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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse, som generelt giver en afbalanceret og 
opdateret oversigt over den videnskabelige viden og en vurdering af de mulige 
helbredsmæssige og miljømæssige risici ved nanomaterialer på den ene side og en 
gennemgang af fællesskabslovgivningen på den anden side;

2. anerkender, at nanoteknologi og anvendelsen af nanomaterialer har fordele, bl.a. for
jobskabelsen; understreger, at der i dag fremstilles produkter, uden at man ved 
tilstrækkeligt om frigivelse af nanopartikler og om, hvilke potentielle virkninger, de kan 
få for mennesker og miljø;

3. understreger endvidere, at nanoteknologi og nanomaterialer gennem hele deres 
livscyklus stiller store fordringer til arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen, da 
mange arbejdere i produktionskæden udsættes for disse materialer uden at vide, om de 
gennemførte sikkerhedsprocedurer og de trufne beskyttelsesforanstaltninger er 
tilstrækkelige og effektive; bemærker, at antallet og forskelligartetheden af 
arbejdstagere, der udsættes for virkningerne af nanomaterialer, forventes at stige i 
fremtiden; kræver derfor, at der afsættes tilstrækkelig tid og tilstrækkelige midler til en 
teknisk vurdering af teknologien;

4. anerkender, at den aktuelle viden om nanopartiklers toksicitet er begrænset, og at 
omfattende information om, hvilke risici forskellige nanopartikler kan udgøre for 
arbejdstagerne, endnu ikke er til rådighed; bemærker dog, at foreløbige resultater i de 
fleste offentliggjorte undersøgelser viser, at toksiciteten af uopløselige partikler af 
tilsvarende sammensætning stiger med faldende partikeldiameter og stigende 
partikeloverfladeareal; bemærker endvidere, at disse undersøgelser afslører en risiko 
for, at ultrafine partikler, luftforurening og fibre har alvorlige sundhedsmæssige 
virkninger;

5. understreger, at sikker og ansvarlig anvendelse af nanomaterialer på kort, mellemlang 
og lang sigt samt udvikling af ansvarlig nanoteknologi, som integrerer sundheds- og 
sikkerhedshensn i produktion og anvendelsesprocedurerne, er af største betydning; anser 
det derfor for nødvendigt at fastsætte passende, videnskabeligt underbyggede
tærskelværdier;

6. anerkender, at forebyggelse er af central betydning for at mindske risiciene og for at 
fjerne potentielle negative påvirkninger; understreger, at forsigtighedsprincippet og
princippet om at fjerne risikoen ved kilden, eftersom der er behov for en forbedring af 
det videnskabelige grundlag, skal være det vejledende princip for at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for arbejdsmiljø, sikkerhed på arbejdspladsen samt miljøet generelt;

7. gør opmærksom på, at forskellige kategorier af mennesker kan være udsat for risiko på 
forskellige trin af produktets livscyklus: ved produktion og håndtering, ved emballering, 
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transport og vedligeholdelse, ved bortskaffelse og nedrivning, og hvor sekundære 
brugere og slutbrugere samt forbrugere er involveret; minder om, at risikovurdering skal 
baseres på normal anvendelse og ulykker, samt at elementerne er indånding, 
eksponering af huden og andre eksponeringsveje; understreger, at den relevante 
lovgivning skal tage højde for de kategorier af mennesker, der er udsat for risiko, samt 
de risici, der er forbundet med disse kategorier;

8. understreger vigtigheden af, at Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at 
rammedirektiv 89/391/EØF og dets individuelle direktiver, navnlig direktiv 98/24/EF 
om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser fuldt ud overholdes; mener, at de vigtigste elementer i 
disse direktiver, med hensyn til nanomaterialer, er risikovurderings-, beskyttelses- og 
forebyggelsesforanstaltninger, ret til oplysninger og høring og retten til at blive oplært;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give yderligere incitamenter til at 
fremme overholdelsen af rammebestemmelserne, herunder f.eks. i nødvendigt omfang 
at styrke arbejdstilsynsorganer og andre retshåndhævende og faglige organer; opfordrer 
også medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig uddannelse af arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsspecialister, som er nødvendige for at hindre kendte og mulige skadelige 
eksponeringer for nanomaterialer;

10. henleder opmærksomheden på behovet for forebyggelses- og 
risikoreduktionsforanstaltninger, der skal foretages, selv hvor farerne ved bestemte 
stoffer stadig er ukendte; opfordrer Arbejdsmiljøagenturets risikoovervågningscenter i 
Bilbao og medlemsstaterne til at optrappe deres bestræbelser inden for bevidstgørelse
og udveksling af god praksis;

11. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF 
at overveje behovet for et passende instrument til at håndtere eksponering af 
nanopartikler på arbejdspladsen, så snart yderligere forskning har udbedret "manglerne i 
vidensgrundlaget", navnlig med hensyn til farer og eksponeringsrisici, og givet 
mulighed for en omfattende forståelse af egenskaberne og risiciene ved disse materialer;

12. mener, at omsætningen af sådanne stoffer skal tage højde for den frie bevægelighed for 
produkter, som kan føre til, at sekundær anvendelse og slutanvendelse finder sted i et 
andet land; mener derfor, at krav vedrørende kundeoplysninger og mærkning af varer 
skal afklares, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre overholdelse af de 
eksisterende bestemmelser vedrørende mærkning og oplysning i forbindelse med 
nanomaterialer på de nødvendige sprog for at sikre, at arbejdstagere forsynes med klare
oplysninger, og at der kan anvendes en forsigtighedstilgang;

13. påpeger endvidere, at der i de enkelte tilfælde skal foreligge bestemmelser om 
beskyttelse af arbejdstagere sikkerhed vedrørende nanomaterialer på flere sprog;

14. understreger, at det er nødvendigt, at det bliver helt klart, at producenter og 
arbejdsgivere bærer ansvaret i forbindelse med nanoteknologi og anvendelse af 
nanomaterialer;

15. understreger behovet for en hurtig forbedring af den videnskabelige viden og 
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anvendelsen af den, navnlig den forskning, der understøtter risikovurdering og -måling, 
effektiv risikoforebyggelse og beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med 
eksisterende lovgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen i Fællesskabet; 
mener, at det er yderst vigtigt, at potentielle arbejdsmiljø- og sikkerhedskonsekvenser
behandles samtidig forskningen i nye anvendelsesmuligheder; mener endvidere, at det 
er vigtigt, at en væsentlig del af FTU-budgetterne til nanoteknologier øremærkes til 
overvejelser omkring arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse
og miljø;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på den sociale 
dimension af udviklingen af nanoteknologi, herunder den ledsagende forskning inden 
for samfundsvidenskab; understreger, at nanoteknologien bør bedømmes ud fra sin 
nytteværdi og indvirkning på mennesker og miljø; mener endvidere, at de berørte 
arbejdsmarkedsparters aktive deltagelse skal sikres fra det tidligst mulige tidspunkt.
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