
PA\1229977LT.docx PE691.447v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2019/2182(INL)

26.4.2021

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto
(2019/2182(INL))

Nuomonės referentas: Manuel Bompard

(Iniciatyva. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)



PE691.447v01-00 2/4 PA\1229977LT.docx

LT

PA_INL



PA\1229977LT.docx 3/4 PE691.447v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad kasmet visame pasaulyje šimtai milijonų žmonių patiria asbesto poveikį, 
nors apie jo pavojų sveikatai žinoma ne vieną dešimtmetį;

2. pabrėžia, kad esama įvairių rūšių asbesto poveikio ne darbo vietoje, nesvarbu, ar tai 
būtų netiesioginis poveikis darbe, namuose ar aplinkoje;

3. primena, kad buvo pastebėta, jog su asbestu susijusiomis ligomis suserga žmonės, 
gyvenantys arba gyvenę netoli pramonės objektų ar patalpų, kuriuose yra pažeistų 
asbestu padengtų paviršių;

4. primena, kad Italijos mokslininkai viename tyrime įrodė, jog nurijus vandens, kurio 
sudėtyje yra asbesto skaidulų, gerokai padidėja rizika susirgti skrandžio ir kolorektaliniu 
vėžiu;

5. ragina Komisiją pateikti Europos strategiją dėl visiško asbesto pašalinimo; prašo visų 
valstybių narių priimti nacionalinius veiksmų planus, kuriais būtų įgyvendinama ši 
strategija; mano, kad Komisija turėtų užtikrinti nacionalinių veiksmų planų 
koordinavimą, t. y. šiuo klausimu priimti pagrindų direktyvą; 

6. laikosi nuomonės, kad turėtų būti parengtas ir įgyvendintas išsamus Europos geriamojo 
vandens tinklo renovacijos ir asbesto pašalinimo iš jo planas;

7. pabrėžia, kad dėl nesaugių darbuotojų darbo sąlygų gali iškilti rizika, jog visa 
visuomenė, visų pirma atitinkamų darbuotojų artimieji, patirs asbesto poveikį;

8. ragina Komisiją remti informacijos apie įvairias asbesto turinčių gaminių naikinimo 
sistemas, grindžiamas geriausiais prieinamais metodais, sklaidą;

9. ragina ES bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis 
valstybėmis, kad būtų pasiektas visuotinis asbesto uždraudimas;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

1. metodų, skirtų privačiuose ir viešuosiuose pastatuose, žemės sklypuose, 
infrastruktūroje, logistikos įrenginiuose ir vamzdžiuose esamam asbestui aptikti, stebėti 
ir kontroliuoti, sukūrimą;

2. ore esančių asbesto skaidulų stebėsenos darbo vietose, gyvenamuosiuose rajonuose ir 
sąvartynuose ir vamzdžiais iš asbestcemenčio tiekiamame geriamajame vandenyje 
esančių skaidulų stebėsenos metodų apibrėžimą;

3. informavimo apie asbestą kampanijų rengimą, kad darbuotojams, darbdaviams, 
savininkams, nuomininkams, pastatų ir infrastruktūros naudotojams ir piliečiams būtų 
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teikiama svarbi informacija apie su asbestu susijusią riziką ir teisės aktuose nustatytas 
pareigas;

4. asbesto turinčių atliekų tvarkymo ir inertizavimo centrų steigimą, numatant laipsnišką 
tokių atliekų šalinimo sąvartynuose nutraukimą;

5. Europos viešųjų ir prieinamų asbesto registrų sistemos sukūrimą kartu su tikslios 
asbesto vietos viešuosiuose ir privačiuosiuose objektuose žemėlapiu;

6. veiksmų plano dėl darbo vietų be asbesto ir aplinkos be asbesto, kuriame būtų galima 
nustatyti prioritetinius sektorius ir kuris būtų periodiškai kas penkerius metus 
vertinamas atsižvelgiant į nacionalinės ir regionų valdžios institucijos padarytą pažangą;

7. aktyvų socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip nuo asbesto 
nukentėjusių asmenų grupių, dalyvavimą.


