KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA CANADA VỀ VIỆC
SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Ở Canada, amiăng trắng cũng là vấn đề mang tính liên ngành, do nhiều cơ quan phụ
trách. Ngoài ra ở cấp bang, không chỉ những bang có mỏ amiăng như Quebec, chính
quyền bang cũng là cấp quản lý quan trọng đối với an toàn amiăng tại công sở, trường
học, nơi làm việc. Nội dung quản lý amiăng trắng bao gồm việc ban hành và thực thi
các quy định về an toàn cho người lao động, vận chuyển và lưu trữ an toàn nguyên liệu,
các sản phẩm, phế phẩm, rác thải từ amiăng trắng.
Bộ Việc làm và Phát triển xã hội quản lý an toàn amiăng trắng tại các công trường xây
dựng, sửa chữa các tòa nhà.
Bộ Y tế quản lý các điều kiện an toàn tối thiểu của người lao động, tỉ lệ Amiăng trắng
trong các sản phẩm; an toàn amiăng trong khu dân cư, trường học.
Bộ Giao thông quản lý việc vận chuyển nguyên liệu và các sản phẩm amiăng trên các
phương tiện cơ giới, xuất, nhập khẩu.
Bộ Môi trường quản lý các tiêu chuẩn môi trường, bụi, phế thải amiăng. Hiện tại các
tiêu chuẩn này chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn lấy mẫu khí bụi của Bộ Môi trường Mỹ
(EPA)1 .
Bộ Công nghiệp quản lý các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng, sử dụng nhãn an
toàn, công bố thông tin trên bao bì sản phẩm.
Cơ quan hải quan cũng tham gia vào việc quản lý các sản phẩm và nguyên liệu xuất,
nhập khẩu.
Các thiết chế phi chính phủ
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Chương trình quản lý amiăng (Asbestos Management Plan) được triển khai rộng khắp
cả nước. Các tổ chức tư nhân, NGO, trường học thực hiện quản lý amiăng tại các công
trình, trụ sở của mình như quản lý phế thải, nguyên liệu, vật tư, các điều kiện lao động,
điều kiện an toàn sức khỏe nơi công cộng theo các quy định của liên bang và bang sở
tại.
Hiệp hội Ung bướu Canada (The Canadian Cancer Society) liên tục đưa ra các kiến
nghị nhằm chấm dứt sử dụng Amiăng trắng.
Hội nạn nhân amiăng (The Canadian Society for Asbestos Victims - CanSAV) cũng là
một hội khá đông đảo. Họ lên tiếng đòi bồi thường bệnh nghề nghiệp liên quan đến
amiăng. Hội này cũng tư vấn cho các nạn nhân và gia đình của họ về bệnh liên quan đến
amiăng, các quyền lợi của họ.
Quỹ Ung thư biểu mô Canada (Canadian Mesothelioma Foundation CMF) gồm
CanSAV, Mạng lưới các đại học y (UHN), Các phòng khám bệnh nghề nghiệp cho lao
động khu vực Onterio (Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW),…
ngoài việc hỗ trợ nạn nhân chữa trị bệnh, quỹ này cũng thường có các báo cáo liên quan
đến chính sách sử dụng an toàn amiăng trắng.
Đặc biệt Ban Asbestos Canada (BAC) là tổ chức NGO đi đầu trong việc vận động chính
quyền dừng sản xuất, xuất nhập khẩu amiăng và tiến tới cấm hoàn toàn.
II. Khung chính sách
Cuối năm 2011, Canada chỉ còn lại của hai mỏ amiăng, cả hai đều nằm ở tỉnh Quebec
và phải dừng hoạt động. Tháng 9/2012, đảng Québécois Parti thắng cử trong cuộc bầu
cử tỉnh Quebec. Đảng này thực hiện lời hứa với các cử tri, sau khi chính quyền tỉnh
Quebec mới được bầu, đã hủy bỏ một khoản tín dụng $58.000.000 nhằm cung cấp cho
một trong hai mỏ để tiếp tục hoạt động thêm 20 năm nữa. Sau đó, chính phủ liên bang
Canada đã thông báo rằng họ sẽ không còn phản đối việc đưa amiăng vào danh sách các
chất độc hại theo Công ước Rotterdam2 .
Dù không có lệnh cấm nào được đưa ra nhưng chính phủ Canada và các bang cũng đã
chi hàng tỷ đô la cho việc tẩy sạch amiăng ra khỏi các trường học, nhà máy và các trung
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tâm thương mại. Chính phủ Canada cũng đã áp đặt một số quy định về sử dụng
amiăng. Theo Bộ Y tế Canada, việc bán amiăng nguyên chất và các sản phẩm tiêu
dùng bao gồm hoặc chứa các sợi amiăng là các chất nguy hiểm, phải thực hiện đúng
quy định theo Luật Sản phẩm độc hại. Ngoài ra, phế thải amiăng ra môi trường từ hoạt
động khai thác và nghiền phải tuân theo Đạo luật Bảo vệ môi trường Canada.
Các đạo luật chủ yếu về amiăng trắng là:
- Luật sản phẩm độc hại, với quy định về danh sách phải công khai thành phần (SOR /
88-64);
- Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng Canada với Quy chế Sản phẩm amiăng (SOR /
2007-260);
- Luật Bảo vệ môi trường Canada với Quy chế khai thác và nghiền amiăng (SOR / 90341), Quy chế Xuất nhập khẩu Vật liệu nguy hiểm có thể tái chế (SOR-2005-149);
- Bộ Luật Lao động với Quy chế an toàn lao động và sức khỏe (SOR / 86-304);
- Luật Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm với Quy chế vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
(SOR / 2011-60)
III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Đối với việc nhập khẩu cũng như quảng cáo, bán hàng trên lãnh thổ Canada, “Quy chế
công khai thành phần” (SOR / 88-64) của Luật Sản phẩm nguy hại và “Quy chế về các
sản phẩm chứa amiăng” (SOR / 2007-260) của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng được
áp dụng. Chúng ràng buộc chặt chẽ việc bán sản phẩm hoàn toàn bằng amiăng và các
sản phẩm tiêu dùng có nguy cơ cao được làm từ hoặc có chứa sợi amiăng.
Theo các quy chế này: amiăng xanh và các sản phẩm amiăng khác nếu để nguyên chất
đều bị cấm. Bất kỳ sản phẩm nào sản phẩm có chứa amiăng chiếm 0,1% trọng lượng
khô phải công bố thông tin này trên bảng dữ liệu vật liệu an toàn.
Luật Bảo vệ môi trường Canada (CEPA) có một danh sách “Export List Control” (gọi là
phụ lục 3), nơi có nhiều hình thức amiăng đã được liệt kê. Ví dụ amiăng Crocidolite có
thể được tìm thấy trong phần 2 của danh sách các chất xuất khẩu này. Chất được liệt kê

vào Phần 2 là thuộc các cam kết quốc tế như Công ước Stockholm và công ước
Rotterdam về thủ tục thông báo chấp nhận trước, và do đó phải có sự bằng lòng từ nước
nhập khẩu trước khi xuất khẩu. Tuy nhiên, amiăng trắng (chrysotile) vẫn vắng mặt từ
Phần 2. Nói cách khác, việc xuất khẩu amiăng trắng của Canada là không hạn chế. Tại
COP7, Canada đã chấp nhận đưa amiăng trắng vào danh sách các chất phải tuân thủ thủ
tục thông báo chấp nhận trước, có thể CEPA sẽ phải sửa đổi.
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
Amiăng nguyên liệu được bảo quản và vận chuyển như một loại hàng hóa nguy hiểm
(Federal Transportation of Dangerous Goods Regulation (SOR/2011-60). Đối với vận
chuyển đường sắt, các thùng chứa amiăng phải là thùng hàn kín. Amiăng phải được xử
lý, cung cấp cho vận tải, vận chuyển tại một container cứng, kín nước, và có mái che
như một xe bồn lưu động hoặc một toa hopper chạy đường sắt. Tuy vậy, nếu amiăng
được ngâm hoặc cố định trong một vật liệu kết dính tự nhiên hay nhân tạo, chẳng hạn
như xi măng, nhựa, nhựa đường, nhựa, hoặc quặng khoáng sản và sản phẩm sản xuất có
chứa amiăng không phải chịu các yêu cầu của tiêu chuẩn bảo quản và vận chuyển nói
trên.
Nhóm nghiên cứu không tìm thấy trong công báo của Canada về vận tải đường bộ đối
với amiăng nguyên liệu. Riêng đối với vận chuyển phế thải amiăng, chúng tôi sẽ trình
bày ở phần 3.5.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Bộ luật Sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp liên bang có một quy định cụ thể quy định về
amiăng: Quy chế khai báo thông tin vật liệu nguy hiểm tại nơi làm việc (the Workplace
Hazardous Materials Information System regulation - WHMIS). WHMIS là tiêu chuẩn
truyền thông nguy hiểm quốc gia của Canada. Các yếu tố chính của hệ thống là việc ghi
nhãn bao bì, cung cấp các phiếu khai báo an toàn vật liệu (MSDS), và các chương trình
đào tạo người lao động.
Những doanh nghiệp khi khai thác, nghiền amiăng phải tuân thủ quy định của “Quy chế
mỏ và nghiền amiăng” (Asbestos Mines and Mills Release Regulations (SOR/90-341)

của Luật Bảo vệ môi trường Canada. Quy chế này khống chế tối đa lượng sợi amiăng có
thể thoát ra trong quá trình nghiền.
Trong trường hợp có trục trặc hay hỏng hóc các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí
hoặc các thiết bị công nghệ tích hợp liên quan đến vận hành hoặc lưu trữ không được
quá 30 phút, trong trường hợp của một sự cố đơn lẻ hoặc hỏng hóc; tổng cộng một giờ
mỗi tháng đối với trường hợp nghiền, xay xát hoặc lưu trữ đá khô; và tổng cộng hai giờ
mỗi tháng, trong trường hợp vận hành khô.
Tiêu chuẩn giới hạn tiếp xúc bụi (occupational exposure limit - OEL) amiăng của
Canada
Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Không có quy định riêng để kinh doanh các sản phẩm chứa amiăng nhưng bất kỳ doanh
nghiệp nào, khi sản xuất kinh doanh các sản phẩm chứa amiăng đều phải tuân thủ các
quy định của Quy chế công khai thành phần" (SOR / 88-64) của Luật Sản phẩm nguy
hại và "Quy chế về các sản phẩm chứa amiăng" (SOR / 2007-260) của Luật An toàn sản
phẩm tiêu dùng được áp dụng. Chúng ràng buộc việc bán sản phẩm hoàn toàn bằng
amiăng và các sản phẩm tiêu dùng có nguy cơ cao được làm từ hoặc có chứa sợi
amiăng.
Theo Quy chế Sản phẩm amiăng, các quảng cáo, bán và nhập khẩu các sản phẩm
amiăng được quy định. Quy chế này điều khiển việc sử dụng amiăng, nhưng không cấm
hoàn toàn.
Quy chế Sản phẩm amiăng cho phép các sản phẩm amiăng không chứa amiăng xanh
được bán, quảng cáo và nhập khẩu vào Canada, nếu amiăng không thể bị tách khỏi các
sản phẩm khi sử dụng bình thường.
Các sản phẩm tiêu dùng được phép bao gồm:
- Quần áo chống nhiệt độ cao,
- Dụng cụ học tập và đồ chơi trẻ em,
- Sản phẩm vách tường,
- Các sản phẩm được phun amiăng.

Sản phẩm amiăng xanh được quy định chặt chẽ hơn so với các hình thức khác của
amiăng theo Quy chế Sản phẩm amiăng, mặc dù một lần nữa, cho phép trong công dụng
nhất định mà amiăng không thể bị tách khỏi các sản phẩm và bay vào không khí, ví dụ,
trong ống xi măng, vách ngăn trong sản xuất kiềm, nắp kháng nhiệt và acid,... Tuy
nhiên, yêu cầu về việc ghi nhãn cụ thể phải được tuân thủ.
Sản phẩm được làm bằng amiăng nguyên chất đều bị cấm, cũng như các sản phẩm
amiăng để sử dụng trong mô hình hoặc tác phẩm điêu khắc, hoặc để sử dụng trong bệ
đốt than lò sưởi3 .
Các quy định về môi trường
Xử lý rác thải amiăng ở Canada được thực hiện theo "Quy chế quản lý rác thải amiăng"
(Asbestos Waste Management Regulations). Được biên soạn theo điều 84, Luật môi
trường Canada.Theo đó:
Rác thải amiăng là chất rắn hoặc lỏng, được thải ra từ việc phá vỡ các tấm cách nhiệt
trong các công trình xây dựng hoặc phế phẩm của quá trình sản xuất các sản phẩm chứa
amiăng mà thành phần amiăng đều có trong các phần nhỏ. Cũng theo quy chế nói trên,
rác thải amiăng không được coi là rác thải công nghiệp nguy hại. Tuy vậy, do tính chất
nguy hiểm của bụi amiăng, nhà làm luật quy định riêng đối với loại chất thải này theo
hướng: không sinh bụi trong thu gom, vận chuyển, chôn lấp. Theo đó:
Không ai được vận chuyển, lưu trữ hoặc xử lý chất thải amiăng trừ khi nó được hoàn
toàn bị ướt và
(a) được đóng gói trong một túi nhựa có độ dày không dưới 6 mm, niêm phong và đặt
vào trong một cái thùng hình trống không thể tái sử dụng có dung tích không quá 205
lít;
(b) đóng gói trong một túi nhựa có độ dày không dưới 6mm, niêm phong và đặt vào
trong một túi nhựa có độ dày không dưới 6 mm, niêm phong; hoặc là
(c) đóng gói và được đặt theo một phương pháp chấp thuận bằng văn bản của cơ quan
có thẩm quyền.
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Nếu các túi bị rách, phải thực hiện đóng gói lại.
Không ai được phép vận chuyển chất thải amiăng với số lượng lớn trong một chiếc xe
tới một cơ sở lưu trữ chất thải amiăng đã được phê duyệt hoặc đến một địa điểm xử lý
chất thải đã được phê duyệt mà không cần trước tiên:
(a) cho phép bằng văn bản từ một cơ quan có thẩm quyền;
(b) sự chấp thuận từ người chịu trách nhiệm cho các cơ sở lưu trữ chất thải amiăng đã
được phê duyệt hoặc địa điểm xử lý chất thải đã được phê duyệt mà người đó sẽ chấp
nhận giao hàng của lô hàng của các chất thải amiăng ở dạng khối.
Việc vận chuyển sẽ bị cấm nếu xe vận chuyển không có chứng từ vận chuyển. Các xe
vận chuyển buộc phải trang bị: ít nhất 1 cái xẻng; 1 cái chổi, mặt nạ và khẩu trang bảo
hộ, quần áo bảo hộ đầy đủ để bảo vệ người lái và mọi hành khách trong xe từ bất kỳ tác
hại mà thải amiăng có thể có trên mạng hoặc sức khỏe con người; và một nguồn cung
cấp các chất làm ẩm và túi nhựa đủ để cho phép bất kỳ yêu cầu đóng gói lại4 .
Quy định chung của Liên Bang nói trên thường được các bang cụ thể hóa theo hướng
chặt chẽ hơn.
Các quy định về sức khỏe và người lao động
An toàn lao động là quy chế được tập hợp hóa từ nhiều đạo luật khác nhau của Canada.
Phiên bản chính thức hiện hành của quy chế này là Canada Occupational Health and
Safety Regulations, SOR/86-304.
Theo Quy chế SOR/86-304, điều kiện an toàn tối thiểu đối với các cơ sở sản xuất nói
chung và amiăng nói riêng đều phải có nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay đồ hợp chuẩn.
Xưởng làm việc phải thay không khí ít nhất 2 giờ một lần…
Đối với công nhân ngành amiăng, giới hạn tiếp xúc tối đa đối với bụi amiăng ở cấp liên
bang là 1f/ml đối với amiăng trắng, với amiăng xanh là 0.1f/ml5 .
Ở Canada, người lao động bị u trung biểu mô là một bệnh được đền bù. Điều này có
nghĩa là bệnh nhân có thể nhận tiền từ chính quyền cấp bang nếu có tài liệu việc chứng

4
5

Asbestos Waste Management Regulations, NS Reg 53/95.
Nguồn: Carex Canada, 9/2015

minh tiếp xúc với amiăng của họ đã xảy ra tại nơi làm việc. Tuy nhiên, người ta ước
tính rằng ít hơn một nửa số người bị ảnh hưởng thực sự áp dụng để bồi thường. Theo
Hiệp hội Canada cho nạn nhân amiăng, một số người dân Canada bị tổn thương do
amiăng không đòi bồi thường vì họ chưa đủ thông tin và không cho rằng việc đòi bồi
thường sẽ thành công.
Không có quy định cụ thể về khám bệnh bắt buộc nhưng các doanh nghiệp hoạt động
liên quan đến chất độc hại, nguy hiểm phải tham vấn bác sĩ về chế độ khám sức khỏe
cho người lao động, chi phí khám bệnh do doanh nghiệp chịu. Đồng thời, các quy định
về an toàn, số giờ tiếp xúc với chất độc hại của công nhân phải được ghi chép, báo cáo
bắt buộc tới sở y tế bang và Bộ lao động6 .

6

Canada Occupational Health and Safety Regulations, SOR/86-304, mục 10.7

