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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontokról
(2008/2208(INI))

Az Európai Parlament,

–– tekintettel „A nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontok” című bizottsági 
közleményre (COM(2008)0366) és a Bizottság szolgálatainak e közleményt kísérő 
munkadokumentumára (SEC(2008)2036),

– tekintettel az „Egy európai nanotechnológiai stratégia felé” című bizottsági közleményre 
(COM(2004)0338),

– tekintettel a Bizottság „Nanotudományok és nanotechnológiák: Cselekvési terv Európa 
számára (2005–2009)”1 című közleményéről szóló, 2006. szeptember 28-i 
állásfoglalására,

– tekintettel az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának (SCENIHR) a nanoanyagok meghatározásairól és kockázatértékeléséről 
szóló véleményeire2,

– tekintettel a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB) véleményére a 
nanoanyagok kozmetikai termékekben történő felhasználásának biztonságosságáról3,

– tekintettel a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12–i 89/391/EGK tanácsi 

                                               
1 HL C 306. E, 2006.12.15., 426. o.
2 A nanotudományok eredményeként létrejött és nanotechnológiával készült termékek létező és javasolt 
meghatározásainak tudományos vetületeiről szóló vélemény; 2007. november 29.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Továbbá a Bizottság szolgálatainak kísérő tájékoztatója a nanotudományok eredményeként létrejött és 
nanotechnológiával készült termékek létező és javasolt meghatározásainak tudományos vetületeiről szóló 
SCENIHR-véleményről. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
A kockázatértékelés módszertanának megfelelősége az új és létező anyagok nanoanyag-kockázatának 
meghatározására vonatkozó műszaki útmutatók tekintetében készült vélemény; 2007. június 21-22.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
A mesterségesen előállított és járulékos, nanotechnológiát tartalmazó termékek potenciális 
kockázatainak értékelésére felhasználható meglévő módszerek alkalmasságáról szóló 
(nyilvános konzultációt követően) módosított vélemény; 2006. március 10.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Vélemény a nanoanyagok kozmetikai termékekben történő használatáról; 2007. december 18.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
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irányelvre1 és származékos irányelveire,

– tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2, valamint az egyes termékekre vonatkozó 
jogszabályokra, különösen a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a közösségi környezetvédelmi jogszabályokra, különösen a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4, a vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre5, valamint a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-
0000/2009),

A. mivel a nanoanyagok és a nanotechnológiák felhasználása (a továbbiakban 
„nanoanyagok”) számos alkalmazási területen kínál jelentős előnyöket a fogyasztók, a 
betegek és a környezet számára, mivel a nanoanyagok az általános formában megjelenő 
anyagokhoz képest új és másfajta tulajdonságokkal bírnak;

B. mivel azonban a nanoanyagok apró méretük miatt súlyos veszélyeket is hordozhatnak, 
többek között nagyobb reakciókészségük és mozgékonyságuk miatt, valamint mivel az 
emberi testbe akadálytalanul képesek behatolni, mérgezőbbek lehetnek és valószínűleg 
másfajta mechanizmusokkal lépnek kölcsönhatásba az emberrel és más fajokkal;

C. mivel valószínű, hogy a nanoanyagok jelentik majd a „legfrissebb szenzációt”, kiváltképp 
mivel az emberiség anyagok manipulációjával kapcsolatos századokon át dédelgetett 
leghőbb vágya válhat valóra;

D. mivel a nanoanyagokkal kapcsolatos vitákat már a legalapvetőbb – a meghatározásukat 
érintő – szinten is számos ellentmondás, sőt paradoxon jellemzi, amelyeket tovább 
súlyosbítanak a nézeteltérések és politikai csaták, például: 
 míg a nanoanyagok közé általában olyan anyagokat sorolnak, amelyek méretének 

nagyságrendje 100nm vagy kisebb, ezt gyakran – helytelenül – 1 és 100nm 
tartományba tartozó értékekként értelmezik, bár a „nagyságrend” egy kiterjedésre 
vonatkozik, és nem valamilyen pontos méretre;

 míg sokan úgy vélik, hogy a méretből adódó különböző tulajdonságokat különálló 
jellegzetességként kellene kezelni a nanoanyagok meghatározásában, mások azt 

                                               
1 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
2  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
3  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.
4  HL L 24., 2008.1.29., 8.o.
5  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
6  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
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javasolják, hogy ezt összességében kellene szemlélni ezáltal szűkítve a meghatározás 
alkalmazási körét;

 míg egyesek szerint a meghatározást tovább kellene szűkíteni az oldhatatlan és le nem 
bomló nanoanyagokra, ezáltal már a meghatározásokban alkalmazni a lehetséges 
kockázatokkal kapcsolatos megfontolásokat, mások elvetik a definíció ilyen a priori 
leszűkítését;

E. mivel a REACH keretében még a nanoanyagok azonosítására vonatkozó 
iránymutatásokban sem sikerült megállapodni, és ezáltal a bejegyzéssel kapcsolatos 
fontos döntések a gazdasági szereplők kezében maradtak;

F. mivel nincs egyértelmű információ a nanoanyagok fogyasztási cikkekben történő 
jelenlegi alkalmazásáról, például: 
 míg elismert intézetek több mint 800 forgalomban lévő, a gyártó által azonosított, 

nanotechnológián alapuló fogyasztási cikket sorolnak fel, ugyanezen gyártók 
kereskedelmi szervezetei megkérdőjelezik ezeket az adatokat, mert szerintük 
túlbecsülték a valós számokat, de ugyanakkor ők maguk nem szolgálnak 
helyesbítéssel; 

 bár a vállalatok szívesen utalnak a nanoanyagok alkalmazására, mert a „nano” 
kifejezés jól cseng a fogyasztók számára, határozottan ellenzik az objektív címkézési 
követelményeket;

G. mivel a nanotechnológia előnyeiről szóló előadások a nanoanyagok jövőbeli 
alkalmazásának végtelen sokszínűségét vetítik előre; ugyanakkor a nanoanyagok 
szabályozásának megvitatásakor e sokszínűség szinte semmivé foszlik;

H. mivel súlyos ellentmondások övezik a nanoanyagok biztonságosságának értékelését; míg 
a Bizottság tudományos bizottságai súlyos hiányosságokat tárnak fel nemcsak a 
legfontosabb adatok, hanem az ilyen adatok beszerzésére irányuló módszerek terén is, az 
iparág számos képviselője szerint minden vonatkozó adat elérhető, és nincsenek 
módszertani hiányosságok;

I. mivel a Parlament az elővigyázatosság elve alapján kérte, hogy gyártásuk megkezdése és 
forgalomba hozataluk előtt vizsgálják meg a nehezen oldható és biológiailag nehezen 
lebomló nanorészecskék hatását;

J. mivel a nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontokról szóló bizottsági 
közleményt nagymértékben gyengíti a nanoanyagok konkrét tulajdonságaira, jelenlegi 
felhasználására, lehetséges kockázataira és előnyeire vonatkozó információk teljes 
hiánya;

K. mivel a Bizottság csak a vonatkozó közösségi szabályozás jogi áttekintését készítette el, 
és nem vette figyelembe a nanoanyagok jelenlegi és jövőben lehetséges alkalmazását, 
valamint nem részletezte a nanoanyagok egyedi jellemzőit és az ebből adódó 
problémákat;

L. mivel a Bizottság áttekintése szerint a közösségi jogszabályok egyelőre nem tartalmaznak 
kifejezetten a nanoanyagokra vonatkozó rendelkezéseket; 
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M. mivel a szabadalmak nanoanyagokra történő széles körű alkalmazása gátolhatja az 
innovációt;

N. mivel a nanotechnológia és a biotechnológia, illetve az információtechnológia valószínű 
összefonódása komoly etikai kérdéseket vet fel;

1. meggyőződése, hogy a nanoanyagok előnyei kizárólag a nanoanyagokhoz kapcsolódó 
biztonsági problémákat maradéktalanul megoldó, egyértelmű szabályozási környezetben 
érvényesülhetnek;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nanoanyagok valós természete tekintetében nem készült 
megfelelő értékelés a közösségi jogszabályok általános rendelkezéseinek alkalmazásáról;

3. úgy véli, hogy a közösségi jogszabályok nanoanyagokra vonatkozó rendelkezései 
hiányában a Bizottság félrevezetően állítja azt, hogy a jelenlegi jogszabályok alapvetően 
kiterjednek a nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatokra, mivel a megfelelő adatok és a 
nanoanyagokhoz kapcsolódó veszélyek értékelésére vonatkozó módszertan nélkül a 
jelenlegi szabályozás gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja e kockázatokat;

4. úgy véli, hogy amíg a jelenlegi jogszabályokból hiányoznak a nanoanyagokra vonatkozó 
rendelkezések, valamint amíg sem az adatok, sem pedig a kockázatok értékelésére 
vonatkozó módszertan nem áll rendelkezésre, a jelenlegi jogszabályok hatékonyabb 
alkalmazása nem biztosíthatja a védelem szükséges szintjét;

5. úgy véli, hogy a végrehajtás javasolt iránya nem biztosítja a nanotechnológiák Bizottság 
által hangsúlyozott „biztonságos és integrált megközelítését”, mivel már olyan érzékeny 
alkalmazási területeken hoztak forgalomba nanoanyagokat a megfelelő biztonsági 
vizsgálatok és a felhasználásra vonatkozó, fogyasztói tájékoztatók nélkül, mint például a 
testápoló termékek és tisztítószerek;

6. felkéri a Bizottságot, hogy 2009 végéig tegyen javaslatot az összes vonatkozó jogszabály 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a fogyasztási cikkekben és a környezetbe 
kikerülő termékekben használt nanoanyagok tekintetében maradéktalanul 
érvényesülhessen az „adatok hiányában a forgalomba hozatal tilalma” elve; 

7. hangsúlyozza, hogy e felülvizsgálat nem csupán az emberi egészség és a környezet 
megfelelő védelme érdekében fontos, hanem biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a 
gazdasági szereplők számára és növeli a közbizalmat;

8. hangsúlyozza a nanoanyagot tartalmazó fogyasztási cikkek megfelelő címkézésére 
irányuló felhívását; 

9. kéri a nanoanyagok veszélyének és hatásainak értékelésére vonatkozó, teljes 
életciklusukra kiterjedő, multidiszciplináris megközelítést alkalmazó, megfelelő 
vizsgálati eljárások mielőbbi kidolgozását;

10. kéri, hogy az esetleges szabadalmi jogokat korlátozzák a nanoanyagok bizonyos 
alkalmazásaira és előállítási módszereire, és ne terjesszék ki magukra a nanoanyagokra 
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ezáltal elkerülve az innovációk megfojtását, vagy egy észak-déli „nanoszakadék” 
létrehozását;

11. úgy véli, hogy megfelelő időben etikai útmutatást kell kidolgozni, amely biztosítja az 
erkölcsi értékek tiszteletben tartását a nanotechnológia jövőbeni, orvosbiológiai 
alkalmazásokhoz kapcsolódó felhasználása tekintetében;

12. úgy véli, hogy a nanoanyagokra vonatkozó szabályozásnak olyan nanoanyagokra is ki 
kell terjednie, amelyek égési folyamatok melléktermékeiként, véletlenül keletkeznek, 
tekintettel a légszennyezés következtében elhunytak igen nagy számára; 

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A nanotechnológia a műszaki tudományokat olyan új szintre emeli, ahol csodálatos 
eredmények érhetők el az energetika, az ipar, a fogyasztási cikkek és más ágazatok terén. 
Testbe ültethető orvosbiológiai érzékelők és a vér–agy-határfelületen áthatoló gyógyászati 
megoldások kerülhetnek kidolgozásra. A környezetből és testünk mozgásából 
nanogenerátorok termelhetnek energiát. A már forgalomban lévő, vagy a jövőben elérhetővé 
váló termékek felsorolása végtelen: energiahatékony ablakok, tartósabb horgászbotok, magas 
faktorú naptejek, ütközésálló karosszériák, a környezetben található méreganyagokat kimutató 
érzékelők, steril felületek stb.

Ezek az álmok azonban semmivé válhatnak, amennyiben nem biztosítjuk a termékek 
biztonságosságát még mielőtt forgalomba hoznák őket; a REACH jelmondata jut eszünkbe: 
„adatok hiányában a forgalomba hozatal tilalma”. A nanotechnológia új toxikológiai 
kockázatokkal jár, amelyek meghatározása homályos és kimutathatósága nehéz, mivel e 
területen az immunrendszer válaszaival kapcsolatos ismereteink – ha egyáltalán képes az 
immunrendszerünk reagálni – igen szegényesek. A szénnanocsövek pontosan olyan károsnak 
bizonyultak, mint az azbeszt, az alacsony koncentrációjú szén nanoklaszterek halaknál 
agykárosodást okoztak, míg a zoknikból a szennyvízbe szivárgó, sterilizáló hatású nano silver 
eddig ismeretlen kockázatokat jelent a szennyvíztisztító üzemek számára. Ha tudjuk, hogy a 
nanorészecskék képesek áthatolni a vér–agy-határfelületen, hogyan engedhetünk olyan 
naptejeket forgalomba hozni, amelyek esetében nem biztosítható, hogy megvizsgálták, 
mennyiben tér el működésük a korábbi krémekétől. Jobban meg kell értenünk azt is, hogy 
miért kaphatunk más-más eredményt ugyanazon nanoanyag toxikológiai vizsgálatai során, és 
hogy miért rendelkeznek eltérő tulajdonságokkal a különböző gyártók által vagy más gyártási 
folyamat során előállított, kémiailag azonos nanoanyagok. Kétségbeejtőek a belsőégésű 
motorokból származó nanorészecskékkel stb. kapcsolatban szerzett tapasztalatok.

A nanotechnológia révén olyan területre lépünk be, amelyről csak igen korlátozott 
ismeretekkel rendelkezünk. A nagyobb tárgyakra és viselkedésükre alkalmazott régi 
mechanikus modellek már nem teljesen megfelelők, de a kvantummechanika törvényei sem 
mindig helytállók a nanorészecskék esetében. A nanorészecskék gyakran elméleti, és ami még 
súlyosabb, jogalkotási szürke területre esnek. Politikusként az a feladatunk, hogy a 
nanotechnológia mind a környezetet, mind az embereket védő szabályozását biztosítsuk.

A nanotechnológia az azonos anyagban található nanoméretű részecskék nagyobb 
részecskéktől eltérő tulajdonságait aknázza ki. A nanorészecskék a leggyakoribb 
meghatározás szerint olyan részecskék, amelyek kiterjedése 100 nm-nél kisebb. Ugyanakkor a 
nanotechnológia a 100 nm-nél nagyobb részecskék esetében az anyagok kis mérete miatt a 
viselkedésbeli változásokra is kitér.
A rendkívül kicsi részecskék sokkal reakcióképesebbek, mint az anyag eredeti formája, ami 
teljesen új technológiai fejlődés előtt nyithat utat. E tulajdonságok azonban gondot is 
jelentenek a nanotechnológia szempontjából.

A technológia segíthet nekünk, de veszélyes is lehet. Ha jól tájékozottan kívánunk dönteni, és 
ismerni szeretnénk az új technológiával járó a kockázatokat, meg kell tudnunk, hogy 
mennyire mérgező valami, milyen kockázatai vannak a vele való érintkezésnek, és vajon 
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biológiailag lebontható-e.
Jelenleg nincsenek a nanoanyagok címkézésére vonatkozó szabályok. Még általánosan 
elfogadott figyelmeztető jelzés sem létezik! Az előadó megpróbálta megvizsgálni a svéd 
piacot, de többszöri emlékeztetés ellenére is csak tizenhétből három esetben kapott pontos 
választ arra nézve, hogy mely termékek tartalmaznak nanoanyagokat.  Ismeretek nélkül a 
fogyasztók nem tudnak tájékozottan dönteni. Újra kell gondolnunk a vegyi anyagokra 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket és rendelkezni kell a 
nanohulladékról.

A Bizottság nanotechnológiáról szóló dokumentuma megfelelőnek tartja a jelenlegi 
szabályokat annak ellenére, hogy ezek közül egyik sem kapcsolódik a nanotechnológia egyedi 
hatásaihoz. A Bizottság elemzése a jelenlegi szabályok egydimenziós jogi áttekintésén alapul, 
azonban ezek a szabályok éppen annyira hatékonyak a nanotechnológia tekintetében, mintha 
halászhálóval próbálnánk planktont fogni. A környezet, a közegészség, a fogyasztók és még 
az iparág szempontjából is jelentős haszonnal járna a szabályozás. Egyedileg kialakított 
toxikológiai vizsgálatokra van szükség; szabályozni kell a termékek forgalomba hozatalát és 
be kell vezetni a fogyasztási cikkek címkézését. E szabályok nem csak a végrehajtástól 
függenek, amikor a Bizottság ad hoc levelek áradatával igyekszik információt gyűjteni a 
vállalatoktól. Egyértelmű szabályok szükségesek az emberek és a környezet védelmében, 
valamint azért is, hogy a vállalatok vállalhassák a felelősséget és megfelelően értékelhessék 
nanotechnológiával kapcsolatos esetleges beruházásaikat.

Ezért fontos továbbá, hogy elkerüljük az USA-ban a szabadalmi jogok tekintetében elkövetett 
hibákat. Az egyes részecskék tulajdonságaira vonatkozó, széles körű szabadalmak gátolják a 
fejlődést és erősítik a globális megosztottságot. A szabadalmakat konkrét előrelépésekért 
kellene odaítélni, például a nanoanyagok bizonyos előállítási eljárásaiért, vagy a nanoanyag 
egyértelmű „találmányt” megtestesítő alkalmazásáért. Egy adott részecske széles körű 
szabadalmaztatása megakadályozza új és jobb alkalmazások kidolgozását.

Kicsit hosszabb távon az információtechnológia, a biotechnológia és a mikromechanika 
nanoszinten összeérhetnek, ami azt jelenti, hogy élő szervezeteket, köztük embereket, lehet 
majd a nanotechnológia révén „fejleszteni”, és ez teljesen új etikai dilemmákat vet fel. Mi az 
ember és mi történhet velünk?

Borzasztó lenne, ha a nanotechnológia örökre rossz hírnevet szerezne magának csupán azért, 
mert sürgős volt mielőbb a piacra dobni anélkül, hogy tisztában lettünk volna az ezzel járó 
kockázatokkal.
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