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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi finansinė sistema, grindžiama Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
panaudojimu, turėtų būti kuriama siekiant paremti pastatų savininkus ir susieti asbesto 
pašalinimą su kitomis viešosios politikos sritimis ir programomis (pvz., energijos 
vartojimo efektyvumo, gyvenimo aplinkos gerinimo, socialinio būsto) dėl efektyvumo ir 
sinergijos išnaudojimo priežasčių;

B. kadangi pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį reikalaujama, 
kad aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės gerinimas būtų integruoti į 
Sąjungos politiką ir užtikrinti pagal tvaraus vystymosi principus;

C. kadangi pagal SESV 191 straipsnio 1 dalį Sąjungos aplinkos politika turi padėti siekti 
tokių tikslų kaip jos piliečių sveikatos apsauga, aplinkos kokybės apsauga ir gerinimas, 
apdairaus ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo skatinimas ir skatinimas taikyti 
tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms 
spręsti;

D. kadangi pagal SESV 130 straipsnio 2 dalį Sąjungos aplinkos politika yra pagrįsta 
atsargumo ir prevencinių veiksmų principais, kad žala aplinkai būtų pirmiausia 
atitaisoma ten, kur ji daroma, ir kad teršėjas turėtų mokėti;

E. kadangi teisė į saugią, švarią, sveiką ir tvarią aplinką tampa visuotinai pripažįstama, nes 
per kelis pastaruosius metus išaugo ją pripažįstančių valstybių skaičius ir šią teisę arba 
šios teisės elementus savo teisės sistemose pripažįsta daugiau nei 155 šalys;

1. primena, kad pagal Europos socialinių teisių ramstį reikalaujama aukšto lygio 
darbuotojų sveikatos ir saugos darbe apsaugos, įskaitant apsaugą nuo kancerogenų ir 
mutagenų poveikio darbo vietoje; pabrėžia, kad Sąjunga privalo užtikrinti visų ES 
gyvenančių žmonių teisę į švarią, sveiką ir tvarią aplinką; kadangi Europos žaliajame 
kurse numatyti platūs nulinės taršos užmojai, kurie turi būti įgyvendinti taikant 
kompleksinę strategiją, kuria siekiama apsaugoti piliečių sveikatą nuo aplinkos būklės 
blogėjimo ir taršos, kartu raginant vykdyti teisingą pertvarką, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje; kadangi Sąjungos veiksmų planu „Siekiant nulinės vandens, oro ir 
dirvožemio taršos“ siekiama sumažinti taršą „iki tokio lygio, kuris nebelaikomas 
kenksmingu sveikatai ir natūralioms ekosistemoms ir kuriuo neviršijami mūsų planetos 
pajėgumai su ja kovoti, taip sukuriant aplinką be toksinių medžiagų“;

2. primena, kad nustatydama ir įgyvendindama visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis 
Sąjunga privalo užtikrinti žmonių sveikatos aukšto lygio apsaugą;

3. primena, kad asbestas tebėra viena iš didžiausių su profesine sveikata susijusių 
problemų ir kad 125 mln. žmonių visame pasaulyje patiria asbesto poveikį darbo 



PE691.447v04-00 4/14 AD\1237212LT.docx

LT

vietoje1, nepaisant to, kad jau dešimtmečiais žinoma, jog jis kelia pavojų sveikatai;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl asbesto poveikio kasmet miršta apie 250 000 žmonių2; 
pažymi, kad pastaraisiais metais su asbestu susijęs mirtingumo lygis pradėjo net 
sparčiau augti; pabrėžia, kad labiausiai dėl šių pasekmių sveikatai kenčia pažeidžiamos 
gyventojų grupės, bet jų galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis dažnai 
būna ribotos; 

5. primena, kad Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) pripažino asbestą patvirtinta 
kancerogenine medžiaga (1 grupė), sukeliančia plaučių vėžį ir mezoteliomą, taip pat 
gerklų ir kiaušidžių vėžį; pabrėžia, kad visos su asbestu susijusios ligos, pvz., plaučių 
vėžys ir pleuros mezotelioma, kurios išsivysto įkvėpus ore pasklidusių asbesto skaidulų, 
kurios yra pakankamai smulkios ir gali patekti į alveoles, tačiau pakankamai ilgos ir gali 
būti didesnės už makrofagus, taip pat įvairių rūšių vėžiniai susirgimai, kurie išsivysto ne 
tik įkvėpus ore pasklidusių skaidulų, buvo pripažinti pavojingais žmogaus sveikatai ir 
gali praeiti keli dešimtmečiai, kartais daugiau kaip 40 metų, kol jie tampa akivaizdūs; 
pabrėžia, kad asbestas yra nenustatytos slenkstinės koncentracijos kancerogenas, o tai 
reiškia, kad bet koks poveikis, kad ir koks mažas, kelia vėžio išsivystymo riziką; 
pabrėžia, kad reikėtų skatinti kitų asbesto sukeliamų vėžio rūšių tyrimus;

6. primena, kad be aktyvaus tęstinio ar netęstinio asbesto poveikio darbuotojams, taip pat 
egzistuoja pasyvusis profesinis poveikis, kurį junta asmenys, dirbantys šalia su asbestu 
dirbančių darbuotojų;

7. pabrėžia, kad esama įvairių rūšių asbesto poveikio ne darbo vietoje, galinčio turėtų 
reikšmingų pasekmių žmonių sveikatai, nesvarbu, ar tai būtų netiesioginis profesinis 
poveikis (be kita ko, asbesto dulkių, kurias darbuotojai parsineša namo, poveikis), 
poveikis namuose (be kita ko, buities reikmenys, kuriuose yra asbesto) ar aplinkoje 
(pastatuose ir įrenginiuose esančios arba pramoninės kilmės medžiagos);

8. pažymi, kad, remiantis naujausiais tyrimais, dėl maždaug 20 proc. mezoteliomos atvejų 
pramoninėse šalyse gali būti susiję su asbesto poveikiu ne darbo vietoje3;

9. primena Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tyrimą4, kuriame parodyta, kad dėl 
tabako dūmų ir asbesto skaidulų poveikio žymiai padidėja plaučių vėžio rizika; ragina 
valstybes nares pasiūlyti visiems darbuotojams, patiriantiems asbesto poveikį, 
programą, padedančią mesti rūkyti; dar kartą pabrėžia, kad rūkymas niekada neturėtų 
būti priežastis, dėl kurios darbuotojui būtų nepripažįstamos su asbestu susijusios 
profesinės ligos, nemokamos kompensacijos ir neteikiamas medicininis šios ligos 
gydymas;

10. primena, kad su asbestu susijusiomis ligomis suserga žmonės, gyvenantys arba gyvenę 
netoli pramonės objektų ar patalpų, kuriuose yra pažeistų asbestu padengtų paviršių, 
įskaitant žmones, gyvenančius netoli statybviečių, traukinių infrastruktūros, laivų 

1 PSO, Asbestos: elimination of asbestos-related diseases 2018.
2 Furuya, Sugio; Chimed-Ochir, Odgerel; Takahashi, Ken; David, Annette; Takala, Jukka. 2018. Global Asbestos 
Disaster Int. J. Environ. Res. Public Health 15, Nr. 5: 1000. https://doi.org/10.3390/ijerph15051000
3 The health impact of nonoccupational exposure to asbestos: what do we know? (nih.gov)
4 PSO, Asbestos: elimination of asbestos-related diseases 2018, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, 
ES darbuotojų saugos ir sveikatos (OSH) direktyvų praktinio įgyvendinimo vertinimas ES valstybėse narėse.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499908/
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statyklų ir jėgainių, ir tai kartais atsitinka praėjus daugiau kaip trisdešimčiai metų nuo 
tiesioginio arba netiesioginio poveikio patyrimo; pabrėžia, kad Sąjungos pastatų ūkio 
būklės blogėjimas didina poveikio aplinkai riziką, o tai visų pirma gali lemti daugiau 
mezoteliomos atvejų;

11. pabrėžia, kad taip pat trūksta informacijos apie pavojus gyventojų grupėms, 
patiriančioms natūraliai sutinkamų asbesto medžiagų poveikį;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant to, jog sunku tiksliai išmatuoti aplinkoje esančio 
asbesto poveikį, daugelis tyrimų rodo, kad jis yra nepakankamai įvertinamas5 6; 
primena, kad priklausomai nuo poveikio šaltinio, asbesto poveikio aplinkoje lygis gali 
siekti profesinio poveikio lygį7; atsižvelgiant į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares 
remti su tokio aplinkoje esančio asbesto poveikio trajektorijomis susijusios rizikos 
tyrimus;

13. mano, kad patiriamas asbesto poveikis yra tam tikra nelygybės aplinkosaugos ir 
sveikatos srityse išraiška, dėl kurios pažeidžiamos gyventojų grupės jaučia, kad su jomis 
elgiamasi neteisingai ir jos yra paliekamos likimo valiai, ypač šalyse, kuriose nėra 
prevencijos arba paramos nukentėjusiesiems programų, bet ne tik jose;

14. ragina Europos aplinkos agentūrą atlikti tolesnius asbesto koncentracijos upėse ir aplink 
jas esančiuose intakuose, taip pat jo poveikio augalijai ir laukinei gamtai tyrimus, 
panašius į tuos, kuriuos atliko JAV aplinkos apsaugos agentūra8 9;

15. pabrėžia, kad visoje Europoje turėtų būti stebimas ir vertinamas foninės asbesto 
koncentracijos atmosferoje lygis;

16. ragina Komisiją pateikti Europos strategiją dėl visiško asbesto pašalinimo; ragina visas 
valstybes nares priimti nacionalinius veiksmų planus šiai strategijai įgyvendinti 
finansinėmis priemonėmis ir konkrečiais veiksmų planais vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmenimis; mano, kad Komisija turėtų koordinuoti nacionalinius veiksmų planus, visų 
pirma šiuo klausimu priimant pagrindų direktyvą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
reikia nuoseklios rizikos vertinimo metodikos, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
Sąjungos lygmeniu ir išvengti bendrosios rinkos susiskaidymo;

17. ragina Komisiją sukurti viešą Europos viešų registrų sistemą, kad būtų galima nustatyti, 
kur ES esama asbesto, ir geriausios asbesto šalinimo patirties platformą; pabrėžia, kad 
reikia kurti viešus su asbestu susijusius registrus ir nustatyti minimalius jų 

5 Krówczyńska M, Wilk E. Environmental and Occupational Exposure to Asbestos as a Result of Consumption 
and Use in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(14):2611. Paskelbta 2019 m. liepos 22 d., 
doi:10.3390/ijerph16142611.
6 Prancūzijos nacionalinė maisto, aplinkos ir darbuotojų sveikatos ir saugos agentūra (ANSES) (2016), 
L'amiante: Présentation, effets sanitaires, expositions et cadre réglementaire 
(https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante).
7 Prancūzijos aukščiausioji sveikatos reikalų institucija (Haute autorité de Santé) (2009), Exposition 
environnementale à l'amiante: état des données et conduite à tenir (https://www.has-
sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir).
8 Vašingtono valstijos sveikatos departamentas (2009), Advisory for Swift Creek Naturally Occurring Asbestos. 
9 Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūra, Swift Creek 
(https://response.epa.gov/site/site_profile.aspx?site_id=3639)

https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
https://www.has-sante.fr/jcms/c_759760/fr/exposition-environnementale-a-l-amiante-etat-des-donnees-et-conduite-a-tenir
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įgyvendinimo standartus; primena, kad tokie minimalūs standartai, susiję su viešais 
registrais, turi būti siejami su sveikatos ir saugos politika bei aplinkosaugos ir 
visuomenės sveikatos reglamentais;

18. primygtinai tvirtina, kad perėjimas prie Sąjungos be asbesto turėtų būti socialiai 
teisingas, turėtų būti vengiama vidaus rinkos susiskaidymo, o apsaugos priemones 
taikantiems privatiems savininkams, darbdaviams, labai mažoms ir mažosioms bei 
vidutinėms įmonėms turėtų būti taikoma pakankama ir kryptinga parama, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos tinkamai laikytis reikalavimų; pažymi, kad šis požiūris 
turėtų būti orientuotas į ypatingos rizikos sritis arba pažeidžiamų asmenų grupes; 
pabrėžia, kad nustatant asbesto pašalinimo sąnaudas reikėtų kuo labiau atsižvelgti į 
principą „teršėjas moka“; primena apie deramos finansinės paramos atitinkamomis 
esamomis Sąjungos lėšomis svarbą siekiant užtikrinti tinkamą paramą ir skatinti 
teisingą ir saugų viso aptinkamo asbesto pašalinimą; pabrėžia, kad prevencijos 
stiprinimo veiksmai yra ne tik didelės investicijos į visuomenės sveikatą, kuriomis 
siekiama užtikrinti sveikesnį gyvenimą, bei ir į sąnaudų ir naudos pusiausvyrą sveikatos 
priežiūros sistemų valdymo srityje;

19. pabrėžia, kad būtina Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu visapusiškai įtraukti 
socialinius partnerius ir kitus dalyvius, įskaitant nuo asbesto nukentėjusius asmenis, 
rengiant, įgyvendinant ir vertinant ES strategiją ir nacionalinius planus;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad saugus asbesto pašalinimas yra sveikatos principo 
integravimo į visas politikos sritis pavyzdys ir yra tiesiogiai susijęs su naujausiomis ir 
būsimomis Sąjungos politikos iniciatyvomis, pvz., Europos žaliuoju kursu ir jo 
iniciatyva „Renovacijos banga Europoje: pastatų ekologizavimas, darbo vietų kūrimas ir 
gyvenimo gerinimas“, išdėstyta 2020 m. spalio 14 d. Komisijos komunikate, ir 
„Europos kovos su vėžiu planu“, išdėstytu 2021 m. vasario 3 d. Komisijos komunikate; 
primena, kad ankstyvosios diagnostikos, gydymo metodų ir reabilitacijos gerinimas yra 
Europos kovos su vėžiu plano prioritetas ir tai turėtų būti naudinga nuo su asbestu 
susijusių ligų kenčiantiems pacientams;

21. primygtinai tvirtina, kad reikia vykdyti ilgalaikę epidemiologinę priežiūrą siekiant 
įvertinti priemonių, kurių imtasi, veiksmingumą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
mezotelioma yra liga, kurios pagrindinis rizikos veiksnys yra asbestas, ir kad nustatytų 
mezoteliomos atvejų skaičius yra epidemiologinei priežiūrai svarbus rodiklis; todėl 
ragina, kad reikalavimas pranešti kompetentingoms institucijoms apie mezoteliomos 
atvejus taptų privalomas;

22. pripažįsta PSO rekomendacijas10, kad nebūtina įtraukti asbesto pluoštų į Geriamojo 
vandens direktyvos I priedą11, nes buvo padaryta išvada, jog asbesto pluoštai 
geriamajame vandenyje nekelia pavojaus sveikatai; primena, kad Italijos mokslininkų 
atliktame tyrime buvo iškeltas svarbus klausimas, ar vandens, kurio sudėtyje yra asbesto 

10 PSO Europos regiono biuro bendradarbiavimo dėl geriamojo vandens projekto parama 2017 m. Tarybos 
direktyvos 98/83/EC dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (Geriamojo vandens direktyvos) I priedo 
rekomendacijų persvarstymui.
11 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 
1998 12 5, p. 32–54).
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skaidulų, nurijimas didina riziką susirgti skrandžio ir kolorektaliniu vėžiu12; pabrėžia, 
kad galimoms su asbestu susijusioms ligoms atsirasti prarijus vandens, į kurį patenka 
tokios skaidulos iš asbesto turinčių vamzdžių, gali prireikti keleto dešimtmečių; 
pabrėžia, kad net jei Italijos mokslininkų tyrimo nepakanka norint šiuo etapu prieiti prie 
neabejotinų išvadų, kad esama ryšio tarp asbesto nurijimo su vandeniu ir virškinamojo 
trakto vėžio išsivystymo, turint mintyje šiuo neaiškumus turėtų būti laikomasi 
atsargumo principo; laikosi nuomonės, kad šia svarbia tema turėtų būti atliekama 
daugiau tyrimų; tad ragina valstybes nares vykdyti nuolatinę geriamojo vandens 
gavybai naudojamo vandens kokybės stebėseną ir imtis būtinų prevencinių ir 
švelninimo priemonių, jei paaiškėtų, kad jis kelia pavojų žmonių sveikatai;

23. yra susirūpinęs dėl vandentiekio tinklo būklės Sąjungoje ir dėl to, kad jame vis dar yra 
vamzdžių, gaminamų iš asbesto ir cemento, kuriems yrant asbesto skaidulos išsiskiria į 
vandenį; be to, primena, kad pagal PSO rekomendacijas geriamojo vandens tiekimui 
asbestcemenčio vamzdžiai nebeturėtų būti naudojami ar tvirtinami13; laikosi nuomonės, 
kad, remiantis Europos strategija dėl visiško asbesto pašalinimo ir ES bei valstybių 
narių ekonomikos gaivinimo planais, turėtų būti parengtas ir įgyvendintas išsamus 
Europos geriamojo vandens paskirstymo tinklo renovacijos ir asbesto pašalinimo iš jo 
planas;

24. palankiai vertina iniciatyvoje „Renovacijos banga“ pristatytą galimybę visiškai pašalinti 
asbestą iš pastatų;

25. primena, kad numatoma, jog dėl šios iniciatyvos išaugs statybos darbų apimtis, o kartu 
padidės asbesto skaidulų poveikis darbo vietose ir aplinkoje; pabrėžia būtinybę asbestą 
keisti energetiškai efektyviomis medžiagomis atsižvelgiant į „Renovacijos bangą“;

26. pabrėžia, kad atsižvelgiant į tai, jog su asbestu susijusio darbo poreikis gali reikšmingai 
išaugti įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga“, būtina remti mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbuotojų ir vietos gyventojų apsaugą nuo 
asbesto poveikio vykdant renovacijos ir griovimo darbus, ir didinti asbesto tikrinimo, 
matavimo, pašalinimo ir saugaus atliekų tvarkymo patikimumą ir tempą;

27. yra susirūpinęs dėl to, kad didelėje dalyje valstybinių mokyklų, pastatytų iki 2005 m. 
arba iki tų metų, kai nacionaliniu mastu buvo uždrausta naudoti asbestą, vis dar esama 
asbesto, todėl kyla pavojus, kad vaikai ar mokiniai ir mokyklų darbuotojai patirs jo 
poveikį; primygtinai ragina visose valstybėse narėse atlikti mokyklų su asbestu 
surašymą ir todėl mokyklų pastatų renovaciją laikyti prioritetu;

28. primena, kad, nepaisant draudimo naudoti asbestą, jis vis dar randamas daugelyje vis 
dar naudojamų kasdienio gyvenimo produktų, taip pat daugelyje laivų, traukinių, 
mašinų, bunkerių, tunelių, galerijų, vamzdžių viešųjų ir privačiųjų vandens paskirstymo 
tinklų ir ypač pastatuose, įskaitant daug viešųjų ir privačių pastatų;

29. primena, kad reikia daugiau informacijos dėl poveikio gyventojams per sąlytį su 

12 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. Rischio clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile. 
Epidemiologia&Prevenzione, https://epiprev.it/3608.
13 https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/20171215_EC_project_report_final_corrected.pdf - 
point 13.1
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komerciniais produktais, kurių sudėtyje yra asbesto, kaip antai statybinėmis 
medžiagomis ir jų irimu dėl įprastos veiklos;

30. pabrėžia, kad dėl nesaugių darbuotojų darbo sąlygų gali iškilti rizika, jog visa 
visuomenė, visų pirma atitinkamų darbuotojų artimieji, patirs asbesto poveikį, ypač 
prižiūrėdami darbo drabužius; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti darbuotojams aukšto 
lygio sveikatos apsaugą ir saugumą, visų pirma suteikiant jiems tinkamas apsaugos 
priemones ir užtikrinant, kad jų artimieji nepatirtų ant drabužių ir darbo įrankių likusio 
asbesto poveikio, visų pirma taikant atitinkamas asbesto pašalinimo procedūras;

31. ragina valstybes nares atlikti daugiau patikrinimų ir vykdyti juos dažniau bei 
kokybiškiau. mano, kad Sąjunga ir valstybės narės turėtų gerokai viršyti būtiniausią 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytą tikslą – 10 000 darbuotojų užtikrinti 
vieną inspektorių;

32. pabrėžia, kad vieni darbuotojai patiria kur kas didesnį asbesto poveikį nei kiti ir kad ši 
nelygybė aplinkos srityje stiprina jau esančią ekonominę nelygybę; ypač pabrėžia, kad 
didelį asbesto poveikį patiria statybos darbuotojai; akcentuoja, kad kilus gaisrui visa 
turima informacija, susijusia su asbestu ir jo radimo vieta, turėtų būti dalijamasi su 
ugniagesiais;

33. ragina valstybes nares dalytis geriausia patirtimi, susijusia su asmenų, pranešančių apie 
asbestą tiek vidaus, tiek išorės pranešimų teikimo kanalais, apsauga;

34. pabrėžia, kad moterys taip pat patiria su asbestu susijusią riziką ir kad jos yra ypač 
linkusios patirti tam tikros rūšies asbesto poveikį14 15 16be kita ko, ir profesinėje 
aplinkoje17 18; ragina Komisiją įvertinti, ar reikia persvarstyti atitinkamus teisės aktus 
siekiant geriau apsaugoti moteris nuo asbesto poveikio19;

35. mano, kad piliečiams turėtų būti teikiama vienoda apsauga nuo asbesto poveikio jų 
gyvenamojoje aplinkoje; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją užtikrinti visų piliečių 
apsaugą nustatant reguliarias patikros ir poveikio ribines vertes, taikomas asbestui 
gyvenamosiose erdvėse;

14 Panou, V. et al. Non-occupational exposure to asbestos is the main cause of malignant mesothelioma in 
women in North Jutland, Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 
doi:10.5271/sjweh.3756 http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3756
15 Michaela Senek, Angela Tod, Steven Robertson. The gendered Experience of mesothelioma study (GEMS): 
findings from a survey data analysis. European Respiratory Journal, 2020 m. rugsėjo mėn., 56 (suppl 64) 1684; 
DOI: 10.1183/13993003.congress-2020.1684
16 Vasiliki Panou, Ulla Moller Weinreich, Jens Bak, Mogens Vyberg, Christos Meristoudis, Oyvind Omland, 
Oluf Dimitri Roe, Johnni Hansen. Gender differences in asbestos exposure and disease location in 327 patients 
with mesothelioma. European Respiratory Journal, 2017 m. rugsėjo mėn., 50 (suppl 61) PA4294; DOI: 
10.1183/1393003.congress-2017.PA4294
17 Marinaccio A, Corfiati M, Binazzi A ReNaM Working Group, et al. The epidemiology of malignant 
mesothelioma in women: gender differences and modalities of asbestos exposure, Occupational and 
Environmental Medicine 2018;75:254-262.
18 Camargo MC, Stayner LT, Straif K, et al. Occupational exposure to asbestos and ovarian cancer: a meta-
analysis. Environ Health Perspect. 2011;119(9):1211-1217, doi:10.1289/ehp.1003283.
19 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (OL L 348, 
1992 11 28, p. 1).
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36. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. atnaujinti 
Asbesto poveikio darbe direktyvą20 siekiant pakeisti dabartinę privalomą ribinę asbesto 
poveikio darbo vietoje vertę atsižvelgiant į naujausias mokslines žinias ir technikos 
raidą, įskaitant įvairių asbesto skaidulų rūšių ir jų neigiamo poveikio sveikatai 
vertinimą, taip pat pradėti pluoštinių silikatų, kuriems taikoma direktyva, sąrašo 
atnaujinimo procesą ir, atsižvelgiant į tai, apsvarstyti galimybę į sąrašą, kuriame jau yra 
aktinolitas, gruneritas, antofilitas, chrizotilas, krokidolitas ir tremolitas, įtraukti ribekitą, 
vinchitą, richteritą, fluoroedenitą ir erionitą;

37. mano, kad būtina skubiai užtikrinti veiksmingą visų nukentėjusiųjų nuo asbesto teisę 
kreiptis į teismą ir gauti kompensaciją už bet kokią žalą sveikatai, ne tik susijusią su 
nerimu; pabrėžia, kad visas medicinos išlaidas, susijusias su asbesto poveikiu, turėtų 
padengti darbdaviai, jei jie nesiėmė visų tinkamų priemonių ir nesistengė jiems 
prieinamais būdais užkirsti kelio asbesto poveikiui; ragina Komisiją įvertinti, ar gali 
reikėti priimti teisės aktus, kuriais būtų nustatyta bendra atsakomybės už pasklidąją 
taršą tvarka, pagal kurią nukentėjusiesiems nuo pasklidusios taršos būtų atlyginta visa 
padaryta žala, įskaitant tą, kurią sukelia asbestas;

38. ragina Komisiją remti informacijos apie saugaus ir tvarkingo įvairias asbesto turinčių 
gaminių pašalinimo ar naikinimo sistemas, grindžiamas geriausiais prieinamais 
metodais, sklaidą;

39. primena, kad asbesto atliekų šalinimas sąvartynuose yra tik trumpalaikis sprendimas, 
kuris skatina asbesto skaidulų išleidimą į aplinką, o tai kenkia visuomenės sveikatai;

40. pabrėžia, kad būtinybė apdoroti asbesto atliekas ir saugiai tvarkyti, pašalinti bei pakeisti 
šias medžiagas atliekų srautuose privalo tapti strategijos, kurią turės parengti Komisija, 
pagrindu;

41. pabrėžia, kad reikia kurti strategijos, kurią parengs Komisija, žiedinės ekonomikos 
tikslų, įskaitant ženklinimo sistemą, ir darniai apstatytos aplinkos strategijos sinergiją; 
taip pat pabrėžia, kad reikia kurti tos strategijos ir esamų iniciatyvų, susijusių su žinių 
bazės kūrimu siekiant pakeisti susirūpinimą keliančias pavojingas medžiagas, sinergiją;

42. primena, kad reikia užtikrinti informacijos apie atliekų srautuose esančias asbesto 
skaidulas ir jų sudėtį skaidrumą, siekiant patobulinti išmontavimo ir pavojingų 
medžiagų šalinimo metodus, kurie palengvintų tolesnį atliekų naudojimą; ragina kurti 
sinergiją su Europos cheminių medžiagų agentūros kuriama duomenų baze, kuria 
siekiama kaupti informaciją ir gilinti žinias apie susirūpinimą keliančias medžiagas 
produktų ir atliekomis tapusių produktų sudėtyje;

43. primena, kad statybų sektoriuje būtina siekti didesnio žiediškumo ir kad svarbu neleisti 
asbesto atliekoms patekti į žiedinę ekonomiką; primygtinai tvirtina, kad reikia užtikrinti 
galimybę naudotis tinkamais atliekų įrenginiais, kuriais būtų galima saugiai ir tvariai 
pašalinti asbesto turinčias medžiagas;

44. pabrėžia, kad asbesto atliekos turėtų būti paverstos inertinėmis iki jas pašalinant taip, 

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28–36).
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kad neterštų aplinkos, ir ragina Komisiją pasiūlyti atitinkamą Sąjungos teisės aktų, 
reglamentuojančių atliekų tvarkymą, peržiūrą;

45. atkreipia dėmesį į tai, kad asbesto atliekų tvarkymas yra Sąjungos strateginės svarbos 
uždavinys, atsižvelgiant į tai, kokį asbesto kiekį vis dar reikia pašalinti ir kiek jo jau yra 
sąvartynuose; atkreipia dėmesį į tai, kad tvarkant asbestą turėtų būti visapusiškai 
laikomasi atsargumo principo;

46. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis skatinti kurti atliekų, kuriose 
yra asbesto, tvarkymo ir inertizavimo centrus visoje Sąjungoje, numatant laipsnišką bet 
kokio šių atliekų šalinimo į sąvartynus nutraukimą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
apsvarstyti visas priemones, kuriomis būtų remiami moksliniai tyrimai ir investicijos į 
atliekų, kurių sudėtyje yra asbesto, inertizavimo technologijas;

47. mano, kad organizuotu ir struktūrišku asbesto šalinimu prisidedama prie regioninės 
plėtros tikslų įgyvendinimo, todėl jis turi būti visapusiškai remiamas Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis;

48. pabrėžia, kad tarptautiniuose forumuose Sąjunga privalo kovoti su asbesto šalinimu 
besivystančiose šalyse;

49. mano, kad visiškas likusio asbesto ir visų asbesto turinčių produktų likvidavimas 
visame pasaulyje turėtų būti svarbus Sąjungos tikslas;

50. ragina Sąjungą bendradarbiauti su PSO, TDO, Jungtinių Tautų (JT) aplinkos programa, 
kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis valstybėmis ir imtis visų 
priemonių, kad būtų pasiektas visuotinis asbesto uždraudimas, taip pat siekti užtikrinti 
aukštesnį sveikatos apsaugos ir darbo saugos lygį visame pasaulyje ir geriau informuoti 
bei remti nuo su asbestu susijusių ligų nukentėjusius asmenis; primygtinai ragina 
Sąjungą kartu su asbestą eksportuojančiomis šalimis imtis iniciatyvų siekiant uždaryti 
asbesto kasyklas; pabrėžia, kad reikia kontroliuoti iš trečiųjų šalių, kuriose vis dar 
leidžiama naudoti asbestą, importuojamus daiktus, ir kad asbesto atliekos neturėtų būti 
eksportuojamos į trečiąsias šalis;

51. primena, kad trečdalis PSO Europos regiono gyventojų gyvena šalyse, kur visų asbesto 
formų naudojimas dar nėra uždraustas21; pabrėžia, kad asbestas dar naudojamas 16 ES 
šalių, visų pirma kaip statybinė medžiaga, ir kad jose asbestas vis dar gaminamas ir iš jų 
eksportuojamas; primygtinai prašo Komisijos imtis ryžtingų veiksmų pagal kaimynystės 
politiką ir siekti, kad asbestas būtų uždraustas ir visiškai pašalintas visame Europos 
žemyne ir su Viduržemio jūra besiribojančiose šalyse;

52. primygtinai ragina Sąjungą svarbiausiu prioritetu laikyti chrizotilo asbesto įtraukimą į 
Roterdamo konvencijos III priedą ir imtis visų reikiamų iniciatyvų, kad tai būtų 
padaryta;

53. pabrėžia, kad Sąjungoje draudžiamų pavojingų medžiagų, pvz., asbesto, neturėtų 
gaminti ir naudoti trečiosiose šalyse esančios Sąjungos įmonės; mano, kad Sąjungos 

21 https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/at-least-one-in-three-europeans-
can-be-exposed-to-asbestos-at-work-and-in-the-environment
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įmonėms nustatyta rūpestingumo pareiga gali būti tinkama priemonė siekiant užtikrinti 
Sąjungos įmonių indėlį į asbesto pašalinimą visame pasaulyje ir galimybę nuo su 
asbestu susijusių ligų nukentėjusiems trečiųjų šalių asmenims kreiptis į teismus; ragina 
Tarybą suteikti Komisijai įgaliojimus pradėti derybas dėl JT sutarties dėl verslo ir 
žmogaus teisių, atsižvelgiant į pavojingų teršalų, pvz., asbesto, naudojimą;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

1. kurti metodus, skirtus privačiuose ir viešuosiuose pastatuose, žemės sklypuose, 
infrastruktūroje, logistikos įrenginiuose ir vamzdžiuose esančiam asbestui aptikti, 
registruoti, stebėti ir kontroliuoti;

2. apibrėžti ore esančių asbesto skaidulų darbo vietose, apstatytose teritorijose ir 
sąvartynuose, rekonstruotinose apleistose ir nykstančiose pramoninėse vietovėse 
(dykrose) stebėsenos metodus, taip pat vamzdžiais iš asbestcemenčio tiekiamame 
geriamajame vandenyje esančių skaidulų stebėsenos metodus;

3. registruoti visus mezoteliomos atvejus;

4. parengti Sąjungos masto informavimo apie asbestą kampanijas, kad darbuotojams ir jų 
šeimoms, darbdaviams, savininkams, nuomininkams, pastatų ir infrastruktūros 
naudotojams ir piliečiams būtų teikiama svarbi informacija apie su asbestu susijusią 
riziką, taip pat apie tabako gaminių vartojimo ir asbesto poveikio sąveikos riziką, ypač 
apie jo uždelstą ir kaupiamąjį poveikį žmonių sveikatai, ir teisės aktuose nustatytas 
pareigas bei esamas papildomas saugaus asbesto pašalinimo priemones;

5. skatinti atlikti mokslinius tyrimus ir įtraukti Sąjungos masto planą į Komisijos rengiamą 
asbesto atliekų apdorojimo ir šios medžiagos saugaus tvarkymo, pašalinimo ir 
pakeitimo atliekų srautuose strategiją;

6. steigti asbesto turinčių atliekų apdorojimo ir inertizavimo centrus, numatant laipsnišką 
tokių atliekų šalinimo sąvartynuose ir kitokios žalingos praktikos, kaip antai išmetimo į 
vandens telkinius, nutraukimą;

7. parengti strateginį planą, kuriuo būtų siekiama stiprinti Sąjungos veiklą ir didinti jos 
įtaką pasaulyje kovos su asbesto išmetimu besivystančiose šalyse srityje;

8. parengti nacionalinėms asbesto pašalinimo strategijoms skirtą Sąjungos sistemą, 
įskaitant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto dėl viešų ir prieinamų 
asbesto registrų, nustatant būtiniausius jų įgyvendinimo standartus, pagrįstus asbesto 
sertifikatais, išduodamais patikrinus pastatus ir parengus tikslios asbesto vietos 
viešuosiuose ir privačiuosiuose objektuose žemėlapį, taip pat teikti tikslią informaciją 
apie asbesto atliekų sąvartynus, siekiant išvengti nekontroliuojamo asbesto skaidulų 
sklidimo ore, nepageidaujamo grunto, kuriame užkasamos šios medžiagos, perkėlimo ir 
su tuo susijusios rizikos piliečių sveikatai;

9. parengti darbo vietų be asbesto ir aplinkos be asbesto sukūrimo veiksmų gaires, kuriose 
būtų galima nustatyti prioritetinius sektorius, numatyti paramą saugiam pašalinimui ir 
kurios būtų periodiškai kas penkerius metus vertinamos atsižvelgiant į nacionalinės ir 
regionų valdžios institucijų padarytą pažangą;
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10. stebėti ir vertinti foninės asbesto koncentracijos lygį atmosferoje visose valstybėse 
narėse ir užtikrinti galimybę susipažinti su šiais duomenimis, taip pat nustatyti asbesto 
poveikio ribines vertes gyvenamojoje aplinkoje;

11. nustatyti tiek Sąjungos, tiek nacionalines lėšas apimančias finansavimo priemones 
strategijai, kurią turi parengti Komisija, įgyvendinti;

12. įtraukti su asbestu susijusias ligas į prevencinės visuomenės sveikatos apsaugos politiką 
kaip labai svarbų klausimą;

13. aktyviai įtraukti socialinius partnerius ir kitus suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, 
nukentėjusiųjų nuo asbesto grupes, nuomininkus ir aplinkos apsaugos organizacijas, 
nacionalinių sveikatos tarnybų atstovus ir veiklos vykdytojų atstovus į darbo vietų be 
asbesto ir aplinkos be asbesto sukūrimo veiksmų gairių rengimą. įgyvendinimą ir 
vertinimą.
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