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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси: 

– да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. като има предвид, че въпреки забраната за използване на азбест на европейско 
равнище азбестът продължава да бъде основната причина за смърт, свързана с 
професионални заболявания, и също така засяга хората чрез непрекъснато 
увеличаване на раковите заболявания и мезотелиомите, свързани с пасивно и 
ограничено непрофесионално излагане на азбест;

Б. като има предвид, че широкото използване на азбест в строителството 
представлява заплаха за ползвателите и жителите на сградите;

В. като има предвид, че Европейският парламент1 и социалните партньори2 признаха 
ползата от създадените в няколко държави от ЕС публични регистри за наличието 
на азбест и на техническите удостоверения; 

1. отправя искане към Комисията да представи, въз основа на член 169, параграф 3 и 
член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
законодателно предложение за установяване на задължителна проверка за 
наличието на азбест в сградите преди тяхната продажба или наемане и за 
определяне на минимални изисквания за локализиране и идентифициране на 
всички материали, съдържащи азбест, в сгради, построени преди 2005 г. или 
годината на националната забрана за азбест, при следните условия:

а. проверката се състои от диагноза за наличието на азбест и трябва да бъде 
последвана от действия за намаляване на риска, породен от открития азбест;

б. тази проверка се валидира чрез издаване на сертификат за състоянието на 
риска от азбест, в който подробно се описват проверените части на сградите 
и, когато е целесъобразно – предприетите действия за намаляване на риска 
от азбест;

в. резултатът от проверката трябва да бъде съобщен на компетентен 
национален орган, който трябва да поддържа национален регистър на 
сертификатите за намаляване на риска от азбест и да предоставя 
консултации на собствениците;

г. с цел възможно най-ефективна защита на потребителите или обитателите, 
проверката трябва да се извършва от квалифицирани и сертифицирани 

1 Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно свързаните с азбест заплахи за 
здравето на работното място и перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест (ОВ C 36, 
29.1.2016 г., стр. 102).
2 Становище на Европейския икономически и социален комитет от 18 февруари 2015 г. относно 
„Премахване на азбеста в ЕС“ (ОВ C 251, 31.7.2015 г., стр. 13).
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оператори в съответствие с Директива 2009/148/ЕО;

д. сертификатът се изпраща на купувача преди всяка продажба и се предоставя 
на наемодателя, както и по искане на специалистите, извършващи ремонтни 
работи в сградата, или на обитателите/ползвателите.


