) suunniteltujen toimenpiteiden valvontaa ja täytäntöönpanoa koskeva strategia, mukaan 
lukien tarkastukset sekä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, jos 
sääntöjä ei noudateta;

(8) työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kuten 
ennaltaehkäisystä vastaavien kansallisten työterveys- ja -turvallisuuslaitosten tiivis 
osallistuminen direktiivin 2009/148/EY saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan. 
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE II:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

Direktiivin 2009/148/EY ajantasaistaminen

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 154 artiklassa 
tarkoitettuja työmarkkinaosapuolia kuultuaan SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan nojalla ehdotuksen työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä, annetun direktiivin 2009/148/EY muuttamisesta seuraavien 
suositusten pohjalta:

1. Kumotaan 3 artiklan 3 ja 4 kohta1.
2. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Jollei 3 artiklasta muuta johdu, 2–5 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
on toteutettava.”

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Työnantajan on ennen töiden aloittamista tehtävä 2 kohdassa tarkoitettu 
ilmoitus jäsenvaltion vastuussa olevalle viranomaiselle kansallisten lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Ilmoitukseen on sisällyttävä ainakin lyhyt kuvaus seuraavista seikoista:

a) työmaan sijainti ja ne nimenomaiset alueet, joilla työ suoritetaan;

b) käytetyn tai käsitellyn asbestin laatu ja määrä;

c) toteutettavat toimet ja prosessit;

d) kyseessä olevien työntekijöiden määrä, luettelo työmaalle 
todennäköisesti osoitettavista työntekijöistä, työntekijöiden 
pätevyyden ja näiden saaman koulutuksen todistavat henkilökohtaiset 
todistukset ja pakollisten lääkärintarkastusten päivämäärät;

e) työn alkamispäivä ja sen kesto;

1 Artiklan 3 ja 4 kohdan nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:
”3. Jos työntekijöiden altistuminen on satunnaista ja lievää ja jos 2 kohdassa tarkoitetun vaaran 

arvioinnin tulosten perusteella on selvää, ettei työskentelyalueen ilman pitoisuus ylitä 
asbestialtistuksen raja-arvoa, voidaan olla soveltamatta 4, 18 ja 19 artiklaa, kun työvaiheiden 
aikana:
a) tehdään lyhyitä, jaksoittaisia huoltotöitä, joiden aikana ei käsitellä murenevia 

materiaaleja;
b) poistetaan sellaisia ehjiä materiaaleja, joissa asbestikuidut ovat tiukasti kiinni 

alustassa, niitä vioittamatta;
c) koteloidaan tai päällystetään hyvässä kunnossa olevia, asbestia sisältäviä materiaaleja;
d) suoritetaan ilman laadun seurantaa ja tarkastuksia sekä otetaan näytteitä sen 

selvittämiseksi, sisältääkö tietty materiaali asbestia.
4. Jäsenvaltioiden on kuultuaan työmarkkinaosapuolia kansallisen lainsäädännön ja käytännön 

mukaisesti laadittava käytännön suuntaviivat 3 kohdan mukaisen satunnaisen ja lievän 
altistuksen määrittämiseksi.”
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f) toteutetut toimenpiteet työntekijöiden asbestialtistumisen 
rajoittamiseksi;

g) työntekijöiden suojaukseen ja puhdistukseen käytettyjen laitteiden 
ominaisuudet;

h) jätteiden käsittelyyn käytettyjen laitteiden ominaisuudet;
i) työntekijöiden ja laitteiden puhdistamista koskeva menettely, kesto ja 

työaika;
j) tilapäinen ilmanvaihto sisätiloissa tehtäviä töitä varten.”

3. Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla

[...]2

Toimet, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille asbestia louhittaessa, 
asbestituotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä taikka tarkoituksellisesti lisättyä 
asbestia sisältäviä tuotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä, ovat kiellettyjä, lukuun 
ottamatta purkutöistä tai asbestinpoistosta peräisin olevien tuotteiden käsittelyä ja 
kaatopaikalle sijoittamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asbestin kaupan pitämistä 
ja käyttöä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista.

Jo käytössä olevat asbestia sisältävät osat ja materiaalit on poistettava ja hävitettävä 
turvallisesti eikä niitä saa korjata, kunnostaa, päällystää tai peittää.

4. Korvataan 6 artiklan b alakohta seuraavasti:
”b) työprosessit on suunniteltava siten, ettei niistä synny asbestipölyä tai, jos tämä 

ei ole mahdollista, siten, ettei asbestipölyä pääse ilmaan, toteuttamalla 
vähintään seuraavat toimenpiteet;
i) pölynpoisto;
ii) pölynimentä lähteellä;
iii) ilmassa olevien kuitujen jatkuva sedimentointi;
iv) asianmukainen puhdistaminen;
v) asettamalla vähimmäispaine-eroksi –10;
vi) puhtaan korvausilman johtaminen kauempaa;
vii) tarkistamalla alipaineyksikköjen ja kohdepoistotuuletusjärjestelmien 

liikuteltavien imurien suorituskyky HEPA-suodattimen vaihdon 
jälkeen ja ennen asbestin poistamisen aloittamista tai vähintään 
kerran vuodessa mittaamalla suodattimien poistotehokkuudet 
suoraan luettavalla hiukkaslaskurilla.”

2 Poistettu 5 artiklan ensimmäinen kohta kuuluu seuraavasti:
”On kiellettävä asbestin käyttö ruiskuttamalla sekä työmenetelmät, joissa käytetään tiheydeltään 
matalaa (vähemmän kuin 1 g/cm3) eristys- tai äänieristysmateriaalia, joka sisältää asbestia.”
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5. Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti3:

”1. Työpaikan ilman asbestikuitupitoisuus on mitattava alustavan vaaran 
arvioinnin tulokset huomioon ottaen ja 8 artiklassa vahvistetun raja-
arvon noudattamisen varmistamiseksi suorittamalla mittauksia 
tiettyjen toimien aikana ja säännöllisin väliajoin työprosessin 
aikana.”

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Näytteiden on oltava edustavia ja niiden on kuvattava työntekijöiden 

todellista henkilökohtaista altistumista asbestista tai asbestipitoisesta 
materiaalista vapautuvalle pölylle.”

c) korvataan 5 kohta seuraavasti4:
”5. Näytteenoton keston on oltava sellainen, että edustava altistuminen 

voidaan määrittää kaikille toimille kaikissa niiden eri vaiheissa 
työprosessin aikana.”

d) korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti5:
”6. Kuitulaskenta on tehtävä mieluiten faasikontrastimikroskoopilla (PCM) 

käyttäen analyyttista läpäisyelektronimikroskopiaa tai mitä tahansa 
muuta menetelmää, jolla saadaan vastaavat tulokset.”

6. Korvataan 8 artikla seuraavasti6:
”8 artikla

”Työnantajien on huolehdittava, ettei yksikään työntekijä altistu ilman 
asbestipitoisuudelle, kun se milloin tahansa työprosessin aikana ylittää 0,001 kuitua 
kuutiosenttimetrissä (1000 kuitua kuutiometrissä).”

7. Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti7:
”1. Jos 8 artiklassa vahvistettu raja-arvo ylittyy, työt on lopetettava välittömästi. 

On selvitettävä ylittymisen syyt ja toteutettava mahdollisimman nopeasti 
asianmukaiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

3 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:
”1. Työpaikan ilman asbestikuitupitoisuus on mitattava säännöllisesti alustavan vaaran arvioinnin 
tulokset huomioon ottaen ja 8 artiklassa vahvistetun raja-arvon noudattamisen varmistamiseksi.”

4 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”5. Näytteenoton keston on oltava sellainen, että edustava 
altistuminen voidaan määrittää mittauksilla tai aikapainotetuilla laskelmilla kahdeksan tunnin viiteajalle 
(yksi työvuoro).”

5 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”6. Kuitulaskenta on tehtävä mieluiten faasikontrastimikroskoopilla 
(PCM) käyttäen Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 1997 suosittelemaa menetelmää tai mitä 
tahansa muuta menetelmää, jolla saadaan vastaavat tulokset.”

6 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”Työnantajien on huolehdittava, ettei yksikään työntekijä altistu 
ilman asbestipitoisuudelle, kun se kahdeksan tunnin aikapainotettuna keskiarvona mitattuna ylittää 0,1 
kuitua kuutiosenttimetrissä.”

7 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:
”1. Jos 8 artiklassa vahvistettu raja-arvo ylittyy, on selvitettävä ylittymisen syyt ja toteutettava 
mahdollisimman nopeasti asianmukaiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
Vaikutusalueella ei saa jatkaa työskentelyä ennen kuin riittävät toimenpiteet on toteutettu asianomaisten 
työntekijöiden suojelemiseksi.”
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Vaikutusalueella ei jatketa työskentelyä ennen kuin riittävät toimenpiteet on 
toteutettu asianomaisten työntekijöiden suojelemiseksi.”

8. Korvataan 11 artikla seuraavasti8:
”11 artikla

Ennen purku- tai kunnossapitotöiden tai ennen vuotta 2005 rakennettujen tilojen 
perusparannustöiden aloittamista tilat on kartoitettava kaikkien asbestia sisältävien 
materiaalien tunnistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan 
6 osan ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen I vaatimusten mukaisesti. 
Kartoituksen suorittajan on oltava pätevä ja sertifioitu tämän direktiivin 14 ja 
15 artiklan sekä kansallisen rakennuslainsäädännön säännökset huomioon ottaen.
Jäsenvaltioiden on säänneltävä yksityiskohtaisesti asbestia sisältävien materiaalien 
tunnistamiseksi suoritettavia etsintöjä ja tutkimuksia kansallisten 
rakennusmääräystensä mukaisesti.”

9. Korvataan 12 artiklan ensimmäisen kohdan johdantokappale seuraavasti9:
”Tiettyjen toimintojen, kuten purku- tai poistotyön osalta, joiden yhteydessä 
8 kohdassa vahvistetun raja-arvon ylittyminen on ilman asbestipitoisuuden 
rajoittamiseksi toteutetuista teknisistä ehkäisytoimenpiteistä huolimatta 
ennakoitavissa, työnantajan on määritettävä erityisesti seuraavat toimenpiteet, joilla 
pyritään varmistamaan työntekijöiden suojelu heidän osallistuessaan tällaisiin 
toimintoihin:”

10. Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti10:
”1. Ennen kuin mikä tahansa asbestiin liittyvä työ aloitetaan, on tehtävä 

työsuunnitelma.”

11. Korvataan 14 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti11:
”2. Koulutuksen on oltava työntekijöille helposti ymmärrettävää. Heidän on 

saatava sen avulla tarvittavat ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot 
ja taidot siinä jäsenvaltiossa sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, 
jossa työ suoritetaan.

3. Koulutuksen sisältöä, kestoa, säännöllisyyttä ja dokumentointia koskevat 
pakolliset vähimmäisvaatimukset esitetään liitteessä 1 a.”

8 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: 
”Ennen purku- tai kunnossapitotöiden aloittamista työnantajien on, tarvittaessa hankkimalla tietoa 
tilojen omistajilta, toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet mahdollisesti asbestia sisältävien 
materiaalien tunnistamiseksi. 
Jos vallitsee pieninkin epäilys asbestin esiintymisestä materiaalissa tai rakenteessa, on noudatettava 
tämän direktiivin asianomaisia säännöksiä.”

9 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”Tiettyjen toimintojen, kuten purku-, poisto-, korjaus- tai 
kunnossapitotyön osalta, joiden yhteydessä 8 kohdassa vahvistetun raja-arvon ylittyminen on ilman 
asbestipitoisuuden rajoittamiseksi toteutetuista teknisistä ehkäisytoimenpiteistä huolimatta 
ennakoitavissa, työnantajan on määritettävä erityisesti seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään 
varmistamaan työntekijöiden suojelu heidän osallistuessaan tällaisiin toimintoihin:”

10 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”1. Ennen kuin purkutyö tai asbestin tai asbestipitoisen tuotteen 
poistaminen rakennuksesta, rakenteesta, laitteistosta tai asennuksesta tai laivasta aloitetaan, on tehtävä 
työsuunnitelma.”

11 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:
”2. Koulutuksen on oltava työntekijöille helposti ymmärrettävää. Heidän on saatava sen avulla 
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12. Korvataan 15 artikla seuraavasti12:
”15 artikla
1. Yrityksillä, jotka aikovat tehdä purku- tai asbestinpoistotöitä, on oltava 

toimivaltaisen viranomaisen myöntämä uusittava lupa. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan, jos sitä hakeva yritys voi 
todistaa, että sillä on asianmukaista uusinta tekniikkaa edustavat laitteet 
päästöttömiä tai, jos se ei ole vielä teknisesti mahdollista, vähäpäästöisiä 
työmenetelmiä varten 6 artiklan vaatimusten mukaisesti ja 14 artiklan ja 
liitteen 1 a mukaiset yksittäisten työntekijöiden koulutustodistukset.

2. Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät lupia yrityksille ainoastaan, jos niillä 
ei ole epäilystä yrityksen ja sen johdon luotettavuudesta. Luvat on uusittava 
joka viides vuosi kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on perustettava julkisia rekistereitä yrityksistä, joilla on 
1 kohdassa tarkoitettu lupa poistaa asbestia.”

13. Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti13:
”1. Kaikessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa, on toteutettava 

aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) edellä mainitun toiminnan suorittamiseen

tarvittavat ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot, erityisesti seuraavista 
seikoista:
a) asbestin ominaisuuksista ja sen terveysvaikutuksista, myös tupakoinnin 

synergiavaikutuksesta;
b) tuote- ja materiaalityypeistä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia;
c) toimista, jotka voivat aiheuttaa asbestille altistumisen, ja ennalta ehkäisevien toimien 

merkityksestä altistuksen vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;
d) turvallisista työtavoista, toimista ja suojavälineistä; 
e) hengityksensuojainten asianmukaisesta tarkoituksesta, valinnasta, valikoimasta, 

rajoituksista ja oikeasta käytöstä;
f) hätämenettelyistä;
g) dekontaminaatiomenettelyistä;
h) jätteiden käsittelystä; ja 
i) terveystarkastuksia koskevista vaatimuksista. 

3. Käytännön ohjeet asbestinpoistoon osallistuvien työntekijöiden kouluttamisesta laaditaan 
yhteisön tasolla.”

12 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”Ennen kuin yritykset voivat tehdä asbestin purku- tai poistotöitä, 
niiden on esitettävä selvitys pätevyydestään tällä alalla. Tämän selvityksen on oltava kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukainen. ”

13 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti:
”1. Kaikessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa, on, jollei 3 artiklan 3 kohdasta muuta 

johdu, toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:
a)  edellä mainitun toiminnan suorittamiseen

i) tarkoitetut paikat ovat selvästi rajattuja ja varoitusmerkein osoitettuja,
ii) tarkoitettuihin paikkoihin ei ole pääsyä muilla työntekijöillä kuin niillä, joille se 

työnsä tai tehtäviensä vuoksi on välttämätöntä,
iii) tarkoitetuille paikoille on määrättävä alueet, joilla ei saa tupakoida;

b) varataan alueita, missä työntekijät voivat syödä ja juoda asbestipölylle saastumiselle 
vaarantumatta;

c) työntekijät varustetaan asianmukaisella työ- tai suojavaatetuksella; tämä työ- tai suojavaatetus 
jää yritykseen. Se voidaan kuitenkin, jos yritys ei itse suorita puhdistusta, pestä sellaisissa 
laitoksissa yrityksen ulkopuolella, jotka ovat varustettuja tämänkaltaiseen työhön; tällöin 
vaatetus on kuljetettava suljetuissa säiliöissä;
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i) tarkoitetut paikat ovat selvästi rajattuja ja varoitusmerkein 
osoitettuja,

ii) tarkoitettuihin paikkoihin ei ole pääsyä muilla työntekijöillä 
kuin niillä, joille se työnsä tai tehtäviensä vuoksi on 
välttämätöntä,

iii) tarkoitetuille paikoille on määrättävä alueet, joilla ei saa 
tupakoida;

b) varataan alueita, missä työntekijät voivat syödä ja juoda asbestipölylle 
saastumiselle vaarantumatta;

c) työntekijät varustetaan asianmukaisella työ- tai suojavaatetuksella; 
suojavarusteille ja erityisesti hengityssuojaimille on tehtävä 
pakollinen yksilöllinen sovitus; kaikki työ- tai suojavaatetus jää 
yritykseen. Se voidaan kuitenkin, jos yritys ei itse suorita puhdistusta, 
pestä sellaisissa laitoksissa yrityksen ulkopuolella, jotka ovat 
varustettuja tämänkaltaiseen työhön; tällöin vaatetus on kuljetettava 
suljetuissa säiliöissä;

c a) raskaita hengityssuojaimia käyttävillä työntekijöillä on säännölliset 
pakolliset tauot ja heille varataan riittävästi lepoaikaa;

d) erilliset säilytyspaikat varataan työ- tai suojavaatetukselle sekä 
pitovaatteille;

e) työntekijöihin sovelletaan pakollista dekontaminaatiomenettelyä;

f) suojalaitteita on sijoitettava tarkoin määriteltyihin paikkoihin ja ne on 
tarkistettava ja puhdistettava jokaisen käytön jälkeen; asianmukaiset 
toimenpiteet on toteutettava vahingoittuneiden laitteiden korjaamiseksi 
tai vaihtamiseksi ennen jatkokäyttöä.”

14. Korvataan 17 artiklan 2 kohdan johdantolause seuraavasti14:
”2. ”Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi on toteutettava 

aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:”

15. Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1. Jollei 3 artiklasta muuta johdu, on toteutettava 2–5 kohdassa tarkoitetut 

toimenpiteet.”

16. Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1. Jollei 3 artiklasta muuta johdu, on toteutettava 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

toimenpiteet.”

d) erilliset säilytyspaikat varataan työ- tai suojavaatetukselle sekä pitovaatteille;
e) työntekijöille varataan asianmukaiset ja riittävät pesu- ja käymälätilat mukaan lukien suihkut 

pölyisten toimintojen ollessa kyseessä;
f) suojalaitteita on sijoitettava tarkoin määriteltyihin paikkoihin ja ne on tarkistettava ja 

puhdistettava jokaisen käytön jälkeen; asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava 
vahingoittuneiden laitteiden korjaamiseksi tai vaihtamiseksi ennen jatkokäyttöä.”

14 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi ja jollei 
3 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:”.
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17. Korvataan 21 artikla seuraavasti15:
”21 artikla

1. Jäsenvaltion on pidettävä luetteloa kaikista tunnistetuista asbestiperäisistä 
sairaustapauksista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu käsite ”tunnistetut tapaukset” ei rajoitu 
tapauksiin, joista on myönnetty korvausta, vaan sillä tarkoitetaan kaikkia 
lääketieteellisesti diagnosoituja asbestiperäisiä sairauksia.

3. Jäsenvaltioissa tunnistettujen asbestiperäisten sairauksien on katettava 
ainakin liitteessä 1 b luetellut sairaudet.”

18. Lisätään liitteet seuraavasti:
”Liite 1 a
KOULUTUSTA KOSKEVAT PAKOLLISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Kaikille työntekijöille, jotka altistuvat tai todennäköisesti altistuvat asbestista tai 
asbestia sisältävästä materiaalista vapautuvalle pölylle, on annettava ainakin 
seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaista pakollista koulutusta:
1. Koulutusta on järjestettävä työsuhteen alussa ja sen jälkeen enintään neljän 

vuoden välein.
2. Kunkin koulutusjakson on kestettävä vähintään kolme työpäivää.
3. Koulutusta antaa pätevä laitos ja kouluttaja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti.
4. Kukin työntekijä, joka on osallistunut koulutukseen tyydyttävällä tavalla, saa 

koulutustodistuksen, jossa ilmoitetaan
a) koulutuksen päivämäärä,
b) koulutuksen kesto,
c) koulutuksen sisältö
d) ja koulutusta antaneen laitoksen ja kouluttajan nimi, pätevyys ja 

yhteystiedot.
5. Kaikille työntekijöille, jotka altistuvat, todennäköisesti altistuvat tai ovat 

vaarassa altistua asbestista tai asbestia sisältävästä materiaalista vapautuvalle 
pölylle, on annettava koulutusta, johon sisältyy teoriaosuus ja käytännön 
osuus ja joka koskee seuraavia:
a) sen jäsenvaltion sovellettava lainsäädäntö, jossa työ suoritetaan;
b) asbestin ominaisuudet ja sen terveysvaikutukset, myös tupakoinnin 

synergiavaikutus;
c) tuote- ja materiaalityypit, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia;

15 Nykyinen teksti kuuluu seuraavasti: ”Jäsenvaltion on pidettävä luetteloa tunnistetuista asbestoosi- ja 
mesotelioomatapauksista.”
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d) toimet, jotka voivat aiheuttaa asbestille altistumisen, ja ennalta 
ehkäisevien toimien merkitys altistuksen vähentämiseksi 
mahdollisimman pieneksi;

e) turvalliset työkäytännöt, mukaan lukien työpaikan valmistelu, 
työmenetelmien valinta ja työnteon suunnittelu, ilmanvaihto, 
kohdepoisto, mittaus ja valvonta sekä säännölliset tauot;

f) suojavarusteiden ja erityisesti hengityssuojainten asianmukainen 
tarkoitus, valinta, valikoima, rajoitukset ja oikea käyttö;

g) hätämenettelyt;
h) dekontaminaatiomenettelyt;
i) jätteiden käsittely;
j) terveystarkastuksia koskevat vaatimukset.
Koulutus on mukautettava mahdollisimman tarkasti ammatin 
ominaispiirteisiin sekä sen edellyttämiin erityistehtäviin ja työmenetelmiin.

6. Purku- tai asbestinpoistotöihin osallistuvien työntekijöiden on saatava 
4 kohdassa lueteltujen aiheiden lisäksi koulutusta seuraavista:
a) teknisten laitteiden ja koneiden käyttö asbestikuitujen vapautumisen ja 

leviämisen estämiseksi työprosessien aikana direktiivin 2009/104/EY 
mukaisesti;

b) uusimmat käytettävissä olevat tekniikat ja koneet päästöttömiä tai, jos 
se ei ole vielä teknisesti mahdollista, vähäpäästöisiä työmenetelmiä 
varten asbestikuitujen vapautumisen ja leviämisen estämiseksi.

Liite I b
LUETTELO ASBESTIPERÄISISTÄ SAIRAUKSISTA
Jäsenvaltion on sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöönsä säännöksiä tieteellisesti 
tunnustetuista asbestiperäisistä ammattitaudeista. Näihin sisältyvät ainakin 
seuraavat taudit:

 asbestoosi,
 asbestipölyn hengittämisestä johtuva mesoteliooma,
 asbestin aiheuttamat hyvälaatuiset keuhkopussisairaudet, mukaan lukien 

kudosvauriot, pyörövarjo ja hyvälaatuinen keuhkopussin nestekertymä,
 asbestipölyn hengittämisestä johtuva keuhkosyöpä, mukaan lukien 

keuhkoputken syöpä,
 asbestipölyn hengittämisestä johtuva kurkunpään syöpä,
 asbestin aiheuttama munasarjasyöpä,
 asbestin aiheuttama paksu- ja peräsuolensyöpä,
 asbestin aiheuttama mahasyöpä”.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE III:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

Asbestiperäisten sairauksien tunnustaminen ja korvauksien maksaminen niistä

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 154 artiklassa 
tarkoitettuja työmarkkinaosapuolia kuultuaan SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan nojalla ehdotuksen direktiivistä ammattitautien, kaikki asbestiperäiset sairaudet 
mukaan lukien, tunnustamista koskevista vähimmäisvaatimuksista ja riittävien korvauksien 
maksamisesta asianomaisille henkilöille. Komission ehdotuksessa olisi käsiteltävä ainakin 
seuraavia seikkoja:

(1) luettelo ammattitaudeista, joista voidaan maksaa korvausta, joihin sovelletaan 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja jotka jäsenvaltioiden on tunnustettava sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta suotuisamman kansallisen lainsäädännön soveltamista 
eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta 19. syyskuuta 2003 annetun komission 
suosituksen pohjalta; luettelo saatetaan ajan tasalle viimeisimpien saatavilla olevien 
tieteellisten tietojen mukaisesti; 

(2) keskitettyjen palvelupisteiden perustaminen, jotka toimivat yhteyspisteinä 
asianomaisille henkilöille ja joissa käsitellään kaikkia ammattitauteihin liittyviä 
asioita; 

(3) kansallisten asiamiesten toimien tai riippumattomien neuvontapalvelujen 
perustaminen, jotta nämä auttavat ammattitautien uhreja tunnustamisprosesseissa;

(4) ammattitautien tunnustamista koskevan todistustaakan tarkistaminen tai ainakin sen 
tosiasiallinen yksinkertaistaminen;

(5) säännökset tunnustetuista asbestiperäisistä sairauksista maksettavista korvauksista. 
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE IV:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU saattaminen ajan 
tasalle – asbestikartoitukset ennen energiaperuskorjaustöitä

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 154 artiklassa 
tarkoitettuja työmarkkinaosapuolia kuultuaan SEUT-sopimuksen 194 artiklan 2 kohdan 
nojalla ehdotuksen rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU 
muuttamisesta seuraavien suositusten pohjalta:

Korvataan 7 artikla seuraavasti:
”7 artikla

Olemassa olevat rakennukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennuksiin tehdään laajamittaisia korjauksia, rakennuksen tai sen korjatun osan 
energiatehokkuutta parannetaan siten, että ne täyttävät 4 artiklan mukaisesti vahvistetut 
energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sikäli kuin tämä on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Näitä vaatimuksia sovelletaan korjattuun rakennukseen tai rakennuksen osaan 
kokonaisuudessaan. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti vaatimuksia voidaan soveltaa korjattuihin 
rakennusosiin.

Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun 
rakennusosa, joka muodostaa osan rakennuksen vaippaa ja jolla on merkittävä vaikutus 
rakennuksen vaipan energiatehokkuuteen, jälkiasennetaan tai korvataan, kyseisen 
rakennusosan energiatehokkuus täyttää energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 
sikäli kuin tämä on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Jäsenvaltioiden on määritettävä nämä energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 
4 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on kannustettava laajamittaisten korjausten kohteena olevien rakennusten 
osalta erittäin tehokkaisiin vaihtoehtoisiin järjestelmiin, mikäli se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja otettava huomioon terveelliset sisäilmasto-
olosuhteet sekä paloturvallisuus ja voimakkaaseen seismiseen toimintaan liittyvät riskit.

Jäsenvaltioiden on tehtävä rakennusten tarkastamisesta asbestin ja muiden vaarallisten 
materiaalien varalta ja näiden materiaalien asianmukaisesta ja turvallisesta poistamisesta 
ja hävittämisestä ennen korjaustöiden aloittamista pakollista direktiivin 2009/148/EY, 
asetuksen (EU) N:o 305/2011 ja muiden asiaa koskevien säädösten mukaisesti.”
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE V:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

Myytäväksi tai vuokrattavaksi tarjottavien rakennusten asbestikartoitus

Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään SEUT-sopimuksen 169 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotuksen direktiivistä vähimmäisvaatimusten 
vahvistamisesta ennen vuotta 2005 tai ennen kansallisen asbestikiellon voimaantulovuotta 
rakennetuille myytäviksi tai vuokrattaviksi tarjottaville rakennuksille myönnettäville 
asbestitodistuksille. Ehdotuksessa olisi käsiteltävä ainakin seuraavia seikkoja:

(1) (julkisten ja yksityisten) rakennusten omistajien velvollisuus teettää rakennuksen 
kartoitus kaiken asbestia sisältävän materiaalin löytämiseksi ja tunnistamiseksi ennen 
rakennuksen (tai sen osan) myymistä tai vuokraamista;

(2) kartoituksia voivat suorittaa vain pätevät ja sertifioidut toimijat direktiivin 
2009/148/EY ja kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti toimivaltaisen 
kansallisen elimen valvonnassa;

(3) kartoituksen tuloksesta olisi ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle elimelle 
(keskitetty palvelupiste), jonka olisi annettava todistus, pidettävä kansallista rekisteriä 
todistuksista ja annettava omistajille neuvoja sovellettavista laista ja asetuksista, 
havaitun asbestin asianmukaisesta ja turvallisesta poistamisesta sekä saatavilla 
olevasta taloudellisesta tuesta;

(4) asbestitodistuksissa on oltava kartoituksen tulos, mukaan lukien luettelo löydettyjen 
asbestia sisältävien materiaalien tyypeistä, niiden tarkka sijainti sekä ohje niiden 
poistamiseksi turvallisesti;

(5) todistukset olisi sisällytettävä olemassa oleviin asbestirekistereihin ja saatettava 
rakennuksessa työskentelevien yritysten ja työntekijöiden saataville;

(6) sellaisille rakennusten myyjille ja vuokralleantajille, jotka eivät tee määrättyä 
kartoitusta ja ilmoita siitä toimivaltaiselle elimelle ennen kiinteistön myyntiä tai 
vuokraamista, olisi vahvistettava tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset;

(7) kiinteistöjen myyjät tai vuokralleantajat ovat vastuuvelvollisia 30 vuoden ajan, jos 
nämä eivät teetä pakollista kartoitusta ja ilmoita tuloksista toimivaltaiselle 
kansalliselle elimelle.
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PERUSTELUT

Viimeisimpien saatavilla olevien tieteellisten tietojen mukaan (The Lancet, lokakuu 2020) EU-
28:ssa oli 90 730 asbestiin liittyvää kuolemantapausta vuonna 2019. Asbesti on ollut ja on 
edelleen yksi pääasiallisista ammattiin liittyvistä syöpää aiheuttavista aineista. EU:ssa yli 
300 000 henkilön odotetaan kuolevan mesotelioomaan vuoteen 2030 mennessä, ja valtaosa 
tapauksista johtuu työperäisestä altistumisesta asbestille. Asbestia on edelleen paljon 
rakennuksissa ja infrastruktuurissa, jotka on rakennettu ennen vuotta 2005, jolloin asbesti 
lopulta kiellettiin EU:ssa. Työntekijät altistuvat edelleen asbestille EU:ssa etenkin – vaikkakaan 
ei ainoastaan – rakennusalalla.

Vihreän kehityksen ohjelma ja uusi perusparannusaalto käynnistävät miljoonien rakennusten 
energiaperuskorjaukset EU:ssa. Betoniseinät, lattiat, sisä- ja ulkokatot, putket, eristys ja monet 
muut ennen asbestikieltoa valmistetut materiaalit voivat sisältää erittäin vaarallisia 
asbestikuituja. EU:n syöväntorjuntasuunnitelman avulla EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
mahdollisuus ottaa huomioon asbestin aiheuttaman terveysuhkan monialainen luonne ja 
varmistaa, että asbesti poistetaan mahdollisimman tehokkaasti sekä ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden että järjestelyjen ja talouden kannalta.

Mietinnössä ehdotetaan laaja-alaista eurooppalaista strategiaa kaiken asbestin poistamiseksi 
EU:ssa hyödyntämällä eri politiikanalojen yhteisvaikutuksia asbestin poistamiseksi turvallisesti 
ja lopullisesti rakennetusta ympäristöstä ja siten työntekijöiden ja kansalaisten suojelemiseksi 
nyt ja tulevaisuudessa. Nämä politiikanalat kattavat vihreän kehityksen ohjelman ja 
peruskorjausaallon, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon, EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelman, monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymissuunnitelman, 
työterveyden ja -turvallisuuden uuden strategiakehyksen ja asbestialtistusta työpaikalla 
koskevan direktiivin 2009/148/EY tarkistamisen sekä kiertotalouden toimintasuunnitelman 
niiltä osin kuin se koskee rakentamista ja rakennuksia.

Mietinnössä pyritään antamaan suosituksia useista keskeisistä tekijöistä, jotka olisi 
sisällytettävä eurooppalaiseen strategiaan.

EU:n puitedirektiivin kansallisista asbestinpoistostrategioista, mukaan lukien arvio olemassa 
olevasta asbestista rakennetussa ympäristössä, selkeät aikataulut ja välitavoitteet sen turvallista 
poistamista varten, vähimmäisvaatimusten sähköisille kansallisille asbestirekistereille, joissa 
kartoitetaan kaikki maassa tai alueella oleva asbesti, julkisten tiedotuskampanjoiden ja 
taloudellisen kehyksen rakennusten omistajien tukemiseksi, asbestijätteen turvallisen ja 
dokumentoidun käsittelyn sekä asianmukaisten valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden, 
kuten tehostettujen työsuojelutarkastusten, olisi luotava puitteet asbestin poistamista koskevalle 
eurooppalaiselle strategialle. Asbestirekistereiden olisi oltava työntekijöiden ja yritysten sekä 
rakennusten omistajien, asukkaiden ja käyttäjien saatavilla, ja niitä olisi päivitettävä 
säännöllisesti. Rakennetussa ympäristössä olevan asbestin rekisteröinti on tärkeää myös 
kiertotaloudelle ja jätestrategialle, joissa vaarallisten materiaalien tunnistaminen, rekisteröinti 
ja dokumentoitu hävittäminen on keskeisen tärkeää.

Asbestista johtuvat terveysriskit koskevat työntekijöiden lisäksi myös saastuneiden 
rakennusten tai infrastruktuurin asukkaita ja käyttäjiä ja niiden lähellä asuvia henkilöitä. 
Asbestialtistusta työpaikalla koskevassa direktiivissä 2009/148/EY on vahvistettu 
eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi, kun nämä tekevät muun 



PE689.800v01-00 24/24 PR\1226855FI.docx

FI

muassa purku-, asbestinpoisto-, korjaus- ja kunnossapitotöitä. Direktiivin viimeisestä 
tarkistuksesta on kulunut 12 vuotta, ja jotkin direktiivin osat ovat vanhentuneita eivätkä enää 
vastaa viimeisintä tieteellistä tietoa ja uusinta tekniikan tasoa. Direktiivi olisi saatettava ajan 
tasalle joidenkin menettelyllisten ja teknisten vaatimusten osalta, ja sillä olisi vahvistettava 
EU:n tasolla yhdenmukaisemmat edellytykset työntekijöiden koulutukselle ja yritysten 
pätevyydelle sekä alennettava työperäisen altistumisen raja-arvoa lääketieteellisestä 
tutkimuksesta saatavilla olevien viimeisimpien tietojen mukaisesti.

Asbestiperäisten ammattitautien uhrit on tunnustettava nopeasti ja byrokratiaa välttäen ja heille 
on maksettava asianmukainen korvaus. Ammattitaudeilla on aina suora yhteys tiettyyn 
työpaikkaan ja tiettyyn tehtävään, ja oikeuden tunnustamiseen ja korvaukseen olisi siksi oltava 
aina erottamaton osa työntekijän työterveyden ja -turvallisuuden suojelua ja työehtoja. Lisäksi 
tämä kysymys nousee esiin unionin tasolla työvoiman suuren ja kasvavan liikkuvuuden ja 
asbestiperäisten sairauksien pitkien oireettomien vaiheiden vuoksi. Sairastuneita työntekijöitä 
olisi autettava uudella lainsäädännöllä, jolla vahvistetaan ammattitautien, asbestiperäiset 
sairaudet mukaan lukien, tunnustamista ja niistä maksettavia korvauksia koskevat unionin 
vähimmäisvaatimukset. Mietinnössä ehdotetaan eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta 
19. syyskuuta 2003 annetun komission suosituksen saattamista ajan tasalle ja sen käyttämistä 
perustana uudelle direktiiville, jonka olisi sisällettävä muun muassa ammattitautien 
tunnustamista koskevan todistustaakan tarkistaminen, kaikkia ammattitauteihin liittyviä asioita 
käsittelevien kansallisten keskitettyjen palvelupisteiden perustaminen ja asiamiehet, jotka 
avustavat asianomaisia työntekijöitä tunnustamisprosesseissa.

Rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 2010/31/EU vahvistetaan puitteet 
energiaperuskorjauksille, ja siinä olisi myös vahvistettava vaatimus pakollisesta asbestin ja 
muiden vaarallisten aiheiden kartoituksesta ja niiden poistamisesta ennen kuin 
perusparannustyöt voivat alkaa. Mietinnössä ehdotetaan tätä koskevaa muutosta.

Rakennusten omistajien velvollisuus teettää rakennuksen kartoitus kaiken asbestia sisältävän 
materiaalin löytämiseksi ja tunnistamiseksi ennen rakennuksen myyntiä tai vuokraamista on 
tärkeä seikka laadittaessa asbestitodistuksia, jotka olisi syötettävä julkisiin asbestirekistereihin 
ja annettava purku- ja poistotöihin osallistuvien työntekijöiden saataville ja joilla olisi 
suojeltava ostajia ja vuokralaisia sekä heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa liittyviltä 
vaaroilta että taloudellisesti. Mietinnössä pyydetään lainsäädäntöehdotusta rakennusten 
pakollisesta kartoituksesta ennen myyntiä tai vuokraamista ja rakennusten asbestitodistusten 
laatimista ennen vuotta 2005 rakennetuille rakennuksille. Koska asbesti on aiemmilta vuosilta 
periytynyt ongelma, joka vaikuttaa koko eurooppalaiseen yhteiskuntaan, asbestia poistavien 
rakennusten omistajien olisi saatava riittävää tukea sekä EU:n että kansallisista varoista.


