Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie Pracy z Materiałami
Zawierającymi Azbest
CO – Azbest jest używany we wszystkich Krajach Członkowskich i
stanowi problem w całej Unii Europejskiej. W odpowiedzi na
zaistniałą sytuację Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w
sprawie Pracy z Materiałami Zawierającymi Azbest. Wytyczne nie
rozgraniczają pomiędzy profesjonalnymi pracownikami usuwania
azbestu a tymi, którzy narażeni są na azbest podczas prac
konserwacyjnych, renowacyjnych czy rozbiórkowych. Zawierają one
również przykłady najlepszych praktyk z różnych paostw
europejskich.
KTO – projekt Komisji Europejskiej realizowany przez dwie niemieckie organizacje – GVG e.V.
(Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.) oraz GSU mbh (Gesellschaft für
Sicherheit und Umwelttechnik mbh).
Tło – Publikacja była częścią Europejskiego Programu Wspólnotowego na rzecz Zatrudnienia i
Solidarności Społecznej (2007-2013), zwanego dalej PROGRESS i stanowiącego finansowy instrument
wspierania rozwoju i koordynacji polityki UE w następujących pięciu obszarach:
Zatrudnienie
Integracja społeczna i ochrona socjalna
Warunki pracy
Zwalczanie dyskryminacji
Równośd płci
Opis – Wytyczne nie rozgraniczają pomiędzy profesjonalnymi pracownikami usuwania azbestu a tymi,
którzy narażeni są na azbest przypadkowo podczas prac konserwacyjnych, renowacyjnych czy
rozbiórkowych. Główną grupą docelową są profesjonalni pracownicy zajmujący się usuwaniem azbestu,
podczas gdy konkretne potrzeby pracowników, którzy mogą przypadkowo wejśd w kontakt z azbestem
podczas swojej codziennej pracy nie są omówione. Niemniej jednak, publikacja nadal dotyczy ryzyka
dotyczącego osób indywidualnych, które mogą byd narażone na azbest podczas prac domowych typu
„Zrób to sam”. Wytyczne zawierają również przykłady najlepszych praktyk z Bułgarii, Francji, Polski,
Niemczech i Wielkiej Brytanii, w tym przykłady najlepszych praktyk w zakresie odszkodowania dla ofiar.
Wniosek – Dobry ogólny przegląd pracy z materiałami zwierającymi azbest. Jego wadą jest jednak to, że
rozmyta jest w nim granica między pracownikami profesjonalnie usuwającymi azbest a tymi, którzy
przypadkowo mogą wchodzid w kontakt z azbestem przeoczając tym samym specjalne potrzeby tej
drugiej grupy.
Źródła/Linki – Dokument można pobrad: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7478&langId=en
Organizacje, które realizowały projekt, GVG e.V. – http://gvg.org/ oraz GSU mbh – http://www.gsu.de/

