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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία εν γένει παρέχει αφενός μια 
ισορροπημένη και ενημερωμένη συνολική θεώρηση της επιστημονικής γνώσης και 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον των νανοϋλικών, και 
επισκόπηση της κοινοτικής νομοθεσίας, αφετέρου·

2. Αναγνωρίζει το όφελος της νανοτεχνολογίας και της χρήσης νανοϋλικών, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
σήμερα παράγονται προϊόντα χωρίς επαρκή γνώση για την απελευθέρωση 
νανοσωματιδίων και τις δυνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον·

3. Υπογραμμίζει περαιτέρω το γεγονός ότι η νανοτεχνολογία και τα νανοϋλικά δημιουργούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους σημαντικές προκλήσεις για την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια,   καθώς πολλοί εργαζόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής εκτίθενται στα εν λόγω 
υλικά χωρίς να γνωρίζουν αν οι διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται και τα μέτρα 
προστασίας που λαμβάνονται είναι επαρκή και αποτελεσματικά· σημειώνει ότι ο αριθμός 
και οι κατηγορίες των εργαζόμενων που εκτίθενται στις συνέπειες των νανοϋλικών 
αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον· ζητεί ως εκ τούτου να διατεθούν επαρκής χρόνος 
και πόροι για την αξιολόγηση των τεχνολογικών επιπτώσεων· 

4. Αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες γνώσεις για την τοξικότητα των νανοσωματιδίων είναι 
περιορισμένες και ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμη μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση όσον 
αφορά τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν για τους εργαζόμενους τα διάφορα 
νανοσωματίδια· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των 
περισσότερων ερευνών που έχουν δημοσιευθεί υποδεικνύουν ότι η τοξικότητα των 
αδιάλυτων σωματιδίων παρόμοιας σύνθεσης αυξάνεται όσο μειώνεται η διάμετρος και 
όσο αυξάνεται η επιφάνεια του σωματιδίου· σημειώνει περαιτέρω ότι οι εν λόγω μελέτες 
αποκαλύπτουν τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία που προκύπτουν από πολύ 
λεπτά σωματίδια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις ίνες·

5. Τονίζει την ύψιστη σημασία της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης νανοϋλικών 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και της ανάπτυξης 
υπεύθυνης νανοτεχνολογίας η οποία θα ενσωματώνει τόσο ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας όσο και προσεγγίσεις παραγωγής και εφαρμογής· θεωρεί επομένως 
απαραίτητη τη θέσπιση ενδεδειγμένων ανώτατων ορίων που μπορούν να τεκμηριωθούν 
επιστημονικά·

6. Αναγνωρίζει ότι η πρόληψη είναι καίριας σημασίας για τον μετριασμό των κινδύνων και 
την εξάλειψη δυνητικά αρνητικών επιπτώσεων·  τονίζει ότι, καθώς η επιστημονική βάση 
απαιτεί βελτίωση, κατευθυντήρια αρχή πρέπει να είναι η αρχή της προφύλαξης μαζί με 
την αρχή της εξάλειψης του κινδύνου στην πηγή, ώστε να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία καθώς και του 
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περιβάλλοντος·

7. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι διαφορετικές κατηγορίες ατόμων ενδέχεται να 
εκτεθούν σε κίνδυνο σε διαφορετικά στάδια της διάρκειας ζωής των προϊόντων: στο 
στάδιο της παραγωγής και του χειρισμού, της συσκευασίας, της μεταφοράς και της
συντήρησης, κατά την απόρριψη και την κατεδάφιση, και όπου εμπλέκονται 
δευτερεύοντες και τελικοί χρήστες, και καταναλωτές· υπενθυμίζει ότι η εκτίμηση 
επικινδυνότητας πρέπει να βασίζεται στις κανονικές συνθήκες χρήσης και ατυχημάτων, 
καθώς και το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά είναι η εισπνοή, η δερματική και άλλες οδοί 
έκθεσης· τονίζει ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη τις κατηγορίες ατόμων 
που εκτίθενται σε κίνδυνο καθώς και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εν λόγω 
κατηγορίες·

8. Υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών 
μελών της πλήρους συμμόρφωσης με την οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και τις ειδικές 
οδηγίες της, ιδίως την οδηγία 98/24/EΚ για τους κινδύνους που οφείλονται σε χημικούς 
παράγοντες στην εργασία· θεωρεί ότι τα καίρια στοιχεία αυτών των οδηγιών, όσον αφορά 
τα νανοϋλικά, είναι η αξιολόγηση κινδύνου, τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, τα 
δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και το δικαίωμα εκπαίδευσης·

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετα κίνητρα για την 
ενθάρρυνση της συμμόρφωσης προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων π.χ. η 
ενίσχυση των οργάνων εποπτείας της εργασίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
και επαγγελματικών φορέων, όπου κρίνεται απαραίτητο· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή εκπαίδευση για ειδικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας που 
κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη γνωστών καθώς και δυνητικών βλαβερών 
εκθέσεων σε νανοϋλικά·

10. Εφιστά την προσοχή στην ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και μείωσης του κινδύνου 
ακόμη και όταν οι κίνδυνοι από συγκεκριμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται παραμένουν 
άγνωστοι· καλεί το Παρατηρητήριο των κινδύνων του οργανισμού του Μπιλμπάο και τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

11. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ την 
ανάγκη για ένα ενδεδειγμένο μέσο για την αντιμετώπιση της έκθεσης σε νανοσωματίδια 
στον χώρο εργασίας, ευθύς ως ολοκληρωθεί περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα «κενά 
γνώσης», ειδικότερα όσον αφορά τους κινδύνους και την έκθεση, επιτρέποντας την πλήρη
κατανόηση όλων των ιδιοτήτων των εν λόγω υλικών και των κινδύνων που απορρέουν 
από αυτά·

12. Θεωρεί ότι η διάθεση στην αγορά τέτοιων ουσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσα και 
τελική χρήση σε άλλη χώρα· θεωρεί επομένως ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν οι 
απαιτήσεις σχετικά με την πληροφόρηση των πελατών και την επισήμανση των 
προϊόντων, και προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
υφιστάμενες διατάξεις για την επισήμανση και την πληροφόρηση σχετικά με τα 
νανοϋλικά, στις απαραίτητες γλώσσες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
διαθέτουν διαφανείς πληροφορίες και ότι μπορεί να εφαρμοστεί προληπτική προσέγγιση·
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13. Επισημαίνει, επίσης, ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν σε αρκετές 
γλώσσες οι διατάξεις για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε σχέση με 
τα νανοϋλικά·

14. Τονίζει ότι απαιτείται σαφής απόδοση ευθύνης σε παραγωγούς και εργοδότες η οποία 
προκύπτει από τη νανοτεχνολογία και τη χρήση νανοϋλικών·

15. Υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία βελτίωση της επιστημονικής γνώσης και της 
αφομοίωσής της, συγκεκριμένα της έρευνας στους τομείς που υποστηρίζουν την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας, την αποτελεσματική πρόληψη κινδύνου και τα μέτρα προστασίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τους επαγγελματικούς κινδύνους και 
την επαγγελματική ασφάλεια· θεωρεί ύψιστης σημασίας την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή 
έρευνας σχετικά με νέες εφαρμογές· θεωρεί καίρια την κατανομή σημαντικού μέρους των 
προϋπολογισμών ΕΤΑ για τις νανοτεχνολογίες σε θέματα επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας και περιβάλλοντος·

16. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική 
διάσταση της ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας, που περιλαμβάνει τη συνοδευτική έρευνα 
στον τομέα των κοινωνικών επιστημών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νανοτεχνολογία 
πρέπει να αξιολογείται βάσει της χρησιμότητάς της και των επιπτώσεών της στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον· θεωρεί περαιτέρω ότι η ενεργός συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων πρέπει να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν 
συντομότερα.
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