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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon, jossa esitetään ensinnäkin yleisesti 
ottaen tasapainoinen ja ajantasainen katsaus nanomateriaalien mahdollisia terveys- tai 
ympäristöriskejä koskeviin tieteellisiin tietoihin ja arvioihin ja toisaalta katsaus yhteisön 
oikeuteen;

2. myöntää, että nanoteknologiasta ja nanomateriaalien käytöstä on potentiaalista hyötyä, 
muun muassa työpaikkojen luomisen kannalta; korostaa, että tuotteita valmistetaan tätä 
nykyä tietämättä riittävästi nanohiukkasten vapautumisesta ja niiden mahdollisista 
vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön;

3. korostaa lisäksi, että nanoteknologia ja nanomateriaalit aiheuttavat koko elinkaarensa 
aikana suuria haasteita työterveyshuollon ja -turvallisuuden alalla, koska monet 
tuotantoketjun työntekijöistä altistuvat näille materiaaleille tietämättä, ovatko toteutetut 
turvallisuusjärjestelyt ja suojatoimenpiteet asianmukaisia ja tehokkaita; panee merkille, 
että nanomateriaalien vaikutuksille altistuvien eri alojen työntekijöiden määrän odotetaan 
kasvavan tulevaisuudessa; vaatii siksi, että tekniikan vaikutusten arviointiin varataan 
riittävästi aikaa ja määrärahoja;

4. myöntää, että nykyinen tietämys nanohiukkasten myrkyllisyydestä on rajallinen, ja että 
vielä ei ole käytettävissä kokonaisvaltaista tietoa siitä, mitä riskejä eri nanohiukkaset 
voivat työntekijöille aiheuttaa; panee kuitenkin merkille, että useimpien julkaistujen 
tutkimusten alustavista tuloksista käy ilmi, että koostumukseltaan samankaltaisten 
liukenemattomien hiukkasten myrkyllisyys kasvaa, kun hiukkasen halkaisija pienenee ja 
hiukkasen pinta-ala kasvaa; panee vielä merkille, että kyseisistä tutkimuksista käy ilmi, 
että mikrohiukkasista, ilmansaasteista ja kuiduista aiheutuu vakavia terveysriskejä;

5. tähdentää, että nanomateriaalien turvallinen ja vastuullinen käyttö on äärimmäisen tärkeää 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, samoin kuin vastuullisen nanoteknologian 
kehittäminen siten, että tuotantoon ja sovelluksiin integroidaan terveys- ja 
turvallisuusnäkökohdat; pitää siksi välttämättömänä muotoilla asianmukaiset tieteellisesti 
perusteltavissa olevat kynnysarvot;

6. myöntää, että ennaltaehkäisy on keskeistä riskien lievittämiseksi ja mahdollisten 
kielteisten vaikutusten eliminoimiseksi; korostaa, että samalla, kun tieteellistä perustaa on 
kehitettävä, ennalta varautumisen periaatetta ja periaatetta riskin eliminoimisesta sen 
alkulähteellä on pidettävä perusperiaatteina työterveyden ja turvallisuuden sekä 
ympäristönsuojelun korkean tason ylläpitämiseksi;

7. kiinnittää huomiota siihen, että riskiryhmät voivat vaihdella tuotteen elinkaaren eri 
vaiheissa: tuotanto- ja käsittelyvaihe, pakkausvaihe, kuljetus ja huolto, loppukäsittely ja 
hävittäminen, toissijainen ja loppukäyttö sekä kuluttajat; muistuttaa, että 
riskinarvioinnissa on tarkasteltava normaalia käyttöä ja onnettomuuksia, mutta siinä on 
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otettava huomioon myös sisäänhengityksen tai ihokosketuksen kautta tai muulla tavoin 
syntyvä altistus; korostaa, että asiaa koskevassa lainsäädännössä on otettava huomioon 
riskialttiit ihmisryhmät sekä näihin ryhmiin liittyvät riskit;

8. korostaa komission ja jäsenvaltioiden tärkeää tehtävää varmistettaessa, että 
puitedirektiiviä 89/391/ETY ja siihen liittyviä erityisdirektiivejä, erityisesti direktiiviä 
98/24/EY työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä, noudatetaan 
täysimääräisesti; katsoo, että näiden direktiivien keskeisiä osia nanomateriaalien suhteen 
ovat riskien arviointi, suojelu ja ennaltaehkäisy, oikeus tiedonsaantiin ja kuulemiseen sekä 
työntekijöiden koulutusta koskeva oikeus;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan lisäkannustimia, joilla lujitetaan 
säädöskehyksen noudattamista, mukaan luettuna esimerkiksi työsuojeluelinten ja muiden 
valvonta- ja ammattikuntakohtaisten elinten vahvistaminen tarvittaessa; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaisen koulutuksen terveys- ja turvallisuusalan 
asiantuntijoille, mikä on välttämätöntä sekä nanomateriaalien tunnettujen että niiden 
potentiaalisten haitallisten vaikutusten ennalta ehkäisemiseksi;

10. kiinnittää huomiota tarpeeseen toteuttaa ennaltaehkäisy- ja riskinvähentämistoimia, vaikka 
käytettyjen erityisaineiden vaaroista ei vielä ole varmuutta; kehottaa Bilbaon viraston 
riskienseurantakeskusta ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan tiedotuksen 
parantamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi;

11. kehottaa komissiota direktiivin 89/391/ETY täytäntöön pantaessa pohtimaan, tarvitaanko 
asianmukaista välinettä nanohiukkasille työssä altistumisen torjumiseen, heti kun
lisätutkimuksilla on paikattu tiedoissa olevat aukot (etenkin mitä tulee riskeihin ja 
altistumisen vaaraan), niin että on mahdollista ymmärtää kyseisten materiaalien 
ominaisuudet ja riskit;

12. katsoo, että tällaisten aineiden markkinoille saattamisessa on otettava huomioon tuotteiden 
vapaa liikkuvuus, josta saattaa olla seurauksena, että toissijainen käyttö tai loppukäyttö 
tapahtuu toisessa maassa; katsoo sen vuoksi, että kuluttajille tiedottamista ja 
tuotemerkintöjä koskevia vaatimuksia on selvennettävä, ja vaatii jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nanomateriaaleja koskevien tietojen ilmoittamista ja nanomateriaalien 
merkintää tarvittavilla kielillä koskevia määräyksiä noudatetaan, jotta varmistetaan, että 
työntekijöille tarjotaan tietoa avoimesti ja jotta voidaan noudattaa ennalta varautumisen 
periaatetta;

13. korostaa vielä, että nanomateriaaleja koskevien työsuojelu- ja turvallisuusmääräysten on 
yksittäisissä tapauksissa oltava saatavilla useilla kielillä;

14. korostaa, että tuottajien ja työnantajien vastuu nanoteknologiasta ja nanomateriaalien 
käytöstä on määriteltävä selkeästi;

15. korostaa, että tieteellisiä tietoja ja niiden hyödyntämistä on parannettava nopeasti, etenkin 
tutkimusta, joka tukee riskinarviointia ja -mittausta, tehokasta riskien ennaltaehkäisyä ja 
suojelua voimassa olevien yhteisön työterveys- ja turvallisuussäädösten mukaisesti; pitää 
äärimmäisen tärkeänä sitä, että uusia sovelluksia tutkittaessa tarkastellaan myös 
mahdollisia työterveys- ja työturvallisuusvaikutuksia; pitää lisäksi todella tärkeänä, että 



AD\756437FI.doc 5/6 PE414.293v02-00

FI

huomattava osa nanoteknologian tutkimus- ja kehitysmäärärahoista osoitetaan työterveyttä 
ja -turvallisuutta, kuluttajansuojaa ja ympäristöä koskevaan tutkimukseen;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota nanoteknologian 
kehittämiseen liittyvään sosiaaliseen ulottuvuuteen, mukaan luettuna siihen liittyvä 
sosiaalis-tieteellinen tutkimus; painottaa, että nanoteknologiaa olisi arvioitava siitä 
saatavan hyödyn sekä siitä ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten perusteella; 
katsoo edelleen, että asianomaisten työmarkkinaosapuolten aktiivinen osallistuminen on 
varmistettava mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien.
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