
AD\756437MT.doc PE414.293v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2008/2208(INI)

3.12.2008

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar Aspetti regolatorji tan-nanomaterjali
(2008/2208(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jan Cremers



PE414.293v02-00 2/6 AD\756437MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\756437MT.doc 3/6 PE414.293v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li, min-naħa l-waħda, b’mod ġenerali tagħti 
ħarsa bbilanċjata u aġġornata dwar it-tagħrif xjentifiku u tagħmel evalwazzjoni tar-riskji 
li jistgħu jinħolqu minn nanomaterjali għas-saħħa jew għall-ambjent u, min-naħa l-oħra, 
tagħmel reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja;

2. Jirrikonoxxi li n-nanoteknoloġija u l-użu tan-nanomaterjali għandhom benefiċċji, fost l-
oħrajn fejn jidħol il-ħolqien tal-impjiegi; jisħaq fuq il-fatt li llum qegħdin isiru prodotti 
b'nuqqas ta' tagħrif dwar ir-rilaxx ta' nanopartikoli u l-effetti li dawn jista' jkollhom fuq il-
bnedmin u l-ambjent;

3. Barra minn hekk, jisħaq fuq il-fatt li n-nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali, fiċ-ċiklu sħiħ
tal-ħajja tagħhom, joħolqu sfidi kbar għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, billi 
ħafna ħaddiema fil-katina tal-produzzjoni jkunu esposti għal dawn il-materjali mingħajr 
ma jkunu jafu jekk il-proċeduri ta' sikurezza li jkunu ġew implimentati u l-miżuri ta' 
protezzjoni li jkunu ttieħdu jkunux adegwati u effiċjenti; jinnota li l-għadd u d-diversità 
ta’ ħaddiema esposti għall-effetti tan-nanomaterjali hu mistenni li jiżdied fil-ġejjieni; 
jitlob, għalhekk, biex jingħata biżżejjed żmien kif ukoll jingħataw biżżejjed riżorsi 
baġitarji għall-evalwazzjoni tat-teknoloġija;

4. Jirrikonoxxi li t-tagħrif attwali dwar it-tossiċità tan-nanopartikoli huwa limitat u li għad 
m'hemmx informazzjoni sħiħa dwar kemm in-nanopartikoli differenti jistgħu jkunu ta' 
periklu għall-ħaddiema, iżda jinnota li r-riżultati preliminari fil-biċċa l-kbira tal-istudji li 
ġew ippubblikati juru li t-tossiċità ta' partikoli insolubbli tal-istess kompożizzjoni tiżdied 
jekk jiċkien id-dijametru u tiżdied l-erja tal-wiċċ tal-partikoli; barra minn hekk, jinnota li 
dawn l-istudji juru li hemm il-periklu ta' effetti serji għas-saħħa mill-partikoli ultrafini, 
mit-tniġġis tal-arja u mill-fibri;

5. Jisħaq fuq l-importanza tassew kbira tal-użu sikur u responsabbli tan-nanomaterjali għal 
żmien qasir, medju u fit-tul, kif ukoll tal-iżvilupp ta' nanoteknoloġija responsabbli li 
tintegra l-kunsiderazzjonijiet tas-saħħa u s-sikurezza mal-metodi tal-produzzjoni u tal-
applikazzjoni; iqis, għalhekk, li jeħtieġ li jkunu formulati limiti adegwati li jkunu jistgħu 
jiġu ġustifikati b'mod xjentifiku;

6. Jirrikonoxxi li l-prevenzjoni hija ta' importanza kbira sabiex jittaffew ir-riskji u jitneħħew 
dawk l-influwenzi li jistgħu jkunu ħżiena; jenfasizza li, billi l-bażi xjentifika trid titjieb, 
il-prinċipju tal-prekawzjoni għandu jkun il-prinċipju ta' gwida, flimkien mal-prinċipju tal-
eliminazzjoni tar-riskju fis-sors, sabiex jinżamm livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll tal-ambjent;

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li kategoriji differenti ta' nies jistgħu jkunu fil-periklu 
f'fażijiet differenti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott: fl-istadju tal-produzzjoni u tal-
immaniġġjar, fl-ippakkjar, fit-trasport u fil-manutenzjoni, waqt ir-rimi u l-qirda, kif ukoll 
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fejn jidħlu l-utenti sekondarji u finali, u l-konsumaturi; ifakkar li l-evalwazzjoni tar-riskju 
għandha tkun ibbażata fuq l-użu normali u l-inċidenti, kif ukoll fuq il-fatt li l-karatteristiċi 
huma l-ġbid tan-nifs 'il ġewwa, il-kuntatt mal-ġilda u modi oħra ta' espożizzjoni; 
jenfasizza li l-leġiżlazzjoni rilevanti għandha tqis il-kategoriji ta' persuni li huma fil-
periklu, kif ukoll ir-riskji marbuta ma' dawn il-kategoriji;

8. Jisħaq fuq l-importanza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm 
konformità sħiħa mad-Direttiva ta' Qafas 89/391/KEE u mad-direttivi individwali tagħha, 
kif ukoll, b'mod partikulari, mad-Direttiva 98/24/KE dwar aġenti kimiċi perikolużi fuq il-
post tax-xogħol; jikkunsidra li l-elementi ewlenin ta' dawn id-direttivi, fir-rigward tan-
nanomaterjali, huma l-evalwazzjoni tar-riskju, il-miżuri ta' protezzjoni u ta' prevenzjoni, 
id-drittijiet għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni, kif ukoll id-dritt għat-taħriġ;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu iżjed inċentivi biex titkattar 
il-konformità mal-qafas regolatorju, inkluż, pereżempju, it-tisħiħ tal-entitajiet tal-
ispettorat tax-xogħol u aġenziji oħra tal-infurzar u professjonali, fejn ikun il-każ; jistieden 
ukoll lill-Istati Membri biex jiżguraw li jsir it-taħriġ meħtieġ xieraq għall-ispeċjalisti tas-
saħħa u tas-sikurezza, sabiex tiġi evitata l-espożizzjoni magħrufa u li jista' jkun hemm 
għan-nanomaterjali;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jittieħdu miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tar-riskju 
anki meta l-perikli tas-sustanzi użati jkunu għadhom mhux magħrufa; jistieden lill-
Osservatorju tar-Riskju tal-Aġenzija ta’ Bilbao u lill-Istati Membri biex itejbu l-isforzi 
tagħhom ħalli jikber l-għarfien u l-iskambju ta' prattiki tajba;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra, fil-kuntest tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
89/391/KEE, il-ħtieġa ta' strument adegwat biex jittratta l-espożizzjoni għan-
nanopartikoli fuq il-post tax-xogħol, malli ssir aktar riċerka dwar "in-nuqqasijiet fit-
tagħrif", b'mod partikulari fir-rigward tal-perikli u r-riskji mill-espożizzjoni, sabiex ikun 
hemm għarfien sħiħ dwar il-karatteristiċi u r-riskji ta' dawn il-materjali;

12. Iqis li t-tqegħid fis-suq ta' sustanzi bħal dawn għandu jqis il-moviment ħieles tal-prodotti, 
li jista’ jwassal biex l-użu sekondarju u finali jsir f'pajjiż ieħor; iqis, għalhekk, li 
għandhom ikunu ċċarati r-rekwiżiti dwar l-informazzjoni għall-konsumatur u t-tikketti 
tal-prodotti, u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet eżistenti dwar it-tikkettar u l-informazzjoni fir-rigward tan-
nanomaterjali, fil-lingwi meħtieġa, sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema jkollhom tagħrif 
trasparenti u li tkun tista' tiġi applikata strateġija ta' prekawzjoni;

13. Barra minn hekk, jiġbed l-attenzjoni li, f'każijiet individwali, id-dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni u s-sikurezza tal-ħaddiema rigward in-nanomaterjali għandhom ikunu 
disponibbli f'ħafna lingwi;

14. Jenfasizza li jeħtieġ ikun hemm allokazzjoni ċara tar-responsabilità lill-produtturi u lil 
min iħaddem li tiġi min-nanoteknoloġija u l-użu tan-nanomaterjali;

15. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ titjib mgħaġġel fit-tagħrif u l-fehim xjentifiku, b'mod partikulari r-
riċerka li ssostni l-evalwazzjoni u l-kalkolu tar-riskju, il-prevenzjoni tar-riskju u mizuri ta' 
protezzjoni effikaċi, f'konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti dwar is-saħħa u 



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

MT

s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;  iqis li huwa ta' importanza assoluta li jkunu indirizzati 
l-implikazzjonijiet li jista' jkun hemm għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, fl-
istess waqt li tkun qiegħda ssir ir-riċerka f'applikazzjonijiet ġodda; barra minn hekk, iqis 
li hu importanti li parti sostanzjali mill-baġits għar-Riċerka, it-Taħriġ u l-Iżvilupp dwar 
in-nanoteknoloġiji tkun allokata għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-
ħarsien tal-konsumatur u kunsiderazzjonijiet ambjentali;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni speċjali lid-
dimensjoni soċjali tal-iżvilupp tan-nanoteknoloġija, inkluża r-riċerka tax-xjenza soċjali li 
takkumpanjaha; jisħaq fuq il-fatt li n-nanoteknoloġija għandha tiġi ġġudikata għall-utilità 
u l-effetti tagħha fuq il-bnedmin u l-ambjent; barra minn hekk, iqis li l-parteċipazzjoni 
attiva tas-sħab soċjali konċernati għandha tkun garantita mill-iktar fażi bikrija possibbli.
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