
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi
irányelvre a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

(kodifikált szöveg)”

(COM(2006) 664 final – 2006/0222 (COD))

(2007/C 97/07)

2006. december 12-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekció
véleményét 2007. január 22-én elfogadta. (Előadó: Xavier VERBOVEN.)
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. február 15-16-án tartott 433. plenáris ülésén (a 2007.
február 15-i ülésnapon) 192 szavazattal 3 ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1. Következtetések és ajánlások

1.1 Az EGSZB jóváhagyja a vizsgált javaslatot, és kívána-
tosnak tartaná, ha a Parlament és a Tanács is mihamarabb jóvá-
hagyná azt.

1.2 Ezenkívül az EGSZB megerősíti azon óhaját, hogy a
tagállamok ratifikálják az ILO 162. számú, az azbeszt felhaszná-
lásának biztonságáról szóló egyezményét.

2. Indokolás

2.1 Az Európai Bizottság javaslatának összefoglalása

2.1.1 A javaslat célja a munkájuk során azbeszttel kapcsola-
tos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (második
egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében)
szóló, 1983. szeptember 19-i 83/477/EGK tanácsi irányelv kodi-
fikációja. Az új irányelv a benne foglalt, különböző jogi aktusok
helyébe lép (1); a javaslat az Európai Bizottság véleménye szerint
teljes egészében megőrzi a kodifikált jogi aktusok tartalmát, s
ennek megfelelően azokat csak egységbe foglalja a kodifikáci-
óhoz szükséges formai jellegű módosításokkal.

2.2 Általános észrevételek

2.2.1 Az azbesztnek való kitettség továbbra is lényeges
kockázati tényező a munkavállalók különböző kategóriái
számára, különös tekintettel az építőiparban dolgozókra. Az
általános becslések szerint Európa a XX. század során több
tízmillió tonna azbesztet használt fel. Az Európai Unió által
1999-ben kivetett, az azbesztre vonatkozó tilalom ellenére az
azbesztnek való kitettség még évtizedekig jellemző lesz, főképp
mivel számos épület tartalmaz azbesztet. Ezenkívül, az azbesztet
tartalmazó különböző felszerelések kiselejtezése és a hulladékke-
zelés szintén kockázati tényezőt jelenthetnek az azbesztnek való
kitettség terén.

2.2.2 Az EGSZB számos alkalommal megvizsgálta az
azbesztnek kitett munkavállalók védelmével kapcsolatos kérdé-
seket. Különösen az 1999. március 4-én elfogadott saját kezde-
ményezésű véleményt érdemes említeni (2).

2.2.3 1983-ban született az első olyan irányelv, mely a
munkavállalók azbesztnek való kitettségéből eredő kockázatok
elleni védelmére vonatkozik. Számos alkalommal módosították
alkalmazási területének kibővítése, a megelőző intézkedések
megerősítése és a kitettség határértékeinek csökkentése érde-
kében. E különböző módosítások nehézségeket okozhatnak a
jogszabály által érintettek számára.

2.2.4 A kodifikáció nem járhat a szöveg lényegének módosí-
tásával. Az EGSZB a javaslat megvitatását követően úgy véli,
hogy a vizsgált szöveg teljes egészében tiszteletben tartja ezt az
alapelvet. A különböző hatályban lévő rendelkezéseket logikus
módon foglalja össze, világosabbá teszi őket, és nem okoz alap-
vető problémákat.

2.2.5 Az EGSZB kívánatosnak tartja, hogy az Európai
Bizottság késedelem nélkül konzultáljon a szociális partnerekkel
és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi
tanácsadó bizottsággal.

2.2.6 Az EGSZB tehát jóváhagyja a vizsgált javaslatot, és
kívánatosnak tartaná, ha a Parlament és a Tanács is mihamarabb
jóváhagyná azt.

2.3 Részletes megjegyzések

2.3.1 Az EGSZB emlékeztet az 1999. március 4-én elfoga-
dott véleményére, és különös hangsúllyal megerősíti azon óhaját,
hogy a tagállamok ratifikálják az ILO 162. számú, az azbeszt
felhasználásának biztonságáról szóló egyezményét. A 27 tagál-
lamból mostanáig mindössze 10 ratifikálta azt. Az Európai Unió
tagállamai által történő ratifikáció hozzájárulna ahhoz, hogy az
ILO egyezménye – mint a munkavállalók egészségének és
biztonságának világszintű, fő védelmi eszköze – nagyobb súllyal
rendelkezzen.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke
Dimitrios DIMITRIADIS
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(1) 83/477/EGK tanácsi irányelv, 91/382/EGK tanácsi irányelv, 98/24/EK
tanácsi irányelv (kizárólag a 13. cikke) és 2003/18/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv. (2) HL C 138., 1999.5.18., 24. o.


