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

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2008/2208(INI)

3.12.2008

YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över lagstiftning om nanomaterial
(2008/2208(INI))

Föredragande: Jan Cremers



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

SV

PA_NonLeg



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

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande, som å ena sidan innehåller en 
på det stora hela väl avvägd och aktuell översikt över det vetenskapliga kunskapsläget om 
nanomaterial och en bedömning av deras eventuella risker för hälsa och miljö, och å andra 
sidan tillhandahåller en översyn av gemenskapslagstiftningen.

2. Europaparlamentet erkänner att nanoteknik och användning av nanomaterial medför 
fördelar, bland annat genom att arbetstillfällen skapas. Samtidigt tillverkas i dag produkter 
utan att det finns tillräckliga kunskaper om frigörandet av nanopartiklar och om deras 
eventuella inverkan på människor och på miljön.

3. Europaparlamentet framhåller även att nanoteknik och nanomaterial under hela sin 
livscykel skapar stora utmaningar på arbetsmiljöområdet, eftersom många arbetstagare 
längs produktionskedjan exponeras för dessa material utan att veta om de 
säkerhetsprocedurer och skyddsåtgärder som vidtas är tillräckliga och effektiva. 
Exponeringen för effekterna av nanomaterial väntas drabba fler arbetstagare och fler 
yrken i framtiden. Parlamentet kräver därför att tillräckliga tids- och budgetmässiga 
resurser läggs på den tekniska konsekvensbedömningen.

4. Europaparlamentet inser att dagens kunskaper om nanopartiklarnas giftiga påverkan är 
begränsade och att det än så länge inte finns någon utförlig information om vilka risker 
olika nanopartiklar kan medföra för arbetstagarna. Resultaten av de flesta undersökningar 
som hittills har offentliggjorts visar dock att olösliga partiklar med sinsemellan likartad 
sammansättning blir giftigare om partikeldiametern minskar och partikelytan ökar. Dessa 
studier visar dessutom att ultrafina partiklar, luftföroreningar och fibrer kan medföra 
allvarliga hälsorisker.

5. Europaparlamentet framhåller att det är ytterst viktigt att användningen av nanomaterial är 
säker och ansvarsfull på kort, medellång och lång sikt, samt att en ansvarsfull nanoteknik 
måste utvecklas där hänsyn tas till hälsa och säkerhet i samband med produktion och 
tillämpning. Därför måste lämpliga och vetenskapligt försvarbara tröskelvärden 
fastställas.

6. Europaparlamentet inser att förebyggande åtgärder behövs för att förhindra risker och 
eliminera eventuella negativa effekter. Eftersom den vetenskapliga grunden behöver 
förbättras måste försiktighetsprincipen och principen om att eliminera risken vid källan 
styra så att det går att upprätthålla ett bra arbetsmiljöskydd och miljöskydd.
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7. Europaparlamentet påpekar att olika användarkategorier kan vara utsatta för risker i olika 
skeden av en produkts livscykel, till exempel i samband med produktion och hantering, 
vid förpackning, transport och underhåll, vid bortskaffande och destruering eller när 
produkten når sekundäranvändare, slutanvändare och konsumenter. Vid riskbedömning 
måste man ta hänsyn till såväl normal användning som olyckor samt till att exponeringen 
kan ske genom inandning, hudkontakt och på andra sätt. Lagstiftningen på området måste 
utformas med hänsyn till vilka kategorier som är utsatta för vilka risker.

8. Europaparlamentet understryker vikten av att kommissionen och medlemsstaterna ser till 
att ramdirektiv 89/391/EEG och dess särdirektiv, särskilt direktiv 98/24/EG om farliga 
kemiska agenser i arbete, följs fullt ut. De viktigaste bestämmelserna som berör
nanomaterial i de direktiven gäller riskbedömning, skyddsåtgärder och förebyggande 
åtgärder, rätten till information och samråd samt rätten till utbildning.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa fler 
incitament som kan bidra till att regelverket följs, exempelvis genom att vid behov stärka 
arbetsinspektioner och andra instanser som kontrollerar tillämpningen av regelverket samt 
branschorganisationer. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna att se till att 
arbetsmiljöspecialister får nödvändig fortbildning för att kunna förhindra både känd och 
potentiellt skadlig exponering för nanomaterial.

10. Europaparlamentet pekar på behovet av att vidta förebyggande och riskreducerande 
åtgärder även när det ännu inte är känt vilka faror ett visst ämne medför. Parlamentet 
uppmanar Europeiska arbetsmiljöbyråns riskcentrum i Bilbao och medlemsstaterna att 
intensifiera insatserna för att öka medvetenheten och främja utbytet av god praxis.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid genomförandet av 
direktiv 89/391/EEG beakta behovet av ett lämpligt instrument för att hantera 
exponeringen för nanopartiklar på arbetsplatsen så snart som ”kunskapsluckorna” –
särskilt avseende faror och exponeringsrisker – har avhjälpts genom fortsatt forskning som 
leder till en omfattande förståelse av dessa materials egenskaper och risker.

12. Europaparlamentet anser att det när sådana ämnen släpps ut på marknaden är nödvändigt 
att ta hänsyn till den fria rörligheten för varor, som kan innebära att återanvändning och 
slutanvändning sker i ett annat land. Kraven på kundinformation och produktmärkning 
måste därför förtydligas, och parlamentet vädjar till medlemsstaterna att se till att gällande 
bestämmelser om märkning och information om nanomaterial efterlevs på lämpliga språk, 
så att arbetstagarna får tydlig information och försiktighetsprincipen kan tillämpas.

13. Europaparlamentet påpekar vidare att arbetsmiljöbestämmelser om nanomaterial i vissa 
fall bör finnas på flera språk.

14. Europaparlamentet understryker att tillverkarnas och arbetsgivarnas ansvar i samband med 
nanoteknik och användning av nanomaterial tydligt måste slås fast.
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15. Europaparlamentet understryker att det vetenskapliga kunskapsläget och tillvaratagandet 
av sådana kunskaper snabbt behöver förbättras och att det särskilt behövs forskning till 
stöd för riskbedömning och riskmätning och för effektiva riskförebyggande åtgärder och 
skyddsåtgärder i enlighet med gemenskapens gällande arbetsmiljölagstiftning. Det är 
ytterst viktigt att beakta tänkbara följder för arbetsmiljön samtidigt som det bedrivs 
forskning om nya tillämpningar. Parlamentet anser vidare att en betydande andel av 
budgetmedlen för forskning och teknisk utveckling på nanoteknikområdet måste 
öronmärkas för arbetsmiljö-, konsumentskydds- och miljöfrågor.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt 
uppmärksamma den nanotekniska utvecklingens sociala dimension och den 
samhällsvetenskapliga forskningen på området. Nanoteknik bör bedömas utifrån sin nytta 
och sina konsekvenser för människa och miljö. Vidare måste det garanteras att berörda 
arbetsmarknadsparter kan delta aktivt från ett så tidigt skede som möjligt.
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