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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o regulačních aspektech nanomateriálů
(2008/2208(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Regulační aspekty nanomateriálů“ 
(KOM(2008)0366) a na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise 
(SEK(2008)2036),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k evropské strategii pro 
nanotechnologie“ (KOM(2004)0338),

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2006 ke sdělení Komise nazvanému „Nanověda
a nanotechnologie: Akční plán pro Evropu“ 2005–2009 („akční plán“)1,

– s ohledem na stanoviska Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) k definicím a hodnocení rizik nanomateriálů2,

– s ohledem na stanovisko Vědeckého výboru pro spotřební zboží (SCCP) k bezpečnosti 
použití nanomateriálů v kosmetických prostředcích3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH)4,

– s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci5 a jejích dceřiných směrnic,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. 
prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků, jakož i specifické právní předpisy týkající 

                                               
1 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
2 Stanovisko k vědeckým aspektům stávajících a navrhovaných definic vztahujících se k výrobkům nanovědy a 
nanotechnologií; 29. listopadu 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf.
A doprovodné informace útvarů Komise týkající se stanoviska Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná 
zdravotní rizika (SCENIHR) k vědeckým aspektům stávajících a navrhovaných definic vztahujících se k 
výrobkům nanovědy a nanotechnologií; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf.
Stanovisko o vhodnosti metodiky hodnocení rizika v souladu s dokumenty s technickými pokyny pro nové a 
stávající látky za účelem posouzení rizik nanomateriálů; plenární zasedání ve dnech 21. a 22. června 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf.
Upravené stanovisko (po veřejné konzultaci) k vhodnosti stávajících metodik pro posuzování potenciálních rizik 
spojených se záměrně vytvořenými i náhodnými produkty nanotechnologií; 10. března 2006;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf.
3 Stanovisko o bezpečnosti použití nanomateriálů v kosmetických přípravcích; 18. prosince 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf.
4 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
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se výrobků a zejména na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976
o sbližování právních předpisů členských států s ohledem na kosmetické prostředky1,

– s ohledem na právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí zejména na 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované 
prevenci a omezování znečištění2, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60 ES ze 
dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006
o odpadech3,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že používání nanomateriálů a nanotechnologií (dále jen 
„nanomateriály“) s sebou přináší četné výhody vyplývající z nespočetného množství 
využití pro spotřebitele, pacienty a životní prostředí, protože nanomateriály mohou 
představovat rozličné nebo nové vlastnosti ve srovnání se stejnými látkami nebo materiály
v obvyklé formě,

B. vzhledem k tomu, že díky nepatrné velikosti nanomateriály potenciálně představují 
významná nová rizika, jako je zvýšená reaktivita a mobilita, jež by mohly vést ke 
zvýšené toxicitě a ve spojení s volným pronikáním do lidského těla a skrze zcela odlišné 
interferenční mechanismy by mohly zasahovat do fyziologických procesů lidí a druhů 
přítomných v životním prostředí,

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály budou pravděpodobně dalším „horkým tématem“, 
zejména proto, že schopnost manipulovat s veškerou látkou je po celá století největším 
snem člověka,

D. vzhledem k tomu, že stávající debata o nanomateriálech se vyznačuje mnoha protiklady 
nebo dokonce paradoxy, spory a tudíž i politickými boji, jež vyvstávají na úrovni 
nejzákladnějších otázek, jako jsou definice: 
 zatímco jsou nanomateriály obecně považovány za materiály velikosti v řádu 100 nm 

nebo méně, je to často mylně interpretováno jako rozmezí od 1 do 100 nm, ačkoliv se 
výraz „řád“ vztahuje na rozměr spíše než na přesnou velikost,

 zatímco se mnozí lidé domnívají, že odlišné vlastnosti, jež jsou výsledkem velikosti, 
by měly být nezávislým kritériem pro definici nanomateriálů, jiní navrhují jejich 
používání kumulativním způsobem a omezit tak působnost této definice,

 zatímco někteří navrhují, aby definice byla dále omezena na nerozpustné a perzistentní 
nanomateriály, a tím zohledněna potenciální rizika již na úrovni definic, jiní proti 
takovémuto a priori omezení agumentují,

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti s nařízením REACH nebylo zatím ani možné se 

                                               
1 Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
2 Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.
3 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
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dohodnout na pokynech pro označování nanomateriálů, čímž byla důležitá rozhodnutí 
týkající se registrace ponechána v kompetenci hospodářských subjektů, 

F. vzhledem k tomu, že neexistují žádné jasné informace o skutečném využívání 
nanomateriálů ve spotřebitelských výrobcích např.: 
– zatímco seznamy renomovaných institucí obsahují více než 800 spotřebitelských 

výrobků, u kterých výrobci uvedli použití nanotechnologie, a které jsou v současné 
době na trhu, obchodní sdružení týchž výrobců sice o těchto číselných údajích 
pochybují s odůvodněním, že jsou nadhodnoceny, aniž by však sama předložila 
jakékoli konkrétní číselné údaje,

 zatímco podnikům nečiní nejmenší problémy používat na svých výrobcích označení 
„nano“, neboť termín „nano“ se zdá mít kladný marketinkový účinek, ale rozhodně se 
staví proti požadavkům na objektivní označování,

G. vzhledem k tomu, že zprávy o potenciálních výhodách nanotechnologie předvídají téměř 
nekonečný rozsah možností jejího budoucího využívání; když však dojde na diskuzi
o regulaci nanomateriálů, sníží se tento rozsah téměř na nulu, 

H. vzhledem k tomu, že existuje velká polemika o možnosti hodnocení bezpečnosti 
nanomateriálů: zatímco vědecké výbory Komise poukazují na velké nedostatky nejen
v klíčových údajích, ale dokonce i v metodách používaných při získávání těchto údajů, 
mnoho zástupců průmyslu tvrdí, že všechny relevantní údaje jsou k dispozici a nedochází
k metodickým nedostatkům,

I. vzhledem k tomu, že Parlament vyzýval k tomu, aby ještě předtím, než tyto částice budou 
uvedeny do výroby a na trh, byly účinky nanočástic, které nejsou snadno rozpustitelné 
nebo biologicky odbouratelné, přezkoumány v souladu se zásadou obezřetnosti, 

J. vzhledem k tomu, že hodnota sdělení Komise nazvaného „Regulační aspekty 
nanomateriálů“ je vážně oslabena tím, že v ní zcela chybí jakékoli informace
o specifických vlastnostech nanomateriálů, jejich skutečného využívání, potenciálních 
rizicích a výhodách,

K. vzhledem k tomu, že Komise předložila pouze právně formalistický přehled příslušných 
právních předpisů Společenství, aniž by vzala v úvahu současné nebo pravděpodobné 
budoucí využití nanomateriálů a aniž by podrobně zmínila zvláštní charakter 
nanomateriálů a z něho plynoucích obtíží,

L. vzhledem k tomu, že přehled Komise ukazuje, že v rámci právních předpisů Společenství
v současné době neexistují žádná ustanovení týkající se přímo nanomateriálů, 

M. vzhledem k tomu, že široké uplatňování patentů na nanomateriály by mohlo zpomalit 
další inovaci,

N. vzhledem k tomu, že pravděpodobné sbližování nanotechnologie s biotechnologií
a informační technologií vyvolává závažné etické otázky,

1. je přesvědčen, že výhody nanomateriálů mohou být využity pouze v rámci jasného 
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regulačního rámce, který se v plné šíři zabývá samotnou podstatou potenciálních 
bezpečnostních problémů, které nanomateriály mohou představovat; 

2. vyjadřuje politování nad neexistencí řádného hodnocení skutečného uplatňování
obecných ustanovení právních předpisů Společenství s ohledem na skutečnou povahu 
nanomateriálů;

3. domnívá se, že je velmi zavádějící, když Komise v situaci, kdy v právních předpisech 
Společenství neexistují žádná konkrétní ustanovení týkající se nanomateriálů uvádí, že 
současné legislativní předpisy v podstatě pokrývají relevantní rizika vztahující se
k nanomateriálům, když si vzhledem k neexistenci příslušných údajů a metod
k posouzení rizik nanomateriálů jejich rizik ve skutečnosti není vědoma;

4. domnívá se, že dokud současné právní předpisy postrádají jakákoli ustanovení týkající se 
nanomateriálů, a dokud chybí údaje a dokonce i metody k posoužení rizik nanomateriálů, 
nemůže pouhé účinnější provádění současných právních předpisů přinést nezbytnou 
úroveň ochrany;

5. domnívá se, že navrhované zaměření se na provádění právních předpisů neposkytuje 
„bezpečný a integrovaný přístup“ k nanotechnologiím doporučovaný Komisí vzhledem
k tomu, že četné nanomateriály se již na trhu nacházejí, a to zejména v případech 
citlivých aplikací, jako jsou výrobky pro hygienickou péči nebo čistící prostředky, aniž 
by byla dostatečně vyhodnocena jejich bezpečnost, a aniž by spotřebitelé byli náležitě 
informováni o jejich použití;

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem plně uplatnit zásadu „žádné údaje, žádný trh“ na veškeré 
využívání nanomateriálů ve spotřebitelských výrobcích nebo ve výrobcích, které vedou
k vypouštění odpadů do životního prostředí; 

7. zdůrazňuje, že takový přezkum není nezbytný jen za účelem zajištění dostatečné ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí, ale také k zajištění jistoty a předvídatelnosti pro 
hospodářské subjekty, jakož i důvěry veřejnosti;

8. znovu opakuje svou výzvu, aby spotřebitelské výrobky obsahující nanomateriály byly 
označovány; 

9. vyzývá k naléhavému rozvoji vhodných zkušebních protokolů s cílem posoudit rizika
a vystavení nanomateriálům během celého životního cyklu za použití 
multidisciplinárního přístupu;

10. vyzývá k tomu, aby případná patentní práva byla omezena na konkrétní použití nebo 
způsoby výroby nanomateriálů a nebyla rozšířena na samotné nanomateriály s cílem 
zabránit zpomalování inovace a vytváření „nanopropasti“ mezi Severem a Jihem,

11. domnívá se, že je třeba zavčas vyvinout etické pokyny s cílem zajistit plné respektování 
etických hodnot pro případy, že by nanotechnologie byly v budoucnosti využívány
v rámci biomedicíny;
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12. domnívá se, že vzhledem ke každoročnímu velmi vysokému počtu úmrtí způsobených 
znečišťováním ovzduší, by se regulační činnost v oblasti nanomateriálů měla též zabývat 
nanomateriály, které jsou vytvořeny neúmyslně jako vedlejší produkty při procesech 
spalování; 

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nanotechnologie představuje technologii na nové úrovni, v níž lze dosáhnout skvělých 
výsledků mimo jiné v oblastech energetiky, výroby a spotřebitelských výrobků. Umožňuje 
rozvíjet biomedicínu se senzory zabudovanými v těle a léčiva, která pronikají přes krevně-
mozkovou (hematoencefalitickou) bariéru. Nanogenerátory mohou využívat okolí nebo 
pohybu těla k výrobě energie. Energeticky účinná okna, odolnější rybářské udice, opalovací 
krémy s vysokým ochranným faktorem, nárazuvzdorné karosérie, senzory zaznamenávající 
přítomnost různých toxinů v životním prostředí, sterilní povrchy atd. – seznam toho, co už se 
na trhu nachází, nebo bude k dispozici v nejbližší budoucnosti, je nekonečný. 
Ale všechny tyto sny mohou přijít vniveč, pokud nedohlédneme na to, aby výrobky byly 
bezpečné, než se dostanou na trh, což připomíná staré heslo nařízení REACH – „žádné údaje, 
žádný trh“. Nanotechnologie s sebou přináší zcela nová toxikologická rizika, která jsou 
nejasně definována, obtížně se testují, a je oblastí, ve které máme velmi omezené znalosti
o reakci imunitního systému – a zda-li je vůbec schopen ve daných situacích reagovat. Bylo 
zjištěno, že nanotuby způsobují přesně stejný druh škod jako azbest, uhlíkové nanoklastry
v nízkých koncentracích způsobují poškození mozku ryb a sterilizující stříbrné nanočástice
z ponožek unikají do odpadních vod, aniž bychom znali rizika pro čističky vod. Když víme, 
že nanočástice mohou překonat krevně-mozkovou bariéru, jak můžeme dovolit, aby se na trh 
dostaly opalovací krémy, u kterých nemůžeme zaručit, že byly otestovány, aby se zjistilo, zda 
nereagují jiným způsobem než starší krémy? Je třeba také lépe porozumět skutečnosti, že 
různé testy prováděné na stejných nanomateriálech mohou při toxikologickém přezkoumání 
přinést různé výsledky a že z chemického hlediska identické nanomateriály od různých 
výrobců nebo z různých výrobních procesů mohou mít rozdílné vlastnosti. Zkušenosti
s nanočásticemi, které vznikají jako zplodiny ve spalovacích motorech a jinde, jsou 
odstrašující. Je potřeba se také blíže zaměřit na tuto nezamýšlenou produkci prokazatelně 
škodlivých nanočástic.

Nanotechnologie znamená vstup do oblastí, o nichž máme omezené znalosti. Staré 
mechanické modely používané pro větší objekty a jejich chování nelze již v plné míře použít. 
Nanočástice se také ne vždy mohou chovat podle zákonů kvantové mechaniky. Někdy se 
pohybují v šedé teoretické zóně, ale především v šedé právní zóně. Je úlohou nás politiků, 
abychom zabezpečili, že nanotechnologie bude regulována s cílem chránit životní prostředí
a lidstvo. 

Nanotechnologie využívá skutečnosti, že částice v nano-velikosti mají úplné jiné vlastnosti 
než větší částice stejné látky. Nejběžnější definice nanočástic říká, že jejich průměr je menší 
než 100 nm. Ale do nanotechnologie patří také funkční změna vlastností materiálu 
zapříčiněná malou velikostí částic, i když se jedná o částice větší než 100 nm. 

Částice s tak nepatrnými rozměry jsou mnohem reaktivnější než látka ve své původní formě
a mohou z technologického hlediska znamenat úplně nová „dobytá území“. Tato představují 
také pro nanotechnologii problém. 
Technologie nám může pomoci, ale také nám uškodit. Abychom mohli učinit informované 
rozhodnutí a zhodnotit rizika používání nové technologie, musíme zjistit, jak dalece toxická 
daná látka je a jaké riziko představuje, když s touto chemikálií přijdeme do kontaktu, a zda je 
biologicky odbouratelná. 
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V současné době nám chybí pravidla pro označování nanomateriálů a neexistuje dokonce ani 
zavedený varovný symbol! Zpravodaj se snažil zjistit situaci na švédském trhu a po 
upomínání obdržel na svou otázku, které konkrétně výrobky obsahují nanomateriály, 
konkrétní odpověď pouze ve dvou ze sedmnácti případů. Bez dostatečných znalostí nemohou 
spotřebitelé učinit informovanou volbu. Musíme přehodnotit mezní hodnoty chemikálií
v právních předpisech a nařízeních a zavést nařízení o nanoodpadech. 

V dokumentu Komise o nanotechnologii se vyjadřuje názor, že současná pravidla postačují,
a to navzdory tomu, že téměř žádné z těchto pravidel se netýká konkrétních účinků 
nanotechnologie. Analýza Komise je založena na jednostranném legislativním přehledu 
současných pravidel, ale tato pravidla jsou v případě nanotechnologie asi tak účinná jako 
chytání planktonu pomocí rybářských sítí. Z takového nařízení by měli užitek všichni: životní 
prostředí, veřejné zdraví, my všichni jako spotřebitelé a dokonce i průmysl. Je potřeba zavést 
speciálně uzpůsobené toxikologické testy, je nutné regulovat způsob, jakým jsou výrobky 
umísťovány na trh, a zavést označování spotřebitelských výrobků. Na tato pravidla nelze 
pohlížet jako na pouhou otázku provádění, kdy Komise za pomoci nepřetržitých ad-hoc 
dopisů zjišťuje nové informace od podniků. Je třeba zavést jasná pravidla hry, jednak s cílem 
chránit lidstvo a životní prostředí, a jednak také proto, aby podniky mohly převzít 
odpovědnost a vyhodnotit možnosti investic do nanotechnologie.

V tomto ohledu je také důležité, abychom neopakovali chyby USA ve vztahu k patentovým 
právům. Rozsáhlé patentování vlastností určitých částic by zabraňovalo vývoji a vytvářelo 
dalekosáhlé celosvětové rozdíly. Patent by měl být udělován za konkrétní pokroky jako např. 
na postup výroby určitého nanomateriálu nebo na určitou aplikaci se zřejmým inovačním 
posunem. Rozsáhlé patentování na určité částice by zabránilo všem ostatním vyvíjet 
nové/lepší aplikace.

Z dlouhodobějšího hlediska se mohou počítačová technologie, biotechnologie
a mikromechanika „přibližovat“ a setkat se na „nanoúrovni“, na níž bude pomocí 
nanotechnologie možno vylepšit dokonce i živé bytosti, včetně lidských – což vytvoří zcela 
nová etická dilemata. Co to je lidská bytost – a co se s námi dá udělat?

Bylo by tragické, pokud by nanotechnologie navždy získala špatnou pověst proto, že jsme 
tolik spěchali, abychom ji dostali na trh, aniž bychom si byli vědomi rizik s ní spojených.
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