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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie, ktoré vo všeobecnosti poskytuje vyvážený a aktuálny prehľad 
vedeckých poznatkov a hodnotenie možných rizík nanomateriálov pre zdravie a životné 
prostredie na jednej strane, ako aj preskúmanie právnych predpisov Spoločenstva 
na druhej strane;

2. uznáva, že nanotechnológia a využívanie nanomateriálov majú výhody, a to aj z hľadiska 
vytvárania pracovných miest; zdôrazňuje skutočnosť, že výrobky sa v súčasnosti 
vyrábajú bez dostatočných vedomostí o uvoľňovaní nanočastíc a ich prípadnom vplyve 
na človeka a životné prostredie;

3. ďalej zdôrazňuje, že nanotechnológia a nanomateriály predstavujú počas ich celého 
životného cyklu dôležitú výzvu pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku, keďže mnohí 
pracovníci v rámci výrobného reťazca sú vystavení týmto materiálom bez toho, aby 
vedeli, či sú uplatňované bezpečnostné postupy a prijaté ochranné opatrenia dostatočné 
a účinné; poznamenáva, že sa očakáva, že počet a rôznorodosť pracovníkov vystavených 
účinkom nanomateriálov bude v budúcnosti rásť; žiada preto, aby sa na hodnotenie 
vplyvov tejto technológie vyčlenil dostatočný čas a finančné prostriedky;

4. uznáva, že súčasné poznatky o toxicite nanočastíc sú obmedzené a že zatiaľ nie sú 
dostupné komplexné informácie o tom, aké riziká môžu rôzne nanočastice predstavovať 
pre pracovníkov, ale poznamenáva, že z predbežných výsledkov väčšiny zverejnených 
štúdií vyplýva, že toxicita nerozpustných častíc podobného zloženia narastá 
so zmenšujúcim sa priemerom častíc a so zväčšujúcou sa plochou ich povrchu; ďalej 
konštatuje, že na základe týchto štúdií je zrejmé riziko závažných vplyvov na zdravie 
spôsobených ultrajemnými časticami, znečistením vzduchu a vláknami;

5. zdôrazňuje rozhodujúci význam bezpečného a zodpovedného používania nanomateriálov 
v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, ako aj vývoja zodpovednej 
nanotechnológie, ktorá začlení zdravotné a bezpečnostné hľadiská do koncepcií v oblasti 
výroby a používania; preto považuje za potrebné stanoviť primerané a vedecky 
odôvodnené prahové hodnoty;

6. uznáva, že prevencia má kľúčový význam pre zmiernenie rizík a odstránenie prípadných 
negatívnych účinkov; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že treba zdokonaliť vedecký 
základ, musí byť zásada predbežnej opatrnosti spolu so zásadou odstránenia rizika pri
zdroji hlavnou zásadou, aby sa zachovala vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci, ako aj životného prostredia;

7. poukazuje na to, že v rôznych fázach životnosti výrobku – pri výrobe a manipulácii, pri 
balení, preprave a údržbe, likvidácii a zničení – môže rôznym kategóriám osôb –
sekundárnym a konečným užívateľom, ako aj spotrebiteľom – hroziť riziko; pripomína, 
že posúdenie rizika musí byť založené na bežnom používaní a nehodách a že medzi 
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formy vystavenia patrí vdychovanie, styk s pokožkou a iné typy vystavenia; zdôrazňuje, 
že príslušné právne predpisy musia zohľadňovať kategórie osôb vystavených riziku, ako 
aj riziká súvisiace s týmito kategóriami;

8. zdôrazňuje dôležitosť toho, aby Komisia a členské štáty zabezpečili úplné dodržiavanie 
rámcovej smernice 89/391/EHS a jej jednotlivých smerníc, a najmä smernice 98/24/ES 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikom spojeným s chemickými 
prostriedkami na pracovisku; domnieva sa, že kľúčovými prvkami týchto smerníc sú 
so zreteľom na nanomateriály hodnotenie rizika, ochranné a preventívne opatrenia, právo 
na informovanie a konzultácie a právo na školenie;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli dodatočné stimuly na podporu dodržiavania 
regulačného rámca, a to napríklad aj posilnením inšpektorátov práce a iných orgánov 
na presadzovanie práva a stavovských organizácií; takisto vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primerané vzdelávanie špecialistov na oblasť zdravia a bezpečnosti, ktoré je 
potrebné na zamedzenie známym, ako aj možným škodlivým účinkom vystavenia 
nanomateriálom;

10. poukazuje na potrebu prevencie a opatrení na zníženie rizika, ktoré treba uskutočniť, 
i keď sú nebezpečenstvá konkrétnych používaných látok stále neznáme; vyzýva stredisko 
na monitorovanie rizika Agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau 
a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o zvýšenie informovanosti a výmenu osvedčených 
postupov;

11. vyzýva Komisiu, aby v rámci uplatňovania smernice 89/391/EHS zvážila potrebu 
primeraného nástroja na riešenie problému vystavenia nanočasticiam na pracovisku, len 
čo ďalší výskum týkajúci sa nedostatočných poznatkov, najmä s ohľadom 
na nebezpečenstvá a riziká vystavenia, umožní komplexné pochopenie vlastností a rizík
týchto materiálov;

12. domnieva sa, že uvedenie takýchto látok na trh musí zohľadňovať voľný pohyb 
výrobkov, ktorý môže viesť k sekundárnemu a konečnému použitiu v inej krajine; preto 
sa nazdáva, že treba objasniť požiadavky týkajúce sa informovania zákazníkov 
a označovania výrobkov, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie 
jestvujúcich ustanovení o označovaní a informovaní v súvislosti s nanomateriálmi 
v príslušných jazykoch, čím sa zabezpečí, že pracovníci dostanú transparentné informácie 
a že sa môže uplatniť prístup predbežnej opatrnosti;

13. navyše upozorňuje na to, že v jednotlivých prípadoch by ustanovenia týkajúce sa zdravia 
a bezpečnosti pri práci súvisiace s nanomateriálmi mali byť k dispozícii vo viacerých 
jazykoch;

14. zdôrazňuje, že je potrebné jasne stanoviť zodpovednosť výrobcov a zamestnávateľov 
vyplývajúcu z nanotechnológie a používania nanomateriálov;

15. zdôrazňuje potrebu rýchleho zdokonalenia vedeckých poznatkov a ich uplatnenia, najmä 
výskumu, o ktorý sa opiera hodnotenie a meranie rizika, účinná prevencia rizika 
a ochranné opatrenia, v súlade s jestvujúcimi právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri práci; považuje za nanajvýš dôležité, aby sa prípadné dôsledky 
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pre zdravie a bezpečnosť pri práci riešili v tom istom čase, v akom sa vykonáva výskum 
nových aplikácií; navyše pokladá za nevyhnutné, aby sa podstatná časť rozpočtov 
na výskum a vývoj technológií určená pre nanotechnológie vyčlenila na aspekty zdravia 
a bezpečnosti pri práci, aspekty ochrany spotrebiteľov a environmentálne aspekty;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť sociálnemu rozmeru 
vývoja nanotechnológie vrátane sprievodného sociálno-vedeckého výskumu; zdôrazňuje, 
že nanotechnológia by sa mala hodnotiť na základe jej úžitku a vplyvov na človeka 
a životné prostredie; ďalej sa domnieva, že aktívna účasť zainteresovaných sociálnych 
partnerov sa musí zaručiť od čo najskoršej fázy.
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