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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą, kuriame bendrai pateikiama suderinta ir 
atnaujinta mokslo žinių apžvalga ir galimų nanomedžiagų keliamo pavojaus sveikatai ir 
aplinkai įvertinimas bei Bendrijos teisės aktų peržiūra;

2. pripažįsta, kad nanotechnologijų ir nanomedžiagų naudojimas gali duoti naudos, įskaitant 
naujų darbo vietų kūrimą; pabrėžia tai, kad šiuo metu produktai gaminami neturint 
pakankamai žinių apie nanodalelių atsiskyrimą ir galimą šių dalelių poveikį žmonėms ir 
aplinkai;

3. be to, pabrėžia, kad dėl nanotechnologijų ir nanomedžiagų per visą nanodalelių gyvavimo 
ciklą kyla svarbių profesinės sveikatos ir saugos problemų, nes daugelis darbuotojų 
įvairiais gamybos etapais patiria šių medžiagų poveikį nežinodami, ar tinkamos ir 
veiksmingos saugos procedūros ir apsaugos priemonės; pažymi, kad darbuotojų, 
patiriančių nanomedžiagų poveikį, skaičius ir įvairovė ateityje turėtų didėti; taigi ragina, 
kad pakankamai laiko ir biudžeto išteklių būtų skiriama technologijoms vertinti;

4. pripažįsta, kad dabartinės žinios apie nanodalelių toksiškumą yra ribotos ir kad dar 
neturima išsamios informacijos apie tai, kokį pavojų darbuotojams gali kelti įvairios 
nanodalelės, tačiau pažymi, kad daugelio paskelbtų tyrimų išankstiniai rezultatai rodo, 
jog panašios sudėties netirpių dalelių toksiškumas didėja mažėjant dalelių skersmeniui ir 
didėjant jų paviršiaus plotui; be to, pažymi, kad atlikus šiuos tyrimus atskleidžiama, jog 
dėl smulkių dalelių, oro taršos ir pluoštų poveikio sveikatai kyla rimtas pavojus;

5. pabrėžia, kad itin svarbu trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais nanomedžiagas 
naudoti saugiai ir atsakingai bei vystyti patikimas nanotechnologijas atsižvelgiant į 
sveikatos ir saugumo aspektus gamybos ir taikymo metu; todėl mano, kad būtina parengti 
tinkamus moksliškai pagrįstus kriterijus;

6. pripažįsta, kad prevencija yra labai svarbi siekiant sumažinti pavojų ir pašalinti galimą 
neigiamą įtaką; pabrėžia, kad, siekiant išlaikyti aukštą sveikatos ir saugos darbe bei 
aplinkos apsaugos lygį, pagrindinis turi būti atsargumo principas, taikomas kartu su 
rizikos pašalinimo prie jos ištakų principu, nes mokslinis pagrindas dar turi būti 
tobulinamas;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad skirtingų kategorijų žmonės, įskaitant antrinius ir galutinius 
naudotojus bei vartotojus, gali patirti pavojų įvairiais produkto gyvavimo ciklo etapais –
gaminant ir tvarkant, pakuojant, transportuojant ir prižiūrint, šalinant ir sunaikinant; 
primena, kad rizikos vertinimas turi būti grindžiamas normalaus naudojimo sąlygomis ir 
nelaimingais atsitikimais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad poveikis patiriamas medžiagoms 
patekus į kvėpavimo takus, ant odos ir kitaip; pabrėžia, kad susijusiuose teisės aktuose 
turi būti atsižvelgiama į riziką patiriančias žmonių kategorijas ir su jomis susijusias 
rizikos rūšis;
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8. pažymi, kad svarbu, jog Komisija ir valstybės narės užtikrintų, kad būtų visiškai 
laikomasi pagrindų Direktyvos 89/391/EEB ir jos atskirų direktyvų, ir ypač Direktyvos 
98/24/EB dėl pavojingų cheminių veiksnių darbe; mano, kad pagrindinės su 
nanomedžiagomis susijusios šių direktyvų dalys yra rizikos vertinimas, apsaugos ir 
prevencijos priemonės, informavimo ir konsultavimo teisės bei teisė į mokymą;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti papildomas paskatas, įskaitant, pavyzdžiui, 
darbo inspekcijos tarnybų ir prireikus kitų teisėsaugos bei profesinių agentūrų stiprinimą, 
kad būtų skatinama laikytis reguliavimo sistemos; taip pat ragina valstybes nares 
užtikrinti tinkamą sveikatos ir saugos specialistų mokymą, kuris reikalingas norint 
užtikrinti žinomo bei galbūt žalingo nanomedžiagų poveikio prevenciją;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia imtis prevencijos ir rizikos sumažinimo priemonių, net 
kai dar nežinoma, kokį pavojų kelia tam tikros naudojamos medžiagos; ragina Bilbao 
agentūros rizikos stebėsenos centrą ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant 
didinti supratimą ir keistis pažangiąja patirtimi;

11. ragina Komisiją, kai tik atlikus tolesnius žinių trūkumo, ypač pavojų ir poveikio rizikos, 
tyrimus bus surinkta išsamių žinių apie nanodalelių savybes ir jų keliamą riziką, 
apsvarstyti, ar reikia numatyti priemonę, kuri įgyvendinant Direktyvą 89/391/EEB būtų 
tinkama norint išvengti nanodalelių poveikio darbo vietoje;

12. mano, kad teikiant šias medžiagas į rinką reikia atsižvelgti į laisvą produktų judėjimą, dėl 
kurio galimas jų antrinis ir galutinis naudojimas kitose šalyse; taigi mano, kad klientų 
informavimo ir produktų žymėjimo reikalavimai turi būti išaiškinti, ir ragina valstybes 
nares užtikrinti, jog būtų laikomasi nanomedžiagoms galiojančių žymėjimo ir 
informacijos pateikimo reikalingomis kalbomis reikalavimų siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojams būtų suteikiama skaidri informacija ir būtų galima taikyti prevencijos 
metodą;

13. be to, pažymi, kad tam tikrais atvejais su nanomedžiagomis susijusios nuostatos dėl 
darbuotojų apsaugos ir saugos turėtų būti prieinamos keliomis kalbomis;

14. pabrėžia, kad reikia aiškiai nustatyti gamintojų ir darbdavių atsakomybę 
nanotechnologijų ir nanomedžiagų naudojimo atvejais;

15. pabrėžia, kad reikia kuo sparčiau tobulinti mokslinių žinių, ypač mokslinių tyrimų, 
susijusių su rizikos vertinimu ir matavimu, veiksmingomis rizikos prevencijos ir 
apsaugos priemonėmis pagal galiojančius Bendrijos profesinės sveikatos ir apsaugos 
teisės aktus, bazę ir jos panaudojimą; mano, kad neparastai svarbu galimus sveikatos ir 
saugos darbe klausimus spręsti tuo pačiu metu, kai vyksta naujovių tyrimai; be to, mano, 
kad itin svarbu, jog žymi nanotechnologijų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai 
numatytų biudžeto lėšų dalis būtų skiriama profesinės sveikatos ir saugos, vartotojų bei 
aplinkos apsaugos klausimams;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį atkreipti į socialinį nanotechnologijų 
vystymo aspektą, įskaitant susijusius socialinių mokslų tyrimus; pabrėžia, kad 
nanotechnologijas reikėtų vertinti atsižvelgiant į jų naudą ir poveikį žmonėms bei 
aplinkai; taip pat mano, jog turėtų būti užtikrinama, kad susiję socialiniai partneriai 
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