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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle, mis üldises plaanis annab ühelt poolt 
tasakaalustatud ja ajakohastatud ülevaate nanomaterjalidega seotud teadmiste baasist ning 
võimalike tervise- ja keskkonnaohtude hindamisest ning teisalt ülevaate ühenduse 
õigusaktidest;

2. tunnistab, et nanotehnoloogial ja nanomaterjalide kasutusel on eelised, sealhulgas 
töökohtade loomise seisukohalt; rõhutab asjaolu, et praegu valmistatakse tooteid, ilma et 
oleks piisavalt teadmisi nanoosakeste eraldumise ning nende osakeste võimaliku mõju 
kohta inimestele ja keskkonnale;

3. lisaks rõhutab asjaolu, et nanotehnoloogia ja nanomaterjalidega seoses, nende materjalide 
kogu elutsükli vältel, tõstatuvad tõsised küsimused töötervishoiu ja tööohutuse jaoks, sest 
tootmisahela paljud töötajad puutuvad kokku nende materjalidega, samas pole aga teada, 
kas rakendatav ohutuskord ja võetavad kaitsemeetmed on piisavad ja tõhusad; märgib, et 
tulevikus on arvatavasti rohkem neid erinevaid töötajaid, kes puutuvad kokku 
nanomaterjalide mõjudega; nõuab seepärast, et tehnoloogia mõjuhinnangu tegemiseks 
antaks piisavalt aega ja eelarvevahendeid;

4. tõdeb, et praegused teadmised nanoosakeste toksilisuse kohta on piiratud ning puudub 
põhjalik teave selle kohta, millist ohtu võivad töötajatele erinevad nanoosakesed kujutada, 
kuid märgib, et avaldatud uuringute esialgsed tulemused näitavad, et samasuguse 
koostisega lahustumatute osakeste toksilisus suureneb osakese läbimõõdu vähenemise ja 
osakese pinna suurenemisega; lisaks märgib, et need uuringud näitavad ülipeente 
osakeste, õhusaaste ja kiudude tõsist terviseohtu;

5. rõhutab, et ülimalt oluline on kasutada nanomaterjale ohutul ja vastustundlikul viisil 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis ning välja töötada vastutustundlik 
nanotehnoloogia, mis ühendab tervishoiu ja ohutuse kaalutlused tootmis- ja 
rakendusviisidega; on seisukohal, et seepärast on vaja kindlaks määrata asjakohased, 
teaduslikult põhjendatavad piirmäärad;

6. tõdeb, et tähtsal kohal on vältimine, et vähendada ohte ja kõrvaldada võimalikud 
negatiivsed mõjud; rõhutab, et kuna teaduslik baas vajab parandamist, peab 
ettevaatusprintsiip olema juhtiv põhimõte, et säilitada töötervishoiu ja tööohutuse ning 
keskkonnakaitse kõrge tase;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et inimeste eri kategooriad võivad olla ohustatud toote 
elutsükli eri etappidel: tootmis- ja käitlemisetapil, pakendamisel, transpordil ja 
hooldamisel, kõrvaldamisel ja lammutamisel, kusjuures ohustatud võivad olla taas- ja 
lõppkasutajad ning tarbijad; tuletab meelde, et ohuanalüüs peab põhinema tavakasutusel ja 
õnnetusjuhtumitel, samuti asjaolul, et ohuallikateks on sissehingamine, kokkupuude 
nahaga või muud kokkupuuteviisid; rõhutab, et asjakohased õigusaktid peavad arvestama 
ohustatud inimeste kategooriaid ning nende kategooriatega seotud ohte;
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8. rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid peavad tagama raamdirektiivi 89/391/EMÜ ja selle 
üksikdirektiivide, eriti direktiivi 98/24/EÜ (töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta 
keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl) täieliku täitmise; on seisukohal, et seoses 
nanomaterjalidega on nende direktiivide põhielemendid ohuanalüüs, kaitse- ja 
ennetusmeetmed ning töötajate õigused – töötajate teavitamine ja nendega 
konsulteerimine ning töötajate väljaõpe;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma lisastiimuleid, et kiirendada vastavusse 
viimist õigusliku raamistikuga, sealhulgas näiteks tugevdama sel eesmärgil 
tööinspektsioone ning muid rakendus- ja kutsalaseid ameteid, kui see peaks osutuma 
asjakohaseks; ühtlasi kutsub liikmesriike üles tagama tervishoiu ja ohutuse spetsialistidele 
asjakohane väljaõpe, mis on vajalik vältimaks nanomaterjalide nii teadaolevaid kui ka 
võimalikke kahjulikke toimeid;

10. juhib tähelepanu vajadusele võtta ennetavaid ja ohte vähendavaid meetmeid isegi juhul, 
kui teatavate kasutatavate ainete ohtlikkus on alles välja selgitamata; kutsub Bilbao 
agentuuri riskiseirekeskust ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi teadlikkuse 
tõstmiseks ja heade tavade vahetuseks;

11. palub komisjonil kaaluda direktiivi 89/39/EMÜ rakendamise raames vajadust asjakohase 
õigusakti järele, mis käsitleks nanoosakestega kokkupuudet töökohal, niipea kui 
teadusuuringud valdkondades, mille kohta andmed on lünklikud ja mis eelkõige puudutab 
ohte ja kokkupuuteriske, on lõpule viidud, võimaldades paremat arusaamist nende 
materjalide omadustest ja ohtudest;

12. on seisukohal, et sellise aine turuleviimisel tuleb arvestada toodete vaba liikumist, mis 
võib kaasa tuua toodete taas- ja lõppkasutuse mõnes muus riigis; seepärast on seisukohal, 
et täpsustada tuleb nõudeid seoses tarbijate teavitamise ja toodete märgistamisega, ning 
nõuab liikmesriikidelt, et need tagaksid olemasolevate eeskirjade täitmise, milles on 
sätestatud nanomaterjalide vajalikes keeltes märgistamine ja nende kohta teabe 
avaldamine, nii et töötajad saaksid läbipaistvat teavet ning oleks võimalik kohaldada 
ettevaatuspõhimõtet;

13. lisaks juhib tähelepanu sellele, et konkreetsetel juhtudel peavad nanomaterjalidega seotud 
töökaitse- ja ohutuseeskirjad olema mitmes keeles;

14. rõhutab, et nanotehnoloogia ja nanomaterjalide kasutuse puhul on vaja selgelt kindlaks 
määrata tootjate ja tööandjate vastutus;

15. rõhutab, et kiiresti on vaja parandada teadmiste baasi ja teadmiste rakendamist, eelkõige 
teadusuuringuid, mis toetaksid ohuanalüüsi ja riskide tuvastamist, tõhusaid abinõusid 
riskide vältimiseks ning kaitsemeetmeid, mis vastaksid ühenduse olemasolevatele 
töötervishoidu ja tööohutust sätestavatele õigusaktidele; peab väga oluliseks, et 
samaaegselt töötervishoiule ja tööohutusele avaldatavate võimalike mõjudega tegeletakse 
ka uute kasutusviiside uurimisega; lisaks peab tähtsaks, et oluline osa sellest eelarvest, mis 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammist on 
mõeldud nanotehnoloogiatele, oleks ette nähtud töötervishoiu ja tööohutuse, tarbijakaitse 
ning keskkonnakaitse aspektidele;
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16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu nanotehnoloogia arengu 
ühiskondlikule mõõtmele, sealhulgas teemaga piirnevatele sotsiaalteaduslikele 
uuringutele; rõhutab asjaolu, et nanotehnoloogiat tuleks hinnata sellest saadava kasu ning 
inimestele ja keskkonnale avalduva mõju põhjal; on lisaks seisukohal, et võimalikult 
varasest etapist alates tuleb tagada asjaomaste sotsiaalpartnerite aktiivne kaasamine.
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