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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie die over het algemeen een 
evenwichtig en actueel beeld te zien geeft van de wetenschappelijke kennis en een
beoordeling van mogelijke gezondheids- of milieurisico's van nanomaterialen enerzijds en 
een herziening van de communautaire wetgeving anderzijds;

2. erkent dat nanotechnologie en het gebruik van nanomaterialen voordelen opleveren, ook 
voor de creatie van arbeidsplaatsen; benadrukt  dat er thans producten worden vervaardigd 
zonder voldoende kennis over het vrijkomen van  nanodeeltjes en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor mens en milieu;

3. onderstreept voorts dat nanotechnologie en nanomaterialen tijdens hun gehele 
levenscyclus belangrijke uitdagingen zijn voor de gezondheid en de veiligheid op het 
werk omdat vele werknemers in de productieketen aan deze materialen worden 
blootgesteld, zonder dat zij weten of de veiligheidsprocedures die worden toegepast en de 
beschermingsmaatregelen die zijn genomen adequaat en doeltreffend zijn; stelt vast dat 
naar verwachting in de toekomst steeds meer verschillende werknemers aan de gevolgen 
van nanomaterialen zullen worden blootgesteld; verlangt derhalve dat voldoende tijd en 
geld wordt uitgetrokken voor de beoordeling van de gevolgen van de techniek;

4. erkent dat de huidige kennis van de toxiciteit van nanodeeltjes beperkt is en dat er nog 
geen uitgebreide informatie over de verschillende risico's van nanodeeltjes voor 
werknemers beschikbaar is; stelt echter vast dat uit voorlopige resultaten van de meeste 
gepubliceerde studies is gebleken dat de toxiciteit van onoplosbare deeltjes van een 
soortgelijke samenstelling bij een afnemende diameter van het deeltje en een toenemend 
deeltjesoppervlak stijgt; stelt voorts vast dat uit deze studies een risico van ernstige 
gevolgen voor de gezondheid als gevolg van zeer kleine deeltjes, luchtverontreinigingen 
en vezels naar voren komt;

5. benadrukt het buitengewoon grote belang van een veilig en verantwoord gebruik van 
nanomaterialen op de korte, middellange en lange termijn, evenals van de ontwikkeling 
van een verantwoord te gebruiken nanotechnologie, door bij de productie en de 
toepassingen ook te letten op gezondheids- en veiligheidsoverwegingen; acht het derhalve 
noodzakelijk om adequate, wetenschappelijk verantwoorde  drempels vast te stellen;

6. erkent dat preventie van het grootste belang is om de risico's te verkleinen en om 
eventueel negatieve gevolgen uit te bannen; onderstreept dat de wetenschappelijke basis 
moet worden verbeterd en dat tevens het voorzorgsbeginsel het belangrijkste principe 
moet worden, naast het principe dat het risico aan de bron moet worden geëlimineerd, om 
een hoog niveau van bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk en van het 
milieu te handhaven;

7. wijst erop dat verschillende personencategorieën tijdens verschillende fasen van de 
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productiecyclus gevaar zouden kunnen lopen: in de productie- en behandelingsfasen, bij 
de verpakking, het vervoer en het onderhoud, tijdens de verwijdering en de sloop, en 
wanneer het gaat om secundaire en eindgebruikers en consumenten; wijst erop dat een 
risicobeoordeling gebaseerd moet zijn op normaal gebruik en ongevallen, en op andere 
manieren van blootstelling, zoals inademing en contact met de huid; onderstreept dat de 
relevante wetgeving rekening moet houden met de personencategorieën die gevaar lopen 
en met de risico's die samenhangen met deze categorieën;

8. onderstreept hoe belangrijk het is dat de Commissie en de lidstaten zorgen voor volledige 
naleving van kaderrichtlijn 89/391/EEG en de bijzondere richtlijnen, en met name 
Richtlijn 98/24/EG over risico's van chemische agentia op het werk; is van oordeel dat 
risicobeoordeling, beschermings- en preventiemaatregelen informatie en 
raadplegingsrechten  en het recht op scholing  de belangrijkste elementen van deze 
richtlijnen met betrekking tot nanomaterialen zijn;

9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan extra prikkels te geven om naleving van 
het reguleringskader te bevorderen, zoals bijvoorbeeld versterking van de 
arbeidsinspecties en andere, voor de uitvoering van de wettelijke voorschriften en de 
beroepsgroepen verantwoordelijke instanties, mocht dat nodig zijn; verzoekt de lidstaten 
ook te zorgen voor een adequate opleiding van gezondheids- en veiligheidsspecialisten, 
die nodig is om bekende en mogelijk gevaarlijke blootstellingen aan nanomaterialen te 
voorkomen;

10. wijst op de noodzaak van preventie- en risicoverkleinende maatregelen, ook als de 
gevaren van bepaalde stoffen nog niet bekend zijn; verzoekt het 
Risicowaarnemingscentrum van Bilbao en de lidstaten het streven naar bewustmaking en 
de uitwisseling van beproefde praktijken te versterken;

11. verzoekt de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van richtlijn 89/391/EEG te 
overwegen of het nodig is een passend instrument tegen de blootstelling aan nanodeeltjes 
op de arbeidsplaats in te voeren, zodra verder onderzoek naar de "kennishiaten", met name 
met betrekking tot de gevaren en de blootstellingsrisico's is afgerond, waardoor een 
uitgebreid inzicht ontstaat in de eigenschappen en risico's van deze materialen;

12. is van mening dat bij het op de markt brengen van dergelijke stoffen rekening moet 
worden gehouden met het vrije verkeer van goederen, hetgeen kan leiden tot secundair of 
eindgebruik in een ander land; is derhalve van mening dat er duidelijke vereisten met 
betrekking tot de informatie van klanten en de etikettering van producten moeten komen, 
en verzoekt de lidstaten met klem  te zorgen voor naleving van de bestaande voorschriften 
over etikettering en voorlichting in verband met nanomaterialen, in de nodige talen, om te 
waarborgen dat werknemers transparante informatie krijgen en preventief kan worden 
opgetreden;

13. wijst er voorts op dat per geval voorschriften met betrekking tot de bescherming en de 
veiligheid op de arbeidsplaats, in verschillende talen, beschikbaar moeten zijn;

14. onderstreept dat een duidelijke vaststelling van de aansprakelijkheid van producenten en 
werkgevers in verband met nanotechnologie en het gebruik van nanomaterialen 
noodzakelijk is;
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15. onderstreept de noodzaak van een snelle verbetering van de wetenschappelijke kennis en 
het gebruik ervan, met name van het onderzoek dat als basis dient voor risicobeoordeling 
en risicovaststelling, doeltreffende risicopreventie en beschermingsmaatregelen 
overeenkomstig de vigerende communautaire wetgeving op het gebied van de gezondheid 
en de veiligheid op de arbeidsplaats; is van mening dat het van het grootste belang is dat 
het onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk 
en het onderzoek naar nieuwe toepassingen op hetzelfde moment worden verricht; is 
daarnaast van mening dat het van essentieel belang is dat een substantieel deel van het O 
& TO-budget voor nanotechnologieën wordt uitgetrokken voor aspecten in verband met 
de gezondheid en de veiligheid op het werk, consumentenbescherming en voor 
milieuoverwegingen;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten speciale aandacht te schenken aan de sociale 
dimensie van de ontwikkeling van nanotechnologie, dus ook aan het begeleidend 
sociaalwetenschappelijk onderzoek; onderstreept dat de nanotechnologie aan de hand van 
het nut en de gevolgen ervan voor mens en milieu moet worden beoordeeld; is voorts van 
mening dat een actieve deelname van de betrokken sociale partners vanaf een zo vroeg 
mogelijk stadium gewaarborgd moet zijn.
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