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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja Sporočilo Komisije, ki na splošno daje uravnotežen in posodobljen pregled 
znanstvenega znanja ter po eni strani oceno možnih tveganj nanomaterialov za zdravje ali 
okolje po drugi pa pregled zakonske ureditve EU;

2. priznava, da imata nanotehnologija in uporaba nanomaterialov prednosti, tudi za 
ustvarjanje delovnih mest; poudarja dejstvo, da proizvodnja danes poteka s 
pomanjkljivim znanjem o sproščanju nanodelcev in morebitnih učinkih, ki jih ti lahko 
imajo na ljudi in okolje;

3. nadalje poudarja, da nanotehnologija in nanomateriali skozi celotni življenjski ciklus 
pomenita velik izziv za zdravje in varnost pri delu, saj je tem materialom izpostavljenih 
veliko delavcev v proizvodni verigi, ne da bi vedeli, ali se izvajajo varnostni postopki in 
ali so varnostni ukrepi ustrezni in učinkoviti; ugotavlja, da se bo v prihodnje še 
povečevalo število in raznolikost skupin delavcev, izpostavljenih učinkom 
nanomaterialov; zato poziva, naj bo za ocenjevanje tehnologije na voljo dovolj časa in 
proračunskih sredstev;

4. priznava, da je danes znanje o strupenosti nanodelcev omejeno in da ni izčrpnih 
informacij o tveganjih, ki jih različni nanodelci predstavljajo za delavce, vendar 
ugotavlja, da predhodni rezultati večine objavljenih študij kažejo, da se strupenost 
netopnih delcev v podobni sestavi povečuje z manjšanjem premera delcev in večanjem 
njihove površine; poleg tega ugotavlja, da te študije razkrivajo tveganje za resne 
posledice za zdravje, ki ga predstavljajo izredno majhni delci, onesnaženje zraka in 
vlakna;

5. poudarja velik pomen, ki ga imata varna in odgovorna kratko-, srednje- in dolgoročna 
uporaba nanomaterialov, ter razvoj odgovorne nanotehnologije, ki združuje vidike 
zdravja in varnosti s proizvodnjo in načini uporabe; meni, da je zato treba določiti 
ustrezne in strokovno utemeljene omejitve;

6. priznava ključni pomen preventive, da bi zmanjšali tveganja ter odpravili morebitne 
negativne vplive; poudarja, da mora biti previdnostni pristop glavno načelo, skupaj s 
pristopom odpravljanja tveganja pri viru, saj je treba še izboljšati znanstveno podlago, da 
se ohrani visoka raven varovanja zdravja in varnosti pri delu ter okolja;

7. opozarja, da so lahko različne skupine ljudi ogrožene na različnih stopnjah življenjskega 
cikla proizvoda: pri proizvodnji in ravnanju s proizvodom, pri pakiranju, prevozu in 
vzdrževanju, pri odlaganju in uničenju, pri sekundarnih in končnih uporabnikih ter 
potrošnikih; opozarja, da mora ocena tveganja temeljiti na običajni uporabi in nesrečah, 
pa tudi na tem, ali gre za vdihavanje, stik s kožo in ali druge načine izpostavljenosti; 
poudarja, da mora ustrezna zakonodaja upoštevati ogrožene skupine ljudi ter tveganja, 
povezana s temi skupinami;
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8. poudarja, kako pomembno je, da Komisija in države članice zagotovijo popolno 
skladnost z okvirno direktivo 89/391/EGS in njenimi posameznimi direktivami ter zlasti z 
Direktivo 98/24/ES o nevarnih kemičnih dejavnikih pri delu; meni, da so glede 
nanomaterialov ključni deli teh direktiv ocena tveganja, zaščitni in preventivni ukrepi, 
pravica do obveščanja in posvetovanja ter pravica do usposabljanja;

9. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dodatne pobude za dosego skladnosti z 
regulativnim okvirom, skupaj s krepitvijo inšpekcijskih organov za delo ter drugih 
agencij za izvrševanje zakonodaje in strokovnih agencij, kjer je to ustrezno; ravno tako 
poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno usposabljanje strokovnjakov za zdravje in 
varnost, ki je potrebno za preprečevanje znane in potencialno nevarne izpostavljenosti 
nanomaterialom;

10. opozarja, da je treba uvesti ukrepe za preventivo in zmanjšanje tveganja, tudi če 
škodljivost snovi še ni znana; poziva Agencijo za varnost in zdravje pri delu v Bilbau ter 
države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za večjo ozaveščenost in izmenjavo dobre 
prakse;

11. poziva Komisijo, naj v okviru Direktive 89/391/EGS premisli o ustreznem instrumentu za 
obravnavanje izpostavljenosti nanodelcem na delovnem mestu, takoj ko bodo dale 
rezultate nadaljnje raziskave o „vrzelih v znanju“ (zlasti glede nevarnosti in tveganja 
izpostavljenosti), s katerimi bo mogoče bolje razumeti lastnosti in nevarnosti teh 
materialov;

12. meni, da je pri dajanju na trg teh snovi treba upoštevati prost pretok blaga, zaradi česar bo 
lahko sekundarna ali končna uporaba potekala v drugi državi; meni, da je treba razjasniti 
zahteve glede informacij za kupca ter označevanja proizvodov, ter odločno poziva države 
članice, naj zagotovijo skladnost z veljavnimi določbami o označevanju in obveščanju 
glede nanomaterialov v ustreznih jezikih, tako da bodo delavci imeli dovolj jasnih 
informacij ter da bo mogoče uveljaviti previdnostni pristop;

13. poleg tega poudarja, da morajo biti za vsak posamezni primer določbe o zaščiti in 
varnosti delavcev glede nanomaterialov na voljo v več jezikih;

14. poudarja, da je proizvajalcem in delodajalcem treba dodeliti jasne odgovornosti za 
nanotehnologijo in uporabo nanomaterialov;

15. poudarja, da je treba hitro izpopolniti znanstveno znanje in ga razumeti, zlasti raziskave, 
ki so v pomoč pri oceni in izmeri tveganja, učinkovitemu preprečevanju tveganja in 
preventivnih ukrepih v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti o zdravju in varnosti pri 
delu; meni, da je zelo pomembno obravnavati morebitne posledice za zdravje in varnost 
pri delu sočasno z raziskavami o novih načinih uporabe; poleg tega meni, da je 
pomembno, da se znaten del proračuna za raziskave in razvoj na področju nanotehnologij 
nameni za vidike zdravja in varnosti pri delu, varstva potrošnikov ter okolja;

16. poziva Komisijo in države članice, naj posebno pozornost namenijo socialni razsežnosti 
razvoja nanotehnologij, skupaj s spremljevalnimi raziskavami na področju družboslovja; 
poudarja dejstvo, da je treba nanotehnologijo ocenjevati z vidika uporabnosti in vpliva na 
ljudi in okolje; nadalje meni, da je treba čim prej zagotoviti dejavno sodelovanje 
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socialnih partnerjev, ki jih to zadeva.
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