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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei care oferă, în general, o sinteză actualizată și echilibrată a 
cunoștințelor științifice, precum și o evaluare a eventualelor riscuri pentru sănătate și 
mediu ale nanomaterialelor, pe de o parte, și revizuirea legislației comunitare, pe de altă 
parte;

2. recunoaște că nanotehnologia și utilizarea nanomaterialelor prezintă avantaje, inclusiv 
crearea de noi locuri de muncă; subliniază că produsele respective se fabrică în prezent 
fără a avea suficiente cunoștințe cu privire la eliberarea de nanoparticule și la potențialele 
efecte pe care acestea le pot avea asupra oamenilor și asupra mediului;

3. subliniază în plus că nanotehnologia și nanomaterialele reprezintă, pe parcursul întreg 
ciclului lor de viață, provocări majore pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă 
având în vedere că mulți lucrători din lanțul de producție sunt expuși la aceste materiale, 
fără a ști dacă procedurile de siguranță aplicate și măsurile de protecție luate sunt 
corespunzătoare și eficiente; constată că se prevede ca numărul și diversitatea lucrătorilor 
expuși la efectele nanomaterialelor să crească în viitor; solicită astfel resurse bugetare și 
timp suficient pentru a realiza evaluarea acestei tehnologii;

4. recunoaște că actualele cunoștințe privind toxicitatea nanoparticulelor sunt limitate și că 
nu sunt încă disponibile informații exhaustive cu privire la riscurile pe care diferitele 
nanoparticule le pot prezenta pentru lucrători, dar constată că rezultatele preliminare din 
majoritatea studiilor publicate arată că nivelul de toxicitate al particulelor insolubile cu 
compoziție similară crește odată cu scăderea diametrului particulei și cu creșterea 
suprafeței acesteia; constată în plus că aceste studii demonstrează existența unui risc de 
apariție a unor efecte grave ale particulelor ultrafine, ale poluării aerului și fibrelor asupra 
sănătății;

5. subliniază importanța deosebită a utilizării responsabile și în condiții de siguranță a 
nanomaterialelor pe termen scurt, mediu și lung, precum și importanța dezvoltării 
nanotehnologiei responsabile care integrează considerații de siguranță și sănătate în 
strategiile de producție și aplicare; consideră astfel necesară stabilirea unor limite 
adecvate, care pot fi justificate științific;

6. recunoaște că activitatea de prevenire prezintă o importanță deosebită pentru reducerea 
riscurilor și eliminarea efectelor potențial negative; subliniază că, având în vedere că baza 
științifică are nevoie de îmbunătățiri, principiul precauției trebuie să fie principiul 
director, alături de principiul eliminării riscurilor la sursă, în vederea asigurării unui înalt 
nivel de protecție a sănătății și siguranței la locul de muncă, precum și de protecției a 
mediului;

7. atrage atenția supra faptului că diverse categorii ale populației pot fi expuse riscului în 
diverse stadii ale ciclului de viață al produselor: la nivelul producției și al manipulării, al 
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ambalării, al transportului și întreținerii, al eliminării și demolării, precum și în cazurile în 
care sunt vizați utilizatori secundari și finali, precum și consumatori; reamintește că 
evaluarea riscurilor trebuie să ia în calcul utilizarea în condiții normale și accidentele, 
precum și faptul că expunerea se poate realiza prin inhalare, prin atingere sau pe alte căi; 
subliniază că legislația în materie trebuie să ia în considerare categoriile de populație 
expuse riscului, precum și riscurile la care sunt expuse aceste categorii;

8. subliniază importanța garantării de către Comisie și statele membre a respectării în 
totalitate a Directivei-cadru 89/391/CEE și a directivelor sale individuale, în special a 
Directivei 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă; consideră că elementele-
cheie ale acestor directive, în ceea ce privește, nanomaterialele sunt evaluarea riscurilor, 
măsurile de protecție și de prevenire, drepturile de informare și consultare și dreptul la 
instruire;

9. invită Comisia și statele membre să furnizeze stimulente suplimentare pentru a încuraja 
respectarea cadrului de reglementare, inclusiv, de exemplu, prin consolidarea 
inspectoratelor muncii și, după caz, a altor instituții profesionale și organisme de aplicare 
a legii; invită totodată statele membre să asigure o instruire adecvată a specialiștilor din 
domeniul siguranței și sănătății, necesară pentru prevenirea expunerilor dăunătoare, 
cunoscute și eventuale, la nanomateriale;

10. atrage atenția asupra necesității luării de măsuri de prevenire și reducere a riscurilor, chiar 
și în situația în care pericolul prezentat de substanțele folosite alcătuite din nanoparticule 
este încă necunoscut; invită Observatorul European al Riscurilor din cadrul Agenției 
Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă de la Bilbao să își intensifice eforturile 
de sensibilizare și schimbul de bune practici;

11. invită Comisia să analizeze, în contextul aplicării a Directivei 89/391/CEE, necesitatea 
creării unui instrument adecvat de soluționare a problemei expunerii la nanoparticule la 
locul de muncă, de îndată ce noile cercetări asupra „lacunelor științifice”, în special 
cercetările cu privire la pericole și riscurile de expunere, sunt desfășurate, permițând 
astfel înțelegerea tuturor proprietăților și riscurilor prezentate de aceste materiale;

12. consideră că introducerea pe piață a unor astfel de substanțe trebuie să ia în considerare 
libera circulație a produselor, care poate face ca utilizare secundară sau finală să se facă 
într-un alt stat; consideră astfel că cerințele de informare a consumatorilor și etichetarea 
produselor trebuie să fie clarificate și îndeamnă statele membre să garanteze respectarea 
reglementărilor în vigoare aplicabile etichetării și informării cu privire la nanomateriale, 
în limbile necesare, astfel încât să se garanteze că lucrătorii dețin informații transparente, 
asigurându-se totodată că se poate aplica o abordare preventivă;

13. subliniază în continuare că, în cazuri specifice, dispozițiile privind protecția și siguranța 
lucrătorilor în ceea ce privește nanomaterialele ar trebui să fie disponibile în mai limbi;

14. subliniază că este necesar să se stabilească clar responsabilitatea producătorilor și a 
angajatorilor ce decurge din utilizarea nanotehnologiei și nanomaterialelor;

15. subliniază nevoia unei îmbunătățiri rapide a cunoștințelor științifice și a înțelegerii 
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acestora, în special a activităților de cercetare care stau la baza evaluării și măsurării 
riscurilor, a prevenirii eficiente a acestora și a măsurilor de protecție conforme legislației 
comunitare în vigoare în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă; consideră că 
este deosebit de important să se analizeze implicațiile asupra sănătății și siguranței la 
locul de muncă pe parcursul efectuării unor cercetări asupra noilor aplicații; în plus, 
consideră că este vital ca o parte semnificativă a bugetelor destinate cercetării și 
dezvoltării tehnologice în domeniul nanotehnologiei să fie prevăzută pentru aspectele 
ecologice și care țin de sănătatea și siguranța la locul de muncă, precum și de protecția 
consumatorilor;

16. invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită dimensiunii sociale a 
dezvoltării nanotehnologiilor, inclusiv cercetării aferente din domeniul științelor sociale; 
subliniază faptul că nanotehnologia ar trebui să fie considerată din punctul de vedere al 
gradului de utilitate și al efectelor acesteia asupra oamenilor și asupra mediului; mai mult, 
consideră că participarea activă a partenerilor sociali vizați trebuie garantată încă de la 
primele stadii ale acestui proces.



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

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 2.12.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

41
1
0

Membri titulari prezenți la votul final Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, 
Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona 
Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, 
Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana 
Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, 
Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Membri supleanți prezenți la votul final Gabriela Crețu, Petru Filip, Marian Harkin, Magda Kósáné Kovács, 
Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Ria Oomen-
Ruijten, Csaba Sógor, Anja Weisgerber


