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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá sdělení Komise, které na jedné straně obsahuje vyvážený a aktuální přehled 
vědeckých poznatků a hodnocení případných zdravotních a environmentálních rizik 
nanomateriálů a na druhé straně přezkoumání právních předpisů Společenství;

2. uznává, že nanotechnologie a užívání nanomateriálů má výhody, včetně pokud jde 
o vytváření pracovních míst; zdůrazňuje skutečnost, že výrobky jsou dnes vyráběny 
bez dostatečných znalostí o uvolňování nanočástic a o jejich případném vlivu na člověka 
a životní prostředí;

3. navíc zdůrazňuje, že nanotechnologie a nanomateriály jsou po celou dobu svého 
životního cyklu velkým otazníkem, pokud jde o zdraví a bezpečnost při práci, neboť 
mnoho pracovníků ve výrobě je těmto materiálům vystavováno, aniž by bylo známo, zda 
uplatňované bezpečnostní postupy a přijatá ochranná opatření jsou dostatečné a účinné; 
konstatuje, že se předpokládá, že počet a rozmanitost pracovníků vystavených vlivům 
nanomateriálů v budoucnu vzroste; požaduje proto, aby byl na posuzování dopadů 
technologií vyčleňován dostatek času a finančních prostředků;

4. uznává, že o toxicitě nanočástic se v současné době ví jen velmi málo a že dosud nejsou 
k dispozici komplexní informace o tom, jaká rizika pro pracovníky mohou různé 
nanočástice představovat; upozorňuje ovšem na to, že předběžné výsledky většiny 
zveřejněných studií ukazují, že čím menší je průměr částice a čím větší je její plocha, tím 
se toxicita nerozpustných částic podobného složení zvyšuje;  dále konstatuje, že tyto 
studie ukazují, že určité riziko vážných dopadů na zdraví představují vysoce jemné 
částice, znečištění vzduchu a vlákna;

5. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé užívání 
nanomateriálů probíhalo bezpečně a odpovědně a také aby byla vyvinuta odpovědná 
nanotechnologie, která do přístupu k výrobě a uplatňování začlení otázky zdraví 
a bezpečnosti; domnívá se proto, že je nezbytné formulovat odpovídající, vědecky 
odůvodnitelné prahové hodnoty;

6. uznává, že pro snížení rizik a vyloučení potenciálně negativních vlivů má ústřední 
význam prevence; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit vědecký základ, 
je v zájmu zachování vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti práce i životního 
prostředí nezbytné řídit se principem obezřetnosti a principem vyloučení rizika u zdroje;

7. upozorňuje na skutečnost, že v různých stadiích životního cyklu výrobku mohou být 
ohroženy různé skupiny lidí:  při výrobě a manipulaci s výrobkem, při balení, dopravě 
a údržbě, při jeho likvidaci a demolici, a tehdy kdy jsou s ním v kontaktu druhotní 
a koncoví uživatelé a spotřebitelé; připomíná, že hodnocení rizik se musí zakládat 
na normálním užívání a běžných nehodách, jakož i na skutečnosti, že rizikovými faktory 
jsou vdechování částic, styk s kůží a další způsoby expozice; zdůrazňuje, že příslušné 
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právní předpisy musejí zohlednit kategorie lidí, kteří jsou těmto rizikům vystaveni, jakož 
i rizika, která s těmito kategoriemi souvisejí;

8. zdůrazňuje význam ujištění ze strany Komise a členských států o tom, že rámcová 
směrnice 89/391/EHS i její jednotlivé směrnice, a zejména směrnice 98/24/ES 
o nebezpečných chemických činitelích používaných při práci, jsou plně dodržovány;
domnívá se, že klíčovými prvky těchto směrnic, pokud jde o nanomateriály, jsou 
posuzování rizik, ochranná a preventivní opatření, právo na informace a konzultace 
a právo na školení;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby nabídly dodatečné podněty, které by podpořily 
dodržování regulačního rámce, včetně například posílením inspektorátů práce a případně 
dalších orgánů pro vynucování práva a profesních organizací; vyzývá rovněž členské 
státy, aby zajistily odpovídající školení pro odborníky na oblast zdraví a bezpečnosti, 
které je nezbytné v zájmu prevence před známými a potenciálně škodlivými účinky 
expozice nanomateriálům;

10. upozorňuje, že je nezbytné přijmout preventivní opatření a opatření ke snížení rizika, a to 
i přesto, že nebezpečí plynoucí z používání určitých látek zůstává stále neznámé; vyzývá 
středisko pro sledování rizik Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Bilbau 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí o zvyšování povědomí a výměnu osvědčených 
postupů;

11. vyzývá Komisi, aby v rámci provádění směrnice 89/391/EHS zvážila nezbytnost 
vytvoření odpovídajícího nástroje, který by řešil otázku expozice nanočásticím 
na pracovišti, jakmile další výzkum v oblasti chybějících vědomostí, zejména pokud jde 
o nebezpečí a rizika expozice, umožní úplné porozumění všem vlastnostem těchto 
materiálů a s nimi spojených rizik;

12. domnívá se, že proces uvádění těchto látek na trh musí zohlednit volný pohyb zboží, díky 
kterému se výrobky mohou dostat k druhotným a konečným uživatelům v jiné zemi; 
domnívá se proto, že je třeba jasně definovat požadavky na informace poskytované 
spotřebitelům, jakož i požadavky na označování výrobků, a naléhavě žádá členské státy, 
aby zajistily dodržování stávajících ustanovení o označování a informování v souvislosti 
s nanomateriály v příslušných jazycích; díky tomuto dodržování tak pracovníci budou mít 
transparentní informace a bude uplatňován i přístup obezřetnosti;

13. dále zdůrazňuje, že v konkrétních případech musí být ustanovení týkající se ochrany 
pracovníků a jejich bezpečnosti ve vztahu k nanomateriálům k dispozici v několika 
jazycích;

14. zdůrazňuje, že je nezbytné jasně stanovit odpovědnost výrobců a zaměstnavatelů, kteří 
mají co do činění s nanotechnologiemi a využívají nanomateriály;

15. zdůrazňuje, že je potřeba rychle zlepšit vědecké poznatky a jejich využití, zejména 
výzkum, o který se opírá posouzení rizika a měření, účinná prevence rizik a ochranná 
opatření v souladu se stávajícími předpisy Společenství o ochraně zdraví a bezpečnosti
práce; domnívá se, že možné účinky na zdraví a bezpečnost na pracovišti je naprosto 
důležité řešit současně s prováděným výzkumem nových aplikací; dále se domnívá, že je 
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nezbytné, aby podstatná část rozpočtu na výzkum a technický rozvoj nanotechnologií 
byla vyčleněna na otázky ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany spotřebitele 
a životního prostředí;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost sociální dimenzi rozvoje 
nanotechnologií, včetně souvisejícího socio-vědeckého výzkumu; zdůrazňuje, že je 
nezbytné posoudit nanotechnologie z hlediska jejich užitečnosti a vlivu na člověka 
a životní prostředí; dále se domnívá, že je nezbytné, aby byla v co nejranější fázi zajištěna 
aktivní účast příslušných sociálních partnerů.
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