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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott göra följande: 

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Trots förbudet mot användning av asbest på EU-nivå är asbest fortfarande den främsta 
dödsorsaken till följd av arbetssjukdomar och drabbar även allmänheten genom en 
kontinuerlig ökning av cancer och mesoteliom på grund av passiv exponering för asbest 
utanför arbetet.

B. Den omfattande användningen av asbest i byggbranschen utgör ett hot mot 
byggnadernas användare och boende.

C. Europaparlamentet1 och arbetsmarknadens parter2 har erkänt nyttan av offentliga 
register över förekomsten av asbest och tekniska intyg som upprättats i flera EU-länder. 

1. Europaparlamentet begär att kommissionen, på grundval av artikel 169.3 och 
artikel 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lägger fram ett 
lagstiftningsförslag om obligatorisk besiktning för att upptäcka asbest i byggnader före 
försäljning eller uthyrning och om fastställande av minimikrav för lokalisering och 
identifiering av allt material som innehåller asbest i byggnader som byggts före 2005 
eller året för det nationella förbudet mot asbest, på följande villkor:

a. Besiktningen ska bestå av en undersökning av förekomsten av asbest och åtföljas 
av åtgärder för att minska den risk som den upptäckta asbesten utgör.

b. Besiktningen ska valideras genom utfärdande av ett intyg om asbestrisken, med 
angivande av vilka delar som besiktigats och, i förekommande fall, vilka åtgärder 
som vidtagits för att minska asbestrisken.

c. Resultatet av besiktningen ska meddelas ett behörigt nationellt organ som ska föra 
ett nationellt register över intygen om minskning av asbestrisken och ge råd till 
ägarna.

d. För att så effektivt som möjligt skydda användare eller boende ska besiktningen 
utföras av kvalificerade och certifierade operatörer i enlighet med 
direktiv 2009/148/EG.

e. Intyget ska skickas till köparen före försäljning och göras tillgängligt för 
uthyraren samt på begäran av yrkesmän som utför arbete i byggnaden eller 
boende/användare.

1 Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att 
utplåna all existerande asbest (EUT C 36, 29.1.2016, s. 102).
2 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 februari 2015 om ”Ett asbestfritt EU” 
(EUT C 251, 31.7.2015, s. 13).


