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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nanomaterjalidega seotud regulatiivsete aspektide kohta
(2008/2208(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed aspektid” 
(KOM(2008)0366) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2008)2036);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Euroopa nanotehnoloogia strateegia suunas” 
(KOM(2004)0338);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 28. septembri 2006. aasta resolutsiooni komisjoni 
teatise „Nanoteadused ja nanotehnoloogiad: Euroopa tegevuskava 2005–2009” kohta;1

– võttes arvesse tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) 
arvamusi nanomaterjalide mõistete ja ohuhinnangute kohta;2

– võttes arvesse tarbekaupade teaduskomitee arvamust nanomaterjalide ohutuse kohta 
kosmeetikas;3

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH);4

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta5 ning 
selle tütardirektiive;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta,6 aga ka konkreetseid tooteid käsitlevaid õigusakte, 
eriti nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikides 

                                               
1 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 426.
2 Arvamus nanoteaduse ja nanotehnoloogiate toodetega seotud olemasolevate ja väljapakutud mõistete teaduslike 
aspektide kohta, 29 november 2007,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf;
ja sellele SCENIHR komitee arvamusele lisatud komisjoni talituste teave, 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf;
arvamus ohtude hindamise meetodite asjakohasuse kohta uute ja olemasolevate ainete nanomaterjalide ohtude 
hindamisel kooskõlas tehniliste juhenddokumentidega, 21.–22. juuni 2007,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf;
muudetud arvamus (pärast avalikku arutelu) olemasolevate meetodite sobivuse kohta nanotehnoloogiat 
kasutades valmistatud toodetega ja kaasnevate saadustega seoses tekkida võivate ohtude hindamisel, 10. märts 
2006, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf.
3 Arvamus nanomaterjalide ohutuse kohta kosmeetikas, 18. detsember 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
5 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
6 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.
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kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta;1

– võttes arvesse ühenduse keskkonnaalaseid õigusakte, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2008. aasta direktiivi 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta,2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik,3 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ jäätmete kohta;4

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0000/2009),

A. arvestades, et nanomaterjalide ja nanotehnoloogiate kasutamine (edaspidi 
„nanomaterjalid”) tõotab tuua tarbijatele, patsientidele ja keskkonnale mitmekordset kasu 
lugematus arvus rakendustes, sest nanomaterjalid võivad pakkuda erinevaid või uusi 
omadusi võrreldes sama aine või materjaliga tavapärases vormis; 

B. arvestades, et teisest küljest kaasnevad nanomaterjalidega nende väiksuse tõttu 
märkimisväärsed uued võimalikud ohud, milleks on näiteks suurem reageerimisvõime ja 
liikuvus, võimalik suurem toksilisus ja piiramatu juurdepääs inimorganismile, sest 
nanomaterjalid võivad olla seotud uut liiki toimemehhanismidega, mis mõjutavad 
inimeste füsioloogiat ja teisi elusorganisme; 

C. arvestades, et nanomaterjalid on tõenäoliselt järgmine suur samm ning et kogu 
mateeriaga manipuleerimine on olnud sajandeid inimese suurim unistus;

D. arvestades, et praegust arutelu nanomaterjalide üle iseloomustavad mitmed vastuolud, 
isegi paradoksid, erimeelsused ja seega poliitilised võitlused, alates kõige 
elementaarsemalt tasandilt, nagu mõisted, näiteks: 
 nanomaterjale peetakse tavaliselt materjalideks, mille suurus on ligikaudselt 100 nm 

või vähem, mida tõlgendatakse tihti valesti vahemikuna 1 kuni 100 nm, isegi kui 
mõiste ligikaudselt on seotud mõõtmete, mitte täpse suurusega; 

 kui paljud usuvad, et nanomaterjalide mõistes peaksid erinevad suuruse mõjuga seotud 
omadused olema sõltumatud kriteeriumid, siis teised soovitavad seda kasutada 
kumulatiivselt ja mõistet piirata; 

 kui osa inimesi soovitab mõistet veelgi piirata, jättes sellesse üksnes lahustumatud ja 
püsivad nanomaterjalid, välistades seega potentsiaalseid ohte juba mõiste tasandil, siis 
teised ei ole sellise eelneva piiranguga nõus; 

E. arvestades, et REACHi kontekstis ei ole siiani olnud võimalik kokku leppida isegi 
nanomaterjalide määramise juhistes, mis jätab olulised registreerimisega seotud otsused 
ettevõtjate kanda; 

                                               
1 EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.
2 ELT L 24, 29.01.2008, lk 8.
3 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
4 ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.
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F. arvestades, et nanomaterjalide tegeliku kasutuse kohta tarbekaupades selget teavet ei ole, 
näiteks: 
 kui nimekad institutsioonid loetlevad praegu varudes üle 800 tootjate poolt 

määratletud nanotehnoloogial põhineva tarbekauba, siis nendesamade tootjate 
ametiühingud seavad need näitajad kahtluse alla, nimetades hinnanguid liiga 
optimistlikuks, ise samas konkreetseid arve pakkumata; 

 ettevõtted kasutavad küll hea meelega nanoargumenti, sest mõistel „nano” näib olevat 
positiivne turundusmõju, kuid on jäigalt vastu objektiivsetele märgistamisnõuetele; 

G. arvestades, et nanotehnoloogia võimaliku kasu kohta tehtud ettekannetes ennustatakse 
nanomaterjalide pea piiramatut kasutuselevõtmist tulevikus, muutuvad need piiramatud 
kasutusvõimalused siiski nullilähedaseks, kui hakata rääkima nanomaterjalide 
reguleerimisest;

H. arvestades, et nanomaterjalide ohutuse hindamise võimalikkuses on suur vastuolu: kui 
komisjoni teaduskomiteed viitavad suurtele erinevustele mitte üksnes põhiandmetes, vaid 
isegi nende andmete hankimise meetodites, siis paljud tööstusharu esindajad väidavad, et 
kõik asjakohased andmed on olemas ja metodoloogilisi puudusi ei esine;

I. arvestades, et kooskõlas ettevaatuspõhimõttega on parlament nõudnud raskesti 
lahustuvate või looduses mitte lagunevate nanoosakeste mõjude uurimist enne nende 
osakeste tootmisse laskmist ja turuleviimist; 

J. arvestades, et komisjoni teatise „Nanomaterjalidega seotud regulatiivsed aspektid” 
väärtust kahandab tõsiselt see, et täiesti on puudu teave nanomaterjalide eriomaduste 
kohta, nende tegelikud kasutused ning potentsiaalsed ohud ja kasu;

K. arvestades, et komisjon esitas kõnealuste ühenduse õigusaktide kohta üksnes õigusliku 
ülevaate, käsitlemata nanomaterjalide praegust või tõenäolist tulevast kasutust ning 
täpsustamata nanomaterjalide konkreetseid omadusi ja nendest tulenevaid väljakutseid; 

L. arvestades, et komisjoni ülevaade näitab, et praegu ühenduse õigusaktides nanoteemalisi 
sätteid ei ole;

M. arvestades, et laialdane patentide kasutamine nanomaterjalide puhul võib lämmatada 
tulevase innovatsiooni; 

N. arvestades, et nanotehnoloogia tõenäoline lähenemine biotehnoloogiale ja 
infotehnoloogiale tõstatab tõsiseid eetilisi küsimusi, 

1. on veendunud, et nanomaterjalidest saadavat kasu on võimalik realiseerida üksnes selges 
õigusraamistikus, milles on täielikult arvestatud nanomaterjalidega seotud tegelike 
võimalike ohtudega;

2. taunib, et ühenduse õiguse üldiste sätete de facto rakendamisele ei ole nanomaterjalide
tegelike omaduste valguses korralikku hinnangut antud;

3. on seisukohal, et nanoteemaliste sätete puudumisel ühenduse õiguses on komisjonist väga 
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ekslik väita, et nanomaterjalidega seotud ohud on kehtivate õigusaktidega põhimõtteliselt 
kaetud, samas asjakohaste andmete ja nanomaterjalidega seotud riskide hindamise 
meetodite puudumisel nendega seotud ohte teadmata; 

4. on seisukohal, et nii kaua kui õigusaktides ei ole nanoteemalisi sätteid ning kuni 
puuduvad andmed ja isegi meetodid nanomaterjalidest tulenevate ohtude hindamiseks, ei 
saa kaitsmise taset tõsta ainuüksi kehtiva õiguse parema rakendamisega;

5. on seisukohal, et sellisel viisil elluviimine ei võimalda komisjoni propageeritud ohutut ja 
ühtset lähenemisviisi nanotehnoloogiatele, arvestades, et arvukad nanomaterjalid on juba 
turul, eriti sellistes tundlikes toodetes nagu isiklikud hügieenitarbed ja puhastusvahendid, 
seda ilma piisava ohutushinnanguta ning ilma piisava tarbijakaitsealase teabeta nende 
kasutamise kohta; 

6. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku vaadata 2009. aasta lõpuks läbi kõik 
asjakohased õigusaktid, et rakendada kõigi nanomaterjale sisaldavate tarbekaupade ja 
keskkonda saastavate toodete puhul täielikult ellu põhimõte, et kui puuduvad andmed, 
siis puudub turg; 

7. rõhutab, et selline läbivaatamine ei ole vajalik mitte üksnes inimtervise ja keskkonna 
piisavaks kaitsmiseks, vaid ka selleks, et anda ettevõtjatele kindlustunne ja õiguskindlus 
ning saavutada üldsuse usaldus; 

8. kordab oma nõuet märgistada nanomaterjale sisaldavad tarbekaubad; 

9. nõuab asjakohaste katseprotokollide kiiret väljatöötamist, et hinnata nanomaterjalide ohtu 
ja nendega kokkupuutumist kogu nende elutsükli jooksul, kasutades valdkondadevahelist 
lähenemisviisi; 

10. nõuab võimalike patendiõiguste piiramist nanomaterjalide konkreetsete rakenduste või 
tootmismeetoditega, ning et need ei laieneks nanomaterjalidele endile, et vältida 
innovatsiooni lämmatamist ning põhja- ja lõuna vahelise nanolõhe loomist; 

11. on seisukohal, et õigel ajal tuleb koostada eetikakoodeks, et tagada eetiliste väärtuste 
täielik austamine nanotehnoloogia ja biomeditsiini rakenduste võimaliku tulevase 
kooskasutamise puhul; 

12. on seisukohal, et nanomaterjalidega seotud õigusloomes tuleks käsitleda nanomaterjale, 
mis tekivad põlemisprotsessi kõrvalsaadustena, arvestades õhusaastega seotud surmade 
väga suurt arvu igal aastal; 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Nanotehnoloogia on tehnoloogia uus tase, mille abil on võimalik saavutada fantastilisi 
tulemusi muu hulgas energia, tootmise ja tarbekaupade sektoris. Nanotehnoloogia võimaldab 
arendada organismi paigaldatud sensoritega biomeditsiini ja vere-aju barjääri läbivat 
meditsiini. Nanogeneraatorid saavad energia tootmiseks kasutada keskkonda või keha 
liikumist. Energiasäästlikud aknad, vastupidavamad õngeridvad, kõrge päiksekaitsefaktoriga 
päikesekreemid, kokkupõrkele vastupidavad autokered, sensorid mitmete keskkonnamürkide 
leidmiseks, steriilsed pinnad jne – loetelu juba turule toodud või lähitulevikus toodavatest 
kaupadest on piiramatu. 

Kuid kõik need unistused võivad puruneda, kui enne toodete turuleviimist ei ole tagatud 
nende ohutus; tuleb meelde REACHi vana moto: puuduvad andmed, puudub turg. 
Nanotehnoloogia toob kaasa uusi toksikoloogilisi ohte, mis on ebaselgelt määratletud ja 
keerulised katsetada; tegemist on valdkonnaga, kus meie teadmised immuunsüsteemi 
reaktsiooni kohta – kui see antud olukorras üldse reageerida suudab – on vähesed. On 
selgunud, et süsinikust nanotorukesed on tekitanud täpselt sama tüüpi kahju nagu asbest, 
madala kontsentratsiooniga süsinikust nanoklastrid on põhjustanud kaladel ajukahjustust ning 
sokkidest steriliseeritud nanohõbe on lekkinud reovette ja selle ohud reoveepuhastile ei ole 
meile teada. Kui me teame, et nanoosakesed on võimelised läbima vere-aju barjääri, kuidas 
me võime lubada turule päikesekreeme, kui me ei suuda tagada, et neid on katsetatud, et 
avastada võimalikke erinevusi nende toimes võrreldes varasemate kreemidega? Samuti tuleb 
paremini aru saada ka sellest, miks on nii, et sama nanomaterjaliga tehtud eri katsed võivad 
toksikoloogilistes uuringutes anda erinevaid tulemusi, ning et eri tootjate või 
tootmisprotsessidega valmistatud keemiliselt identsetel nanomaterjalidel võivad olla erinevad 
omadused. Sisepõlemisel mootoris tekkivate nanoosakestega saadud kogemused jmt ei ole 
julgustavad. 

Nanotehnoloogia toob kaasa sisenemise valdkondadesse, mille kohta meie teadmised on 
napid. Suurte objektide puhul kasutatavad vanad mehaanilised mudelid ja nende käitumine ei 
ole enam päris asjakohased, samuti ei käitu nanoosakesed alati kvantmehaanika reeglite 
kohaselt. Mõnikord satuvad nad teoreetilisse halli tsooni, tihemini aga õiguslikku halli tsooni. 
Poliitikutena on meie roll tagada nanotehnoloogia reguleerimine nii, et keskkond ja inimkond 
oleksid kaitstud.
Nanotehnoloogia põhineb faktil, et nanosuurustel osakestel on täiesti teistsugused omadused 
kui sama aine suurematel osakestel. Kõige tavapärasem nanoosakeste määratlus on see, et nad 
väiksemad kui 100 nm. Nanotehnoloogia hõlmab siiski ka materjali omaduste 
funktsionaalseid muutusi, mis on põhjustatud selle väiksusest, kui osakesed on suuremad kui 
100 nm.

Nii imeväikestel osakestel on palju suurem reageerimisvõime kui ainel tema esialgses vormis 
ja see võib tuua kaasa täiesti uusi tehnoloogilisi eeliseid. Need omadused on ühtlasi ka 
nanotehnoloogia probleemne koht.
Tehnoloogia võib meid aidata ja võib meid kahjustada. Et teha teadlikke valikuid, mis 
põhineksid uue tehnoloogia kasutuselevõtmise ohtude hindamisel, peame mõõtma, kui 
mürgine miski asi on, milline on oht selle kemikaaliga kokku puutuda ja kas see on 
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biolagundatav. 
Praegu ei ole meil nanomaterjalide märgistamise reegleid; ei ole isegi hoiatusmärki! 
Raportöör püüdis teha uuringut Rootsi turul, aga sai pärast meeldetuletuste saatmist vastused 
vaid kahele päringule seitsmeteistkümnest selle kohta, millised tooted sisaldavad nanoosakesi. 
Ilma teabeta ei ole tarbijatel võimalik teha teadlikke valikuid. Meil tuleb ümber hinnata 
õigusaktides kemikaalide suhtes kehtestatud piirväärtused ja kehtestada regulatsioon 
nanojäätmete kohta. 

Komisjoni nanotehnoloogia dokumendis väljendatakse seisukohta, et praegused eeskirjad on 
piisavad, olenemata sellest, et ükski neist ei ole koostatud konkreetselt nanotehnoloogia 
mõjusid silmas pidades. Komisjoni analüüs põhineb kehtivate eeskirjade ühemõõtmelisel 
õiguslikul ülevaatel, kuid nanotehnoloogia küsimustes on need eeskirjad sama tõhusad kui 
planktoni püüdmine kalavõrguga. Reguleerimisest võidaksid kõik: keskkond, rahvatervis, 
meie kõik tarbijatena ja isegi tööstusharu. Tuleb kehtestada spetsiaalselt kohandatud 
toksikoloogilised testid, toodete turuleviimise regulatsioon ning muuta kohustuslikuks 
tarbekaupade märgistamine. Nendesse eeskirjadesse ei saa suhtuda kui üksnes 
rakendusküsimusse, sest komisjon saadab pidevalt välja lisakirju, milles ta küsib ettevõtetelt 
uut teavet. Kehtestada tuleb selged eeskirjad inimeste ja keskkonna kaitsmiseks, kuid seda nii, 
et ettevõtetel oleks võimalik võtta vastutus ja hinnata nanotehnoloogiasse investeerimise 
potentsiaali. 
Selles suhtes on oluline ka see, et me ei kordaks Ameerika Ühendriikides patendiõigustega 
tehtud vigu. Laiaulatuslikud patendid osakeste konkreetsete omaduste kohta takistavad 
arengut ja tekitavad laiema globaalse lõhe. Patente tuleks väljastada konkreetsete arengute, 
näiteks konkreetse nanomaterjali tootmisprotsessi või konkreetse rakenduse kohta, mille 
puhul on selgelt tegemist leiutisega. Konkreetse osakese laialdane patenteerimine takistaks 
kõigi teiste jaoks uute või paremate rakenduste väljatöötamist. 
Mõne aja pärast võivad infotehnoloogia, biotehnoloogia ja mikromehaanika nanotasandil 
kokku saada ja sulada, mis puhul võib nanotehnoloogia kasutamine muuta võimalikuks isegi 
elusolendite, ka inimeste, täiustamise, mis tekitab täiesti uusi eetilisi dilemmasid. Mis on 
inimolend ja mida saab meiega teha? 

Oleks traagiline, kui nanotehnoloogia olekski tulevikus halva mainega, sest meil oli selle 
turuleviimisega liiga kiire, ilma et me oleksime teadnud sellega kaasnevaid ohte. 
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