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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão que, de um modo geral, dá uma 
visão global equilibrada e actualizada sobre os conhecimentos científicos e faz uma 
avaliação dos eventuais riscos que os nanomateriais poderão ter para a saúde ou para o 
ambiente, por um lado, e uma análise da legislação comunitária, por outro;

2. Reconhece que a nanotecnologia e a utilização de nanomateriais oferecem benefícios, 
inclusive em termos de criação de emprego; sublinha o facto de hoje em dia estarem a ser 
criados produtos sem se dispor de conhecimentos suficientes sobre a libertação de
nanopartículas e sobre os impactos que estas podem ter nos seres humanos e no ambiente;

3. Salienta, por outro lado, o facto de a nanotecnologia e os nanomateriais suscitarem 
grandes desafios, ao longo de todo o seu ciclo de vida, em termos de saúde e segurança no 
trabalho, uma vez que inúmeros trabalhadores ao longo da cadeia de produção são 
expostos a estes materiais sem saberem se os procedimentos de segurança implementados 
e as medidas de protecção tomadas são adequados e eficientes; regista que se prevê um 
aumento do número e da diversidade dos trabalhadores expostos aos efeitos dos 
nanomateriais no futuro; solicita, por tal motivo, que sejam disponibilizados tempo e 
recursos financeiros suficientes para a avaliação dos efeitos da tecnologia;

4. Reconhece que os conhecimentos actuais em matéria de toxicidade das nanopartículas são 
limitados e que ainda não está disponível uma informação actualizada e completa sobre os 
riscos que diferentes nanopartículas podem representar para os trabalhadores; regista, 
contudo, que os resultados preliminares na maioria dos estudos publicados indicam que a 
toxicidade de partículas insolúveis com uma composição semelhante aumenta à medida 
que o diâmetro da partícula diminui e à medida que a área da superfície da partícula 
aumenta; regista, além disso, que esses estudos indicam o risco de efeitos graves para a 
saúde resultantes das partículas ultrafinas, da poluição atmosférica e das fibras;

5. Salienta a enorme importância da utilização segura e responsável dos nanomateriais a 
curto, médio e longo prazo, bem como do desenvolvimento de uma nanotecnologia 
responsável que integre considerações em matéria de saúde e segurança nos métodos 
relativos à produção e aplicação; considera, assim, necessária a definição de limiares 
adequados e cientificamente fundamentados;

6. Reconhece que a prevenção tem uma importância crucial para a mitigação dos riscos e 
para a eliminação de influências potencialmente negativas; sublinha que, uma vez que a 
base científica necessita de ser melhorada, o princípio da precaução tem de ser o princípio 
orientador, juntamente com o princípio da eliminação do risco na fonte, de modo a manter 
um elevado nível de protecção da saúde e da segurança no trabalho, bem como do 
ambiente;

7. Chama a atenção para o facto de diferentes categorias de pessoas poderem estar em risco 
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em diferentes fases do ciclo de vida do produto: nas fases de produção e manuseamento,
na embalagem, transporte e manutenção, durante a eliminação e demolição, e ainda no 
que diz respeito aos utilizadores secundários e finais, e aos consumidores; relembra que a 
avaliação de riscos tem de ser fundamentada na utilização normal e em caso de acidente, e 
que são características as vias de exposição cutâneas e por inalação, assim como outras 
vias de exposição; salienta que a legislação pertinente deve ter em consideração as 
categorias de pessoas em risco, bem como os riscos relacionados com estas categorias;

8. Salienta a importância de a Comissão e os Estados-Membros assegurarem que a 
Directiva-Quadro 89/391/CEE e as suas directivas individuais, com destaque para a 
Directiva 98/24/CE, relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra 
os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho, sejam cumpridas na íntegra; 
considera que os elementos-chave destas directivas, no que diz respeito aos nanomateriais, 
são a avaliação dos riscos, as medidas de protecção e prevenção, os direitos à informação 
e à consulta e o direito a receber formação;

9. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que concedam incentivos adicionais para 
fomentar o cumprimento do quadro regulamentar, incluindo, por exemplo, o reforço dos 
órgãos de inspecção do trabalho e outras instâncias responsáveis pela aplicação da lei e de 
cariz profissional, se for o caso; apela igualmente aos Estados-Membros para que 
assegurem uma formação adequada aos especialistas em matéria de saúde e segurança,
necessária para impedir exposições conhecidas e potencialmente nocivas aos 
nanomateriais;

10. Chama a atenção para a necessidade de serem adoptadas medidas de prevenção e de 
redução dos riscos, mesmo na fase em que os perigos das substâncias específicas
utilizadas ainda não são conhecidos; convida o Observatório dos Riscos da Agência de 
Bilbau e os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços no domínio da 
sensibilização e do intercâmbio de boas práticas;

11. Convida a Comissão a ponderar, no contexto da aplicação da Directiva 89/391/CEE, a 
necessidade de um instrumento adequado para lidar com a exposição a nanopartículas no 
local de trabalho, logo que novas investigações preencham as “lacunas de conhecimento”, 
designadamente no que diz respeito aos perigos e riscos de exposição, permitindo uma 
compreensão exaustiva das propriedades e dos riscos associados a esses materiais;

12. Considera que a colocação no mercado de tais substâncias deve ter em conta a livre 
circulação de produtos, que pode levar a que o utilizador secundário ou final se encontre 
noutro país; considera, assim, que os requisitos relativos à informação do cliente e à 
rotulagem dos produtos têm de ser clarificados, e insta os Estados-Membros a 
assegurarem o cumprimento das disposições em vigor sobre a rotulagem e a informação 
relacionadas com nanomateriais, nas línguas necessárias, para garantir que os 
trabalhadores disponham de informação transparente e possa ser aplicada uma abordagem 
de precaução;

13. Assinala ainda que, em cada caso, as disposições em matéria de protecção e de segurança 
no local de trabalho, no que diz respeito aos nanomateriais, deverão estar disponíveis em 
várias línguas; 
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14. Sublinha a necessidade de determinar claramente a responsabilidade dos produtores e 
entidades patronais que decorre das nanotecnologias e da utilização de nanomateriais;

15. Sublinha a necessidade de um aperfeiçoamento rápido dos conhecimentos científicos e da 
sua integração, designadamente da investigação subjacente à avaliação e à medição dos 
riscos, assim como à prevenção eficaz dos riscos e às medidas de protecção, em 
conformidade com a legislação comunitária em vigor em matéria de saúde e de segurança 
no trabalho; considera da máxima importância que a abordagem das possíveis 

implicações em termos de saúde e segurança no trabalho seja feita em simultâneo com a 
investigação sobre novas aplicações; além disso, considera vital que uma parte substancial 
das verbas para IDT no campo das nanotecnologias seja afectada aos aspectos 
relacionados com a saúde e a segurança no trabalho, com a protecção dos consumidores e 
com o ambiente;

16. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que dediquem uma atenção especial à 
dimensão social do desenvolvimento da nanotecnologia, incluindo a investigação conexa 
no domínio das ciências sociais; salienta que a nanotecnologia deverá ser avaliada em 
função da sua utilidade e dos seus efeitos sobre os seres humanos e o ambiente; considera, 
por outro lado, que a participação activa dos parceiros sociais interessados deve ser 
garantida o mais precocemente possível.



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

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 2.12.2008

Resultado da votação final +:
–:
0:

41
1
0

Deputados presentes no momento da 
votação 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

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Gabriela Creţu, Petru Filip, Marian Harkin, Magda Kósáné Kovács, 
Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Ria Oomen-
Ruijten, Csaba Sógor, Anja Weisgerber


