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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par nanomateriālus reglamentējošiem aspektiem
(2008/2208(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” 
(COM(2008)0366) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 
(SEC(2008)2036),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz Eiropas nanotehnoloģiju stratēģiju” 
(COM(2004)0338),

– ņemot vērā 2006. gada 28. septembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu “Nanozinātnes 
un nanotehnoloģijas: rīcības plāns Eiropai 2005.-2009. gadam” („rīcības plāns”)1,

– ņemot vērā Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) atzinumus par nanomateriālu definīcijām un riska novērtējumu2,

– ņemot vērā Patēriņa preču zinātniskās komitejas (SCCP) atzinumu par nanomateriālu 
nekaitīgumu kosmētikas līdzekļos3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH)4,

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā5, un tās 
atvasinātās direktīvas,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 

                                               
1 OV C 306 E, 15.12.2006., 426. lpp.
2 Atzinums par pašreizējo un ierosināto definīciju zinātniskajiem aspektiem attiecībā uz nanozinātnes 
produktiem un nanotehnoloģijām; 2007. gada 29. novembrī;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Komisijas dienestu sniegtā papildu informācija saistībā ar SCENIHR atzinumu par pašreizējo un ierosināto 
definīciju zinātniskajiem aspektiem attiecībā uz nanozinātnes produktiem un nanotehnoloģijām; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Atzinums par riska novērtējuma metodoloģijas piemērotību saskaņā ar tehnisko vadlīniju dokumentiem par to 
nanomateriālu risku novērtēšanu, ko rada jaunas un esošās vielas; 2007. gada 21.–22. jūnijā;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Grozītais atzinums (pēc sabiedriskās apspriešanas) par pašreizējās metodikas piemērotību izstrādātu un nejauši 
iegūtu nanotehnoloģijas produktu iespējamā riska novērtēšanai; 2006. gada 10. martā;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
3 Atzinums par nanomateriālu nekaitīgumu kosmētikas līdzekļos; 2007. gada 18. decembrī; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_099.pdf.
4 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
5 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
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2001/95/EK par produktu vispārēju drošību1, kā arī tiesību aktus attiecībā uz īpašiem 
produktiem, it sevišķi Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem2,

– ņemot vērā Kopienas tiesību aktus vides aizsardzības jomā, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli3, Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā4, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/12/EK par 
atkritumiem5,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6–0000/2009),

A. tā kā nanomateriālu un nanotehnoloģiju (turpmāk „nanomateriāli”) izmantošanai prognozē 
daudz ieguvumu daudzējādos lietojumu veidos patērētāju un slimnieku vajadzībām un 
vides jomā, jo nanomateriāli var sniegt atšķirīgas vai jaunas īpašības salīdzinājumā ar to 
pašu vielu vai materiālu parastajiem veidiem;

B. tā kā, no otras puses, nanomateriāli varētu radīt jaunus ievērojamus draudus to niecīgā 
lieluma dēļ, piemēram, paaugstinātu reaktivitāti un mobilitāti, iespējams, izraisot 
paaugstinātu toksicitāti, ja to piekļuve cilvēka organismam ir neierobežota, kā arī tie 
potenciāli varētu ietvert gluži atšķirīgus mehānismus, kas ietekmē cilvēku un vidē 
sastopamo sugu fizioloģiju;

C. tā kā nanomateriāli var izrādīties nākamā „svarīgā lieta”, jo īpaši ņemot vērā, ka 
gadsimtiem ilgi cilvēku pastāvīgs sapnis ir bijis manipulēt ar visu matēriju;

D. tā kā pašreizējām diskusijām par nanomateriāliem ir raksturīgas daudzas pretrunas vai pat 
paradoksi, domstarpības un arī politiskas cīņas, sākot ar pamatlīmeni definīciju 
formulējumā, piemēram: 
 lai gan nanomateriāli parasti tiek uzskatīti par materiāliem, kuru lielums ir aptuveni 

100 nm (robežās) vai mazāks, to bieži interpretē nepareizi kā diapazonu no 1 līdz 
100 nm, pat ja minētais termins „order” attiecas drīzāk uz dimensiju nekā uz precīzu 
lielumu,

 lai gan daudzi uzskata, ka, definējot nanomateriālus, atšķirīgās īpašības, kas rodas 
dažādu izmēru dēļ, būtu jānosaka par neatkarīgu kritēriju, citi turpretī ierosina to 
izmantot kumulatīvā veidā, tādējādi ierobežojot definīcijas jomu,

 lai gan daži iesaka, ka definīcija būtu vēl vairāk jāsašaurina attiecībā uz nešķīstošiem 
un noturīgiem nanomateriāliem, tādējādi jau definīciju līmenī pieļaujot potenciāla 
riska apsvērumus, savukārt citi iebilst pret šādu a priori ierobežojumu;

                                               
1  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
2  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.
3  OV L 24, 29.01.2008., 8. lpp.
4  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
5  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
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E. tā kā sakarā ar REACH līdz šim nav bijis pat iespējams vienoties par nanomateriālu 
identifikācijas vadlīnijām, atstājot uzņēmēju ziņā svarīgu lēmumu pieņemšanu saistībā ar 
reģistrāciju;

F. tā kā nav precīzas informācijas par nanomateriālu faktisko izmantošanu patēriņa 
produktos, piemēram: 
 lai gan plaši pazīstamu institūciju sarakstos par preču krājumiem ietverti vairāk nekā 

800 ražotāju identificēti patēriņa produkti, kuri balstīti uz nanotehnoloģijām un ir 
pašlaik tirgū, šo pašu ražotāju arodbiedrības apšauba šos skaitļus, pamatojoties uz to, 
ka tie ir pārvērtēti, taču pašas nesniedz nekādus citus konkrētus skaitļus, 

 lai gan uzņēmējsabiedrības labprāt pretendē uz „nano” nosaukuma izmantošanu, jo 
terminam „nano” šķietami piemīt pozitīva marketinga ietekme, tomēr tās stingri iebilst 
pret objektīvajām marķēšanas prasībām;

G. tā kā izklāstos par nanotehnoloģiju iespējamiem ieguvumiem prognozēta gandrīz 
bezgalīga nanomateriālu turpmākā pielietojuma daudzveidība; taču šī daudzveidība sarūk 
gandrīz līdz nullei, kad nanomateriālu tēma jāapspriež tiesiskā regulējuma līmenī;

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, piemēram: 
lai gan Komisijas zinātniskās komitejas norāda uz galvenajām nepilnībām ne tikai 
būtiskajos datos, bet arī šādu datu iegūšanas metodēs, daudzi nozares pārstāvji aizstāv 
viedokli, ka visi atbilstīgie dati ir pieejami un ka nav metodoloģisku nepilnību;

I. tā kā Parlaments bija pieprasījis veikt izpēti par to nanodaļiņu ietekmi, kuras viegli 
neizšķīst vai bioloģiski nesadalās, — saskaņā ar piesardzības principu, pirms šādu daļiņu 
ražošanas un laišanas tirgū;

J. tā kā Komisijas paziņojuma „Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” vērtība ir nopietni 
cietusi, jo tajā nav nekādas informācijas par nanomateriālu raksturīgajām īpašībām, to 
faktiskās izmantošanas veidiem, kā arī iespējamajiem riskiem un ieguvumiem;

K. tā kā Komisija sniegusi tikai juridisku pārskatu par atbilstīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem, neapsverot pašreizējo vai varbūtējo turpmāko nanomateriālu izmantošanu un 
neprecizējot nanomateriālu īpatnības un radītās problēmas;

L. tā kā Komisijas pārskatā parādās, ka patlaban Kopienas tiesību aktos nav īpašu 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem; 

M. tā kā plaša apjoma patentu pieteikumi nanomateriāliem varētu turpmāk kavēt inovāciju;

N. tā kā iespējamā nanotehnoloģiju konverģence ar biotehnoloģiju un informāciju 
tehnoloģiju izraisa nopietnus ētikas jautājumus,

1. ir pārliecināts, ka ieguvumus no nanomateriāliem var sasniegt, pamatojoties vienīgi uz 
skaidriem regulējošiem noteikumiem, kuros pilnībā risināta ar nanomateriāliem saistītu 
potenciālu drošības problēmu būtība;
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2. pauž nožēlu, ka nav atbilstīga novērtējuma par to, kā de facto tiek piemēroti Kopienas 
tiesību aktu vispārējie noteikumi, ievērojot nanomateriālu faktisko būtību;

3. uzskata — ir īpaši maldinoši, Komisija konstatējot, ka pašreizējos tiesību aktos principā 
aptverti ar nanomateriāliem saistītie attiecīgie riski — lai gan Kopienas tiesību aktos 
trūkst specifisku noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem, kā arī trūkst atbilstīgu datu un 
ar nanomateriāliem saistīto risku novērtēšanas metožu, un tādēļ tā reāli neapzinās riskus;

4. uzskata — ja pašreizējos tiesību aktos netiks ietverti īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem un ja trūks datu un pat metožu, lai novērtētu nanomateriālu riskus, tikai 
labāka pašreizējo tiesību aktu īstenošana vien nevarēs nodrošināt nepieciešamo 
aizsardzības līmeni;

5. uzskata, ka ierosinātais ieviešanas galvenais punkts nenodrošina to „drošo un integrēto 
pieeju” nanotehnoloģijām, ko atbalsta Komisija, ievērojot to, ka vairāki nanomateriālu 
veidi ir jau laisti tirgū, jo īpaši tādos jutīgos lietojumos, kā ķermeņa kopšanas produktos 
vai tīrīšanas līdzekļos, turklāt bez atbilstīga drošības novērtējuma un bez pienācīgas 
patērētāju informēšanas par šiem lietojumiem;

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada beigām, 
lai pilnībā īstenotu principu „nav datu — nav tirgus” attiecībā uz visiem pieteikumiem 
nanomateriālu klātbūtnei patēriņa produktos vai produktos, kuri nokļūst vidē; 

7. uzsver, ka tāda pārskatīšana ir ne tikai nepieciešama cilvēka veselības un vides pienācīgai 
aizsardzībai, bet arī noteiktības un paredzamības nodrošināšanai uzņēmējiem, kā arī 
sabiedrības uzticības veicināšanai;

8. atkārtoti uzsver prasību marķēt nanomateriālus saturošus patēriņa produktus; 

9. prasa steidzami izstrādāt pienācīgus izmēģinājumu protokolus, lai novērtētu 
nanomateriālu apdraudējumu vai to iedarbību visā to dzīves ciklā, izmantojot 
daudzdisciplināru pieeju;

10. prasa, lai tiktu ierobežotas iespējamās patentu tiesības attiecībā uz nanomateriālu 
specifiskiem lietojumiem vai ražošanas metodēm un lai tās netiktu paplašinātas tikai uz 
pašiem nanomateriāliem vien, lai izvairītos no inovāciju kavēšanas un ziemeļu–dienvidu 
„nanomateriālu sadalījuma” izveides;

11. uzskata, ka savlaicīgi jāizstrādā ētikas vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiktu 
ievērotas ētiskās vērtības nanotehnoloģiju iespējamajā turpmākajā izmantošanā, 
konverģējot ar biomedicīnas lietojumiem;

12. uzskata, ka reglamentējošā darbībā attiecībā uz nanomateriāliem būtu jārisina jautājums 
par nanomateriāliem, kurus rada kā nejaušus blakusproduktus sadedzināšanas procesos, 
ievērojot to, ka katru gadu ļoti daudz nāves gadījumu ir saistīti ar gaisa piesārņojumu; 

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Nanotehnoloģijas ir jauna līmeņa inženierzinātne, kas ļauj sasniegt fantastiskus rezultātus cita 
starpā tādās jomās kā enerģētika, ražošana un patēriņa produkti. Ir iespējams izstrādāt 
biomedicīnas paņēmienus, kuros izmanto ķermenī ievietotus sensorus, un zāles, kas spēj 
pārvarēt asins–smadzeņu barjeru. Ar nanoģeneratoriem var izmantot apkārtējo vidi vai cilvēka 
kustības, lai ražotu enerģiju. Energoefektīvi logi, izturīgāki makšķerkāti, saules aizsargkrēmi 
ar augstu aizsardzības pakāpi, triecienizturīgas virsbūves, sensori dažādu apkārtējā vidē 
sastopamu toksisku vielu konstatēšanai, sterilas virsmas utt. — sarakstu ar to, ko jau tagad var
atrast tirgū vai kas tajā drīz nonāks, var turpināt bezgalīgi.
Taču visi šie sapņi var pilnībā sabrukt, ja mēs nerūpēsimies par to, lai visi šie produkti pirms 
nonākšanas tirgū būtu droši, — šajā ziņā nāk prātā vecais sauklis no REACH regulas, proti, 
„bez datiem nav tirgus”. Nanotehnoloģijām piemīt pilnīgi jauni toksikoloģiskie riski, kas nav 
pienācīgi noteikti, ko ir grūti pārbaudīt un par ko nav daudz zināšanu attiecībā uz to, kāda būs 
imūnsistēmas reakcija, ja tāda vispār varētu būt visos gadījumos. Ir izrādījies, ka oglekļa 
nanocaurules rada tieši tādu pašu kaitējumu kā azbests, oglekļa nanoklāsteri mazā 
koncentrācijā ir radījuši smadzeņu bojājumus zivīm, bet sterilizējošais nanosudrabs, ko 
izmanto zeķēs, ir nokļuvis kanalizācijas ūdeņos, un nav zināms, kādu risku tas rada attīrīšanas 
iekārtām. Ja mēs zinām, ka nanodaļiņas spēj pārvarēt asins–smadzeņu barjeru, tad kā gan mēs 
varam laist tirgū saules aizsargkrēmus, ja mēs nevaram garantēt, ka tie ir pārbaudīti attiecībā 
uz iespēju, ka to iedarbība neatšķirsies no agrāk izmantotajiem krēmiem? Ir arī labāk jāizprot 
tas apstāklis, ka toksikoloģiskos pētījumos viena un tā paša nanomateriāla dažādiem testiem 
var būt atšķirīgi rezultāti, kā arī tas, ka ķīmiskā ziņā vienādiem nanomateriāliem no 
atšķirīgām ražotnēm vai atšķirīgiem ražošanas procesiem var būt atšķirīgas īpašības. Tāpat arī 
pieredze, kas gūta saistībā ar nanodaļiņām, kas rodas no sadegšanas procesiem motoros un 
tamlīdzīgi, rada lielas bažas. Mums ir sīkāk jāizpēta arī šīs piespiedu kārtā saražotās 
nanodaļiņas, kuru kaitīgums jau ir pierādīts.

Nanotehnoloģijas nozīmē, ka mēs ienākam jomās, kurās mums ir nepietiekamas zināšanas, 
vecie mehānikas modeļi, kas izmantoti lieliem objektiem un to darbībai, vairs pilnībā 
nedarbojas, nedz arī nanodaļiņas vienmēr var izturēties saskaņā ar kvantu mehānikas 
likumiem. Dažreiz tās paliek teorijas pelēkajā zonā, taču jo īpaši tiesiski pelēkajā zonā. Mums 
kā politiķiem ir uzdevums rūpēties par to, lai nanotehnoloģijas tiktu regulētas veidā, kas 
aizsargātu vidi un cilvēkus.

Nanotehnoloģijās tiek izmantots tas apstāklis, ka nanoizmēra daļiņām ir pilnīgi citas īpašības 
nekā lielākām daļiņām no tās pašas vielas. Visparastākā nanodaļiņu definīcija ir tā, ka to 
izmērs ir mazāks nekā 100 nm. Taču pie nanotehnoloģijām pieder arī materiāla īpašību 
funkcionālas izmaiņas tā mazā izmēra dēļ, pat ja daļiņu izmērs ir lielāks nekā 100 nm.

Daļiņas, kas ir tik neiedomājami mazas, reaģē daudz spēcīgāk nekā noteikta viela tās 
sākotnējā formā un var nodrošināt daudz jaunu tehnoloģisku sasniegumu. Šīs īpašības 
vienlaikus ir arī nanotehnoloģiju problēmas.
Tehnoloģijas mums var palīdzēt, kā arī kaitēt. Lai mēs varētu izdarīt apzinātu izvēli, spējot 
novērtēt riskus, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu, mums ir jānoskaidro, cik indīga
ir noteikta viela, kāds risks pastāv, saskaroties ar attiecīgo ķīmisko vielu, un vai tā sadalās 
dabā.
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Šodien mums trūkst nanomateriālu marķējuma un nav pat vispārpieņemta brīdinājuma 
apzīmējuma! Referents centās izpētīt Zviedrijas tirgu un pēc vairākiem atgādinājumiem 
konkrētu atbildi uz to, kuri materiāli satur nanodaļiņas, saņēma tikai divos no septiņpadsmit 
gadījumiem. Bez zināšanām patērētāji nevar izdarīt apzinātu izvēli. Mums ir jāpārskata 
robežvērtības, kas noteiktas tiesību aktos un noteikumos par ķīmiskām vielām, un jāpieņem 
noteikumi par nanoatkritumiem.

ES Komisijas paziņojumā par nanotehnoloģijām tiek pausts uzskats, ka pašreizējās normas ir 
atbilstošas, lai gan gandrīz neviena no tām neattiecas uz nanotehnoloģiju īpašajām sekām.
Komisijas analīzes pamatā ir vienpusējs tiesību aktu pārskats par pašreizējām normām, taču 
nanotehnoloģijām tās var piemērot tikpat efektīvi kā mencu tīklu planktona ķeršanai. Vide, 
sabiedrības veselība, visi mēs, proti, patērētāji, un pat rūpniecība gūtu labumu, ja būtu 
regulējums. Tas, kas ir nepieciešams, ir īpaši piemēroti toksikoloģiskie testi, ir jāregulē veids, 
kādā produktus var laist tirgū, un ir jāievieš patēriņa produktu marķēšana. Šos aspektus nevar 
uzskatīt tikai par īstenošanas jautājumu, kad Komisija ar pastāvīgām ad hoc vēstulēm cenšas 
iegūt jaunas zināšanas no uzņēmumiem. Ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai varētu aizsargāt 
cilvēkus un vidi, kā arī lai uzņēmumi spētu uzņemties atbildību un varētu novērtēt 
ieguldījumu potenciālu nanotehnoloģiju jomā.
Šajā ziņā ir arī svarīgi, lai mēs neatkārtotu kļūdas, kas ASV tika pieļautas attiecībā uz patentu 
tiesībām. Plaši patenti attiecībā uz konkrētu daļiņu īpašībām kavēs attīstību un radīs arvien 
lielākas globālās atšķirības. Patenti būtu jāpiešķir par konkrētiem sasniegumiem, piemēram, 
par īpašu ražošanas procesu kādam nanomateriālam vai par īpašu piemērošanas veidu, kas 
uzskatāms par nepārprotamu izgudrojumu. Plašs patents attiecībā uz konkrētu daļiņu traucētu 
citiem attīstīt jaunu vai labāku pielietojumu.
Nedaudz ilgākā laikposmā informācijas tehnoloģijas, biotehnoloģijas un mikromehānika 
varētu saplūst un tuvināties nanolīmenī, kad būtu iespējams ar nanotehnoloģijām atjaunināt 
dzīvas būtnes, tostarp cilvēkus, kas radītu pilnīgi jaunas ētikas dilemmas. Kas ir cilvēks un ko 
ar mums drīkst darīt?
Būtu traģiski, ja nanotehnoloģijas uz visiem laikiem iegūtu sliktu slavu tādēļ, ka tās laistas 
tirgū lielā steigā, nezinot visus riskus, ko tas var radīt.


