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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών 
(2008/2208(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ρυθμιστικές πτυχές των 
νανοϋλικών» (COM(2008)0366) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής (SEC(2008)2036),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τη νανοτεχνολογία» (COM(2004)0338),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο δράσης για την 
Ευρώπη 2005-2009» (εφεξής «το σχέδιο δράσης»)1,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες 
και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) σχετικά με τους 
ορισμούς και την αξιολόγηση κινδύνου των νανοϋλικών2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για τα καταναλωτικά 
προϊόντα (ΕΕΚΠ) σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 

                                               
1 ΕΕ C 306 E, της 15.12.2006, σ. 426.
2 Γνωμοδότηση σχετικά με τις επιστημονικές πτυχές των υφιστάμενων και προτεινόμενων ορισμών αναφορικά 
με προϊόντα νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας· 29 Νοεμβρίου 2007·
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Και συνοδευτική ενημέρωση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τη γνωμοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ
σχετικά με τις επιστημονικές πτυχές των υφιστάμενων και προτεινόμενων ορισμών αναφορικά με προϊόντα 
νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας·
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου σύμφωνα με τα τεχνικά 
έγγραφα καθοδήγησης για νέες και υφιστάμενες ουσίες για την αξιολόγηση των κινδύνων των νανοϋλικών· 21-
22 Ιουνίου 2007· http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Τροποποιημένη γνωμοδότηση (μετά από δημόσια διαβούλευση) σχετικά με την καταλληλότητα των 
υφιστάμενων μεθοδολογιών αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων που συνεπάγονται τα τροποποιημένα και 
τυχαίας προέλευσης προϊόντα νανοτεχνολογίας· 10 Μαρτίου 2006· 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα· 18 Δεκεμβρίου 2007· 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 ΕΕ L 396, της 30.12.2006, σ. 1
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των εργαζομένων κατά την εργασία1 και τις θυγατρικές οδηγίες αυτής,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων2 καθώς και 
τη νομοθεσία περί συγκεκριμένων προϊόντων, ιδιαίτερα δε την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών των αναφερόμενων στα καλλυντικά προϊόντα3,

– έχοντας υπόψη την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδιαιτέρως δε την οδηγία
2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου
2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης4, την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων5

και την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση νανοϋλικών και νανοτεχνολογιών (εφεξής «νανοϋλικά») 
υπόσχεται πολλαπλά οφέλη σε αναρίθμητες εφαρμογές για τους καταναλωτές, τους 
ασθενείς και το περιβάλλον, καθώς τα νανοϋλικά μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές ή 
νέες ιδιότητες σε σύγκριση με την ίδια ουσία ή το ίδιο υλικό στην κανονική του μορφή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, τα νανοϋλικά εμφανίζουν αξιοσημείωτους 
νέους κινδύνους λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους, όπως είναι η αυξημένη 
αντιδραστικότητα και κινητικότητα, που ενδέχεται να επιφέρουν αυξημένη τοξικότητα σε 
συνδυασμό με την άνευ περιορισμών πρόσβαση στον ανθρώπινο οργανισμό, και την 
ενδεχόμενη εμπλοκή πολύ διαφορετικών μηχανισμών που παρεμβαίνουν στη φυσιολογία
του ανθρώπου και άλλων περιβαλλοντικών ειδών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νανοϋλικά είναι πιθανόν να καταστούν η νέα «μόδα»,
ιδιαίτερα δεδομένου ότι ο χειρισμός του συνόλου της ύλης είναι το απώτερο όνειρο του 
ανθρώπου εδώ και αιώνες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει διάλογος για τα νανοϋλικά χαρακτηρίζεται από 
πολλές αντιφάσεις, ή ακόμη και παράδοξα, με διαφωνίες και ως εκ τούτου πολιτικές 
διαμάχες, που ξεκινούν σε τόσο βασικά επίπεδα όπως αυτό του ορισμού· για παράδειγμα: 
 μολονότι τα νανοϋλικά θεωρούνται εν γένει ως υλικά μεγέθους της τάξης των 100 nm

ή μικρότερα, τούτο συχνά παρερμηνεύεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 και 100 nm, αν 
                                               
1 ΕΕ L 183, της 29.6.1989, σ. 1
2  ΕΕ L 11, της 15.1.2002, σ. 4.
3 ΕΕJ L 262, της 27.9.1976, σ. 169.
4  ΕΕ L 24, της 29.01.2008, σ. 8
5  ΕΕ L 327, της 22.12.2000, σ. 1.
6  ΕΕ L 114, της 27.4.2006, σ. 9.
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και ο όρος «της τάξης» αφορά περισσότερο τις διαστάσεις παρά το ακριβές μέγεθος,
 ενώ πολλοί πιστεύουν ότι οι διαφορετικές ιδιότητες λόγω μεγέθους θα πρέπει να 

συνιστούν αυτόνομο κριτήριο για τον ορισμό των νανοϋλικών, άλλοι προτείνουν τη 
σωρευτική χρήση αυτού, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το πεδίο εφαρμογής του 
ορισμού,

 ενώ ορισμένοι προτείνουν τον περαιτέρω περιορισμό του ορισμού στα αδιάλυτα και 
μη αποικοδομήσιμα νανοϋλικά, ενσωματώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ήδη σε 
επίπεδο ορισμών τα ζητήματα δυνητικών κινδύνων, άλλοι τάσσονται κατά ενός 
τέτοιου a priori περιορισμού,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του REACH μέχρι τούδε δεν ήταν καν δυνατόν να 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση των
νανοϋλικών, αφήνοντας στους οικονομικούς παράγοντες τη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων ως προς την καταχώριση,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα 
χρήση νανοϋλικών σε καταναλωτικά προϊόντα, για παράδειγμα: 
 ενώ οι κατάλογοι επιφανών ιδρυμάτων αναφέρουν ότι στην αγορά κυκλοφορούν 

περισσότερα από 800 καταναλωτικά προϊόντα που ο εκάστοτε κατασκευαστής 
χαρακτηρίζει ως βασιζόμενα στη νανοτεχνολογία, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των 
ίδιων των κατασκευαστών αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι είναι 
υπερβολικά, χωρίς ωστόσο να παρέχουν οι ίδιοι συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, 

 ενώ οι εταιρείες αφενός μετά χαράς ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν νανοτεχνολογίες, 
καθώς ο όρος «νάνο-» φαίνεται να συμβάλλει στην εμπορική προώθηση των 
προϊόντων, αφετέρου αντιτίθεται σθεναρά σε αντικειμενικές προϋποθέσεις σήμανσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισηγήσεις σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των 
νανοτεχνολογιών κάνουν λόγο για σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία μελλοντικών 
εφαρμογών των νανοϋλικών· εντούτοις, η ίδια αυτή ποικιλία σχεδόν μηδενίζεται όταν 
τίθεται ζήτημα ρυθμιστικής εποπτείας των νανοϋλικών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η δυνατότητα αξιολόγησης 
της ασφάλειας των νανοϋλικών: ενώ οι επιστημονικές επιτροπές της Επιτροπής 
επισημαίνουν μείζονα προβλήματα, όχι μόνο ως προς καίριας σημασίας δεδομένα, αλλά 
και ως προς τους τρόπους απόκτησης των δεδομένων αυτών, πολλοί εκπρόσωποι του 
κλάδου ισχυρίζονται ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και ότι δεν υπάρχουν 
μεθοδολογικές ελλείψεις,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να διερευνηθούν, σύμφωνα με την 
αρχή της πρόληψης, οι επιπτώσεις των νανοσωματιδίων που δεν είναι ευδιάλυτα ή 
βιοαποικοδομήσιμα, πριν αρχίσει η παραγωγή και διάθεση αυτών των σωματιδίων στην 
αγορά,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ρυθμιστικές 
πτυχές των νανοϋλικών» υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από την πλήρη απουσία 
ενημέρωσης σχετικά με τις συγκεκριμένες ιδιότητες των νανοϋλικών, τις πραγματικές 
τους χρήσεις, καθώς και εν δυνάμει κινδύνους και οφέλη,
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσίασε απλώς μια νομικίστικη επισκόπηση της 
συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα ή πιθανή 
μελλοντική χρήση των νανοϋλικών και χωρίς να εξετάζει λεπτομερώς την ειδική φύση 
των νανοϋλικών και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επισκόπηση της Επιτροπής προκύπτει ότι προς το παρόν 
δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά με τα νανοϋλικά στην κοινοτική νομοθεσία, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία εφαρμογή των δικαιωμάτων κατοχύρωσης με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα των νανοϋλικών θα μπορούσε να καταπνίξει την 
περαιτέρω καινοτομία,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή σύγκλιση της νανοτεχνολογίας με τη βιοτεχνολογία και 
την πληροφορική εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα,

1. είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη των νανοϋλικών μπορούν να πραγματωθούν μόνο εντός 
ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου που θα εξετάζει συνολικά την ίδια τη φύση των 
πιθανών προβλημάτων ασφάλειας που σχετίζονται με τα νανοϋλικά·

2. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη της δέουσας αξιολόγησης της de facto εφαρμογής 
των γενικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου υπό το πρίσμα της πραγματικής φύσης 
των νανοϋλικών·

3. θεωρεί άκρως παραπλανητική τη δήλωση της Επιτροπής, απουσία κάθε είδους 
συγκεκριμένων διατάξεων περί νανοϋλικών στην κοινοτική νομοθεσία, ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία καλύπτει καταρχήν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα νανοϋλικά, ενώ 
λόγω της έλλειψης ενδεδειγμένων δεδομένων και μεθόδων για την αξιολόγηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τα νανοϋλικά, ουσιαστικά δεν έχει καμία εικόνα των 
κινδύνων αυτών·

4. θεωρεί ότι εφόσον η υφιστάμενη νομοθεσία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις 
σχετικά με τα νανοϋλικά, και εφόσον εκλείπουν τα δεδομένα ή ακόμη και οι μέθοδοι για 
την αξιολόγηση των κινδύνων των νανοϋλικών, η καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας δεν μπορεί από μόνη της να διασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας·

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη εστίαση της εφαρμογής δεν προβλέπει την «ασφαλή και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση» στις νανοτεχνολογίες που προωθούσε η Επιτροπή, 
δεδομένου ότι πολυάριθμα νανοϋλικά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, κυρίως δε σε
ευαίσθητες εφαρμογές όπως είναι τα προϊόντα ατομικής φροντίδας ή προϊόντα 
καθαρισμού, χωρίς να έχει υπάρξει επαρκής αξιολόγηση της ασφάλειας και χωρίς 
επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών για τις χρήσεις αυτές·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναθεωρήσεις του συνόλου της συναφούς 
νομοθεσίας έως το τέλος του 2009 με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της αρχής «no data, no
market» (απαγόρευση μη καταχωρισμένων ουσιών) για όλες τις εφαρμογές των 
νανοϋλικών σε καταναλωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα που συνεπάγονται απορρίψεις στο 
περιβάλλον·

7. τονίζει ότι μια τέτοια αναθεώρηση όχι μόνο είναι απαραίτητη για την επαρκή προστασία 
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της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και για την εξασφάλιση βεβαιότητας 
και προβλεψιμότητας για τους οικονομικούς παράγοντες, καθώς και για τη διασφάλιση 
της εμπιστοσύνης του κοινού·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σήμανση των καταναλωτικών προϊόντων που 
περιέχουν νανοϋλικά·

9. ζητεί την άμεση ανάπτυξη επαρκών πρωτοκόλλων δοκιμών για την αξιολόγηση του 
κινδύνου των νανοϋλικών και της έκθεσης σε αυτά κατά τη διάρκεια του συνολικού 
κύκλου ζωής αυτών, μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης·

10. ζητεί τον περιορισμό των δυνητικών δικαιωμάτων κατοχύρωσης με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή μεθόδους παραγωγής των νανοϋλικών και 
να μην επεκταθούν στα ίδια τα νανοϋλικά, ώστε να αποφευχθεί η κατάπνιξη της 
καινοτομίας και η δημιουργία μιας «διαχωριστικής γραμμής» Βορρά-Νότου λόγω στον 
τομέα των νανοϋλικών ·

11. θεωρεί ότι εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει να διαμορφωθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των ηθικών αξιών κατά την ενδεχόμενη μελλοντική 
χρήση της νανοτεχνολογίας που θα συγκλίνει με βιοϊατρικές εφαρμογές·

12. θεωρεί ότι η ρυθμιστική δράση επί των νανοϋλικών θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα 
νανοϋλικά που δημιουργούνται ως ανεπιθύμητα παραπροϊόντα των διαδικασιών καύσης, 
δεδομένου του πολύ υψηλού ετήσιου αριθμού θανάτων λόγω της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νανοτεχνολογία είναι μια τεχνολογία των υλικών σε νέο επίπεδο, όπου είναι δυνατή η 
επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς της ενέργειας, της 
βιομηχανικής παραγωγής και των καταναλωτικών προϊόντων. Μπορεί να αναπτυχθεί η 
βιοϊατρική που επιτρέπει την ενσωμάτωση αισθητήρων στον οργανισμό και η ιατρική που 
επιτρέπει τη διαπέραση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Με νανογεννήτριες μπορεί να 
παραχθεί ενέργεια από το περιβάλλον ή από τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος. 
Ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα, πιο βιώσιμα καλάμια ψαρέματος, αντηλιακές κρέμες με 
υψηλότερο δείκτη προστασίας, αμαξώματα με καλύτερη αντοχή στις συγκρούσεις, 
αισθητήρες για διάφορες περιβαλλοντικές τοξίνες, αποστειρωμένες επιφάνειες κλπ.: 
ατελείωτος είναι ο κατάλογος των προϊόντων που ήδη βρίσκονται στην αγορά ή μπορεί να 
κυκλοφορήσουν σύντομα.
Όλα αυτά τα όνειρα, ωστόσο, μπορεί να καταρρεύσουν εάν δεν μεριμνήσουμε για την 
ασφάλεια των προϊόντων πριν φθάσουν στην αγορά· στον νου μάς έρχεται το γνωστό 
σύνθημα του REACH «no data, no market» (απαγόρευση των μη καταχωρισμένων ουσιών). 
Η νανοτεχνολογία συνεπάγεται εντελώς νέους τοξικολογικούς κινδύνους που δεν ορίζονται 
επακριβώς, είναι δύσκολο να ελεγχθούν και είναι περιορισμένες οι γνώσεις μας σχετικά με 
την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε αυτούς, εάν υπάρχει τέτοια αντίδραση σε 
κάθε περίπτωση. Οι νανοσωλήνες άνθρακα αποδείχθηκε ότι επιφέρουν ακριβώς τις ίδιες 
βλάβες με τον αμίαντο, τα νανοσυσσωματώματα άνθρακα σε μικρές συγκεντρώσεις 
προκαλούν εγκεφαλικές βλάβες στα ψάρια και ο αποστειρωμένος νανοάργυρος στις κάλτσες 
έχει διαρρεύσει στα λύματα με άγνωστες συνέπειες για τους σταθμούς επεξεργασίας 
λυμάτων. Όταν γνωρίζουμε ότι τα νανοσωματίδια μπορούν να διαπεράσουν τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πώς γίνεται να επιτρέπουμε τη διάθεση στην αγορά αντηλιακών 
κρεμών για τις οποίες δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δοκιμάστηκαν ώστε να διερευνηθεί η
πιθανή διαφορετική συμπεριφορά τους σε σύγκριση με προηγούμενες κρέμες; Επίσης, πρέπει 
να κατανοήσουμε καλύτερα το γεγονός ότι διαφορετικές δοκιμές του ίδιου νανοϋλικού 
μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα κατά την τοξικολογική εξέταση, καθώς 
και ότι χημικώς πανομοιότυπα νανοϋλικά από διαφορετικές μονάδες παραγωγής ή με 
διαφορετική διαδικασία παραγωγής εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες. Οι εμπειρίες που 
έχουμε από τα νανοσωματίδια που εκλύονται από την καύση σε κινητήρες κλπ. είναι
αποθαρρυντικές. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα την ανεπιθύμητη παραγωγή 
ορισμένων επιβλαβών νανοσωματιδίων.

Στη νανοτεχνολογία εισερχόμαστε σε έναν χώρο όπου διαθέτουμε περιορισμένες γνώσεις, 
όπου δεν ισχύουν πλέον εντελώς τα παλαιότερα μοντέλα της μηχανικής για τα μεγαλύτερα 
αντικείμενα και τη συμπεριφορά τους, και αφετέρου τα νανοσωματίδια δεν συμπεριφέρονται 
πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους της κβαντομηχανικής. Ενίοτε πρόκειται για μια θεωρητική 
ασάφεια, αλλά κυρίως είναι νομική η ασάφεια. Δικός μας ρόλος ως πολιτικών είναι να
μεριμνήσουμε για τη ρύθμιση της νανοτεχνολογίας κατά τρόπο που θα προστατεύει το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η νανοτεχνολογία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τα σωματίδια σε νανοδιαστάσεις έχουν 
εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από τα μεγαλύτερα σωματίδια του ίδιου υλικού. Ο 
συνηθέστερος ορισμός των νανοσωματιδίων είναι ότι έχουν διαστάσεις μικρότερες από 100 
nm. Αλλά η νανοτεχνολογία περιλαμβάνει ακόμη και τη λειτουργική διαφοροποίηση των 
ιδιοτήτων ενός υλικού λόγω του μικρού μεγέθους ακόμη και για σωματίδια μεγαλύτερα από
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100 nm.
Τα σωματίδια τόσο απίστευτα μικρού μεγέθους είναι πολύ πιο ευαίσθητα από ό,τι το ίδιο 
υλικό στην αρχική του μορφή και μπορούν να επιφέρουν εντελώς νέα τεχνολογικά 
επιτεύγματα. Αυτές οι ιδιότητες είναι όμως και το πρόβλημα της νανοτεχνολογίας. 

Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά και να μας βλάψει. Για να κάνουμε συνειδητές
επιλογές, αξιολογώντας τους κινδύνους από την εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας, πρέπει να 
μάθουμε πόσο τοξικό είναι κάτι, τι κινδύνους συνεπάγεται η επαφή μας με τη χημική ουσία, 
καθώς και κατά πόσο το υλικό είναι βιοαποικοδομήσιμο.
Προς το παρόν εκλείπουν οι κανόνες για τη διάθεση στην αγορά των νανοϋλικών και δεν 
υπάρχει ούτε ένα επίσημο σύμβολο προειδοποιητικής σήμανσης! Ο εισηγητής προέβη σε μια 
έρευνα στη σουηδική αγορά και μόνο σε δύο από τις δεκαεπτά περιπτώσεις –και μόνο 
κατόπιν αιτήματος– έλαβε συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με το ποια προϊόντα περιέχουν 
νανοϋλικά. Χωρίς γνώση δεν μπορεί ο καταναλωτής να κάνει συνειδητή επιλογή. Πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε τις οριακές τιμές που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς περί χημικών ουσιών και να θεσπίσουμε κανονισμούς σχετικά με τα 
νανοαπόβλητα.
Το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με την τεχνολογία εκτιμά ότι είναι επαρκείς οι 
υφιστάμενοι κανόνες, μολονότι σχεδόν κανένας από αυτούς δεν έχει προσαρμοστεί στις 
ειδικές επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας. Η ανάλυση της Επιτροπής βασίζεται σε μια 
μονοδιάστατη νομικίστικη επισκόπηση των υφιστάμενων κανόνων, οι οποίοι είναι τόσο 
αποτελεσματικοί όσο το να προσπαθεί κανείς να ψαρέψει πλαγκτόν με δίχτυα για γάδο. Το 
περιβάλλον, η δημόσια υγεία, όλοι εμείς ως καταναλωτές, ακόμη και η βιομηχανία, θα 
ωφελούνταν από την κανονιστική ρύθμιση. Απαραίτητο είναι να διεξαχθούν ειδικά 
σχεδιασμένες τοξικολογικές δοκιμές, να θεσπισθούν κανόνες για τη διάθεση των προϊόντων 
στην αγορά και να επιβληθεί η σήμανση των προϊόντων για τους καταναλωτές. Οι εν λόγω 
κανόνες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καθαρά ζήτημα εφαρμογής όπου η Επιτροπή ζητεί 
μέσω ειδικών επιστολών νέες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις. Απαιτούνται σαφείς 
κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, αλλά και 
προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να είναι σε θέση να
αξιολογήσουν το ενδεχόμενο επενδύσεων στη νανοτεχνολογία.
Είναι επίσης σημαντικό εν προκειμένω να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα των ΗΠΑ όσον 
αφορά τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Τα γενικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις ιδιότητες 
ορισμένων σωματιδίων τελικά θα παρεμποδίσουν την εξέλιξη και θα δημιουργήσουν ολοένα 
και εντονότερες διαφορές μεταξύ των χωρών. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να 
χορηγούνται για συγκεκριμένα επιτεύγματα, όπως μια συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής 
ενός νανοϋλικού ή μια συγκεκριμένη σαφώς ευρηματική εφαρμογή. Ένα γενικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για ένα σωματίδιο θα παρεμποδίσει την ανάπτυξη νέων ή καλύτερων 
εφαρμογών από άλλους.

Στο λίγο πιο μακρινό μέλλον, η πληροφορική, η βιοτεχνολογία και η μικρομηχανική 
ενδέχεται να συγκλίνουν και να συναντηθούν στο νανοεπίπεδο, καθώς μέσω της 
νανοτεχνολογίας μπορεί να είναι εφικτή ακόμη και η βελτίωση των έμβιων όντων, μεταξύ 
των οποίων και ο άνθρωπος, γεγονός που εγείρει εντελώς νέα ηθικά διλήμματα. Τι είναι ο 
άνθρωπος και τι μπορεί να μας κάνουν;
Θα ήταν τραγικό να δυσφημισθεί διά παντός η νανοτεχνολογία απλώς επειδή βιαστήκαμε να 
την προωθήσουμε στην αγορά, χωρίς να γνωρίζουμε τους κινδύνους που συνεπάγεται.


