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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja be a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét, amely egyrészt általánosságban kiegyensúlyozott és 
naprakész áttekintést nyújt a nanoanyagokkal kapcsolatos lehetséges egészségügyi, illetve 
környezeti kockázatokra vonatkozó tudományos ismeretekről és elemzésről, másrészt 
felülvizsgálja a közösségi jogszabályokat;

2. elismeri, hogy a nanotechnológia és a nanoanyagok alkalmazása előnyökkel jár, többek 
között a munkahelyteremtés szempontjából; hangsúlyozza, hogy napjainkban anélkül 
állítják elő a termékeket, hogy kellő ismerettel rendelkeznének a nanorészecskék 
kibocsátásról és azoknak az emberekre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól;

3. ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy a nanotechnológia és a nanoanyagok teljes 
életciklusukon keresztül jelentős kihívást jelentenek a munkahelyi egészség és biztonság 
szempontjából, mivel a termelési láncban sok munkavállaló van kitéve ezen anyagok 
hatásának annak tudta nélkül, hogy a végrehajtott biztonsági eljárások és a megtett 
védelmi intézkedések megfelelőek és hatékonyak-e; megjegyzi, hogy a jövőben 
várhatóan növekedni fog a nanoanyagok hatásainak kitett munkavállalók száma, és ezek 
a hatások egyre többféle munkavállalót érintenek majd; ezért szorgalmazza, hogy a 
technológiai alternatívák értékelésére elegendő időt és költségvetési keretet biztosítsanak;

4. elismeri, hogy a nanorészecskék toxicitásával kapcsolatos jelenlegi ismeretek 
korlátozottak, valamint hogy még nem áll rendelkezésre átfogó információ arra 
vonatkozóan, hogy a különböző nanorészecskék milyen kockázatot jelenthetnek a 
munkavállalókra nézve, de megjegyzi, hogy a közzétett tanulmányok többségében 
szereplő előzetes eredmények azt mutatják, hogy a hasonló összetételű, nem oldható 
részecskék toxicitása a részecske átmérőjének csökkenésével és felületének 
növekedésével nő; továbbá megjegyzi, hogy az említett tanulmányok kimutatják a 
legfinomabb részecskék, a levegőszennyezés és a rostok komoly egészségkárosító 
hatásainak kockázatát;

5. hangsúlyozza a nanoanyagok rövid, közép- és hosszú távon történő biztonságos és 
felelősségteljes felhasználásának, valamint a felelősségteljes nanotechnológia 
kidolgozásának rendkívüli fontosságát, amely egyesíti az egészségügyi és biztonsági 
szempontokat a termelési és alkalmazási módszerekkel; ezért megfelelő és tudományosan 
megalapozott küszöbértékek kialakítását tartja szükségesnek;

6. elismeri, hogy a megelőzés központi jelentőségű a kockázatok csökkentése és az 
esetleges negatív hatások kiküszöbölése érdekében; hangsúlyozza, hogy – mivel a 
tudományos alapot fejleszteni kell – az elővigyázatosság elvét, illetve a kockázatok 
forrásnál történő csökkentésének elvét kell irányadó elvnek tekinteni a magas szintű 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint környezetvédelem fenntartása 
érdekében;
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7. felhívja a figyelmet arra, hogy emberek különböző csoportjai lehetnek kockázatnak 
kitéve a termék életciklusának különböző szakaszaiban: az előállítás és kezelés 
szakaszaiban, a csomagolás, a szállítás és karbantartás alkalmával, az ártalmatlanítás és
szétszedés során, valamint a másodlagos és a végfelhasználókkal, valamint a 
fogyasztókkal való kapcsolat során; emlékeztet arra, hogy a kockázatértékelésnek a 
szokásos felhasználáson és a baleseteken, valamint azon kell alapulnia, hogy a 
sajátosságok közé a belélegzés, a bőrrel való érintkezés és a kitettség egyéb formái 
tartoznak; hangsúlyozza, hogy a vonatkozó jogszabálynak tekintetbe kell vennie a 
veszélyeztetett embercsoportokat és a velük kapcsolatos kockázatokat;

8. kiemeli annak jelentőségét, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosítsák a 89/391/EGK 
keretirányelv és annak egyedi irányelvei, valamint különösen a munkahelyeken 
előforduló veszélyes vegyi anyagokkal foglalkozó 98/24/EK irányelv teljes körű 
betartását; úgy gondolja, hogy ezen irányelvek nanoanyagokkal kapcsolatos alapvető 
elemei közé a kockázatértékelés, a védelmi és megelőzési intézkedések, a tájékoztatás és 
a konzultációs jogok, valamint az oktatáshoz való jog tartozik;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adjanak további ösztönzést a szabályozási 
keret betartásának előmozdításához, többek között például azáltal, hogy megerősítik a 
munkaügyi felügyeleti szerveket, valamint szükség esetén az egyéb végrehajtó és 
szakmai ügynökségeket; ezenkívül felhívja a tagállamokat, hogy az egészségügyi és 
biztonsági szakemberek számára biztosítsanak olyan megfelelő képzést, amely a 
nanoanyagoknak való ismert és esetlegesen káros kitettség megelőzéséhez szükséges;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni 
akkor is, ha bizonyos felhasznált anyagok veszélyei még nem ismertek; felkéri a bilbaói 
kockázatfigyelő ügynökséget és a tagállamokat, hogy fokozzák a figyelemfelkeltéssel és 
a bevált gyakorlatok cseréjével kapcsolatos erőfeszítéseiket;

11. a 89/391/EGK irányelv végrehajtásának összefüggésében felkéri a Bizottságot, hogy 
mérlegelje a nanorészecskéknek való munkahelyi kitettség problémájának kezeléséhez 
használható megfelelő eszköz szükségességét, amint a „hiányzó ismeretekkel” 
kapcsolatos újabb kutatások megvalósulnak, különösen a veszélyek és a kitettséggel járó 
kockázatok tekintetében, amely kutatás hozzájárul az ilyen anyagok valamennyi 
tulajdonságának és kockázatának teljes megértéséhez;

12. úgy gondolja, hogy az ilyen anyagok forgalomba hozatalának figyelembe kell vennie az 
áruk szabad mozgását, ami azt idézheti elő, hogy a másodlagos vagy végső felhasználásra 
egy másik országban kerül sor; ezért úgy véli, hogy pontosítani kell a fogyasztók 
tájékoztatásával és a termékek címkézésével kapcsolatos követelményeket, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a nanoanyagokkal kapcsolatos, a szükséges nyelveken 
meglévő címkézési és tájékoztatási rendelkezések betartását annak garantálása érdekében, 
hogy a munkavállalók átlátható tájékoztatást kapjanak, valamint hogy elővigyázatos 
megközelítést lehessen alkalmazni;

13. továbbá rámutat arra, hogy egyes esetekben a nanoanyagokkal kapcsolatos 
munkavédelmi és biztonsági előírásoknak több nyelven is rendelkezésre kell állniuk;

14. kiemeli, hogy a nanotechnológia és a nanoanyagok alkalmazása nyomán a termelők és a 
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munkáltatók oldalán keletkező felelősséget egyértelműen meg kell határozni;

15. hangsúlyozza, hogy szükség van a tudományos ismeretek, különösen a kockázatértékelés 
és -mérés, a hatékony kockázatmegelőzés, valamint a hatályos közösségi munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági jogszabályokkal összhangban lévő védelmi intézkedések 
alapjául szolgáló kutatás és az ebből fakadó eredmények felhasználásának gyors 
fejlesztésére; rendkívül fontosnak tartja, hogy a lehetséges munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonsági vonatkozásokkal az új alkalmazásokkal kapcsolatos kutatás elvégzésével 
egy időben foglalkozzanak; továbbá alapvető fontosságúnak tartja, hogy a KTF 
nanotechnológiákra vonatkozó költségvetésének jelentős részét különítsék el a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, fogyasztóvédelmi, valamint 
környezetvédelmi szempontok céljára;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a 
nanotechnológia fejlesztésének társadalmi dimenziójára, beleértve a kapcsolódó 
társadalomtudományi kutatást; hangsúlyozza, hogy a nanotechnológiát az előnyei, 
valamint az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásai alapján kell értékelni; 
megállapítja továbbá, hogy a lehető legkorábbi szakasztól kezdve biztosítani kell az 
érintett szociális partnerek aktív részvételét.
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