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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kurš pamatā sniedz līdzsvarotu un aktuālu pārskatu 
par zinātnes atziņām un arī novērtējumu par nanomateriālu izraisītiem iespējamiem 
draudiem veselībai un videi un pārskatu par ES tiesību aktiem šajā jomā;

2. atzīst, ka nanotehnoloģijas un nanomateriālu izmantošana ir daudzsološa, tostarp arī 
attiecībā uz darba vietu radīšanu; uzsver, ka patlaban produkciju izgatavo bez 
pietiekamām zināšanām par nanodaļiņu izplatīšanos un iespējamo ietekmi uz cilvēkiem 
un vidi;

3. turklāt uzsver, ka nanotehnoloģijas un nanomateriāli visā to dzīves ciklā izraisa būtiskas 
problēmas profesionālās veselības un drošības jomā, jo daudzi pie ražošanas līnijām 
strādājošie ir pakļauti šo materiālu ietekmei, nezinot, vai īstenotie drošības un 
aizsardzības pasākumi ir atbilstīgi un efektīvi; atzīmē, ka nanomateriālu ietekmei 
pakļauto strādājošo skaits un dažādība nākotnē pieaugs; tādēļ prasa nodrošināt pietiekami 
daudz laika un finansējuma minētās tehnoloģijas novērtēšanai;

4. atzīst, ka pašreizējās zināšanas par nanodaļiņu toksicitāti ir ierobežotas un vēl nav 
pieejama visaptveroša informācija par dažādu nanodaļiņu izraisīto iespējamo risku 
strādājošajiem; bet atzīmē, ka lielākās daļas līdz šim publicēto pētījumu provizoriskie 
rezultāti norāda, ka līdzīga sastāva nešķīstošu daļiņu toksicitāte pieaug, samazinoties 
daļiņas diametram un palielinoties daļiņas virsmas laukumam; turklāt atzīmē, ka šie 
pētījumi atklāj īpaši sīko daļiņu, gaisa piesārņojuma un šķiedru nozīmīgu ietekmi uz 
veselību;

5. uzsver, cik ļoti nozīmīgi ir piesardzīgi izmantot nanomateriālus īstermiņā, vidējā termiņā, 
kā arī ilgtermiņā un izstrādāt drošas nanotehnoloģijas, kurās veselības un drošības aspekti 
būtu integrēti ar ražošanas un lietošanas aspektiem; tāpēc uzskata, ka jānosaka atbilstīgas, 
zinātniski pamatojamas robežvērtības;

6. atzīst, ka profilaksei ir galvenā nozīme, lai mazinātu risku un izslēgtu potenciāli negatīvu 
ietekmi; uzsver, ka jāuzlabo zinātniskā bāze, ka piesardzības principam, tāpat kā 
principam saistībā ar riska novēršanu tā rašanās vietā, ir jābūt galvenajam principam, lai 
uzturētu augstu drošības un veselības aizsardzības līmeni darbā, kā arī augstu vides 
aizsardzības līmeni;

7. pievērš uzmanību tam, ka dažādas iedzīvotāju grupas var tikt pakļautas riskam dažādos 
izstrādājuma dzīves ciklos — ražošanas un apstrādes posmā, iepakojot, transportējot un 
uzturot, apglabāšanas un nojaukšanas laikā — gan attiecībā uz sekundāriem un tiešiem 
lietotājiem, gan arī patērētājiem; atgādina, ka riska novērtējuma pamatā jābūt normālam 
lietošanas režīmam un negadījumiem, kā arī tam, ka veidi, kā pakļauj ietekmei, ir 
ieelpošana, uzņemšana caur ādu un vēl citi; uzsver, ka attiecīgajos tiesību aktos jāņem 
vērā iedzīvotāju grupas, kas pakļautas riskam, kā arī riski, kas saistīti ar šīm iedzīvotāju 
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grupām;

8. uzsver, cik tas ir nozīmīgi, lai Komisija un dalībvalstis nodrošinātu pilnīgu 
Pamatdirektīvas 89/391/EEK un atsevišķo direktīvu, jo īpaši Direktīvas 98/24/EK par 
risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, ievērošanu; uzskata, ka šo direktīvu 
galvenie aspekti attiecībā uz nanomateriāliem ir riska novērtējums, aizsardzības un 
profilakses pasākumi, tiesības uz informāciju un konsultēšanos un tiesības uz apmācību;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt papildu stimulus, lai veicinātu atbilstību 
reglamentējošajiem noteikumiem, piemēram, veicinot darba uzraudzības dienestu 
darbību, un, vajadzības gadījumā, arī citu piemērošanas un profesionālo aģentūru 
darbību; tāpat aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgu apmācību veselības un drošības 
speciālistiem, kas nepieciešama, lai novērstu nanomateriālu negatīvo ietekmi — gan 
zināmo, gan arī iespējamo;

10. vērš uzmanību uz to, ka profilakses un riska samazināšanas pasākumi jāveic arī tad, ja 
konkrētu izmantoto vielu bīstamība vēl nav zināma; aicina Bilbao Aģentūras Riska 
novērošanas centru un dalībvalstis pastiprināt centienus izpratnes veidošanā un labas 
prakses apmaiņā;

11. aicina Komisiju saistībā ar Direktīvas 89/391/EEK īstenošanu apsvērt, vai būtu 
nepieciešams adekvāts instruments, kurš būtu piemērots, lai risinātu jautājumus par 
nanodaļiņu ietekmi darba vietās, tiklīdz turpmākie pētījumi vēl nepietiekami izpētītos 
jautājumos, īpaši attiecībā uz apdraudējuma un pakļaušanas ietekmei risku, dos iespēju 
pilnībā izprast šo materiālu īpašības un to izraisīto apdraudējumu;

12. uzskata, ka, laižot šādus izstrādājumus tirgū, jāņem vērā produkcijas brīva aprite, kā 
rezultātā izstrādājuma sekundārā un galapatēriņa fāze var būt citā valstī; tāpēc uzskata, ka 
jāprecizē prasības attiecībā uz pircēju informēšanu un izstrādājumu marķēšanu, un 
mudina dalībvalstis nodrošināt saskaņotību ar pašreizējiem noteikumiem par marķēšanu 
un informāciju attiecībā uz nanomateriāliem, lai darbinieki saņemtu pārredzamu 
informāciju un būtu iespējams piemērot piesardzības principu;

13. turklāt norāda, ka atsevišķos gadījumos darba aizsardzības un drošības noteikumiem 
attiecībā uz nanomateriāliem jābūt pieejamiem vairākās valodās;

14. uzsver, ka skaidri jānosaka to ražotāju un darba devēju atbildība, kas iesaistīti 
nanotehnoloģiju izmantošanā;

15. uzsver, ka strauji jāuzlabo zinātnes atziņas šajā jomā un jāizmanto tās praksē, īpaši 
attiecībā uz pētījumiem, kas saistīti ar riska novērtējumu un noteikšanu, efektīvu riska 
novēršanu un aizsardzības pasākumiem saskaņā ar pašreizējiem Kopienas tiesību aktiem 
profesionālās veselības un drošības jomā; uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai problēmas, 
kas saistītas ar ietekmi uz veselību un drošību, tiktu risinātas vienlaicīgi ar pētījumiem 
par jauniem piemērošanas veidiem; turklāt uzskata, ka ir svarīgi, lai būtiska PTA budžeta 
daļa attiecībā uz nanotehnoloģijām tiktu paredzēta jautājumiem, kas saistīti ar 
profesionālo veselību, drošību, patērētāju aizsardzību un vidi;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst nanotehnoloģiju attīstības 
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sociālajai dimensijai, tostarp saistītajiem sociālo zinātņu pētījumiem; uzsver, ka 
nanotehnoloģija ir jānovērtē, ņemot vērā tās iespējas un ietekmi uz cilvēkiem un vidi; 
turklāt uzskata — jau pašā sākumā jānodrošina attiecīgo darba tirgus partneru aktīva 
iesaistīšana;
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