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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Regelgevingsaspecten van nanomaterialen
(2008/2208(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over Regelgevingsaspecten van nanomaterialen  
(COM(2008)0366) en het begeleidende document van de Commissiediensten (SEC(2008) 
2036), 

– gezien de mededeling van de Commissie  met de titel "Naar een Europese strategie voor 
nanotechnologie" (COM(2004)0338),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 september 2006 over de 
Commissiemededeling "Nanowetenschappen en nanotechnologieën": Een actieplan voor 
Europa 2005-2009 "("het actieplan")1,

– gezien de adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(WCNG) inzake definities en risicobeoordeling van nanomaterialen2, 

– gezien het advies van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) 
inzake de veiligheid van cosmetische ingrediënten in de vorm van nanodeeltjes3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (REACH)4, 

– gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 

                                               
1 PB C 306E, 15.12.2006, blz. 426.
2 Advies inzake de wetenschappelijke aspecten van bestaande en voorgestelde definities in verband met 
producten van nanowetenschappen en nanotechnologieën; 29 november 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
En begeleidende informatie van Commissiediensten over  het WCNG-Advies inzake de 
wetenschappelijke aspecten van bestaande en voorgestelde definities in verband met 
producten van nanowetenschappen en nanotechnologieën;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Advies inzake de geschiktheid van de methode van risicobeoordeling overeenkomstig de technische leidraden 
voor nieuwe en bestaande stoffen ter beoordeling van de gevaren van nanomaterialen; 21-22 juni 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Aangepast advies (na maatschappelijk overleg) inzake de geschiktheid van bestaande 
methoden om de potentiële risico's te beoordelen die verbonden zijn aan geconstrueerde en 
onvoorziene producten van nanotechnologie;  10 maart 2006; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
3 Advies inzak de veiligheid van cosmetische ingrediënten in de vorm van nanodeeltjes ; 18 december 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 PB L 396, 30.12.2006, blz. 1.
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de gezondheidsbescherming van werknemers op het werk1, en de dochterrichtlijnen 
daarvan,

– gelet op Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid2 en op specifieke productwetgeving, met name 
Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten3,

– gelet op de milieuwetgeving van de Gemeenschap, met name Richtlijn 2008/1/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging4, Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid5 , en Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen6, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-
/2009),

A. overwegende dat het gebruik van nanomaterialen en nanotechnologieën (hieronder 
"nanomaterialen" genoemd) een groot aantal voordelen belooft bij talloze toepassingen ten 
behoeve van consumenten, patiënten en het milieu, daar nanomaterialen andere of nieuwe 
eigenschappen kunnen verlenen aan dezelfde stof of hetzelfde materiaal in normale vorm,

B. overwegende dat  nanomaterialen door hun zeer geringe afmetingen anderzijds 
aanzienlijke nieuwe gevaren met zich mee kunnen brengen, zoals een hogere reactiviteit 
en meer mobiliteit, hetgeen kan leiden tot een hogere toxiciteit in combinatie met 
onbeperkte toegang tot het menselijk lichaam en waarbij geheel andere mechanismen van 
interferentie met de fysiologie van de mens en in het milieu voorkomende soorten 
betrokken kunnen zijn, 

C. overwegende dat nanomaterialen  waarschijnlijk de volgende "grote hit" zullen zijn, met 
name daar de stoutste droom van de mens reeds eeuwen is dat hij alles wat stoffelijk is 
naar zijn hand kan zetten,

D. overwegende dat de huidige discussie over nanomaterialen  wordt gekenmerkt door tal 
van tegenspraken of zelfs paradoxen, gebrek aan overeenstemming en aldus met politieke 
strijd, en dat dit reeds begint op een zo fundamenteel niveau als bij voorbeeld de 
definities, 
 in het algemeen wordt een materiaal beschouwd als nanomateriaal als de grootte ervan 

zich bevindt in de orde van grootte van 100 nm of minder, maar dit wordt veelal 
                                               
1 PB L 183, 29.6.1989, blz. 1.
2  PB L 11, 15.1.2002, blz. 4.
3 PB L 262, 27.9.1976, blz. 169.
4  PB L 24, 29.01.2008, blz. 8.
5 PB L 327, 22.12.2000, blz. 1.
6 PB L 114, 27.4.2006, blz. 9.
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verkeerd weergegeven als een schaal van 1 tot 100 nm, hoewel de term "orde van 
grootte" betrekking heeft op een dimensie en niet zozeer op een exacte afmeting, 

 velen zijn van mening dat verschillende eigenschappen ten gevolge van de effecten 
van grootte een onafhankelijk criterium moeten vormen voor de bepaling van wat 
nanomaterialen zijn, terwijl anderen voorstellen dit cumulatief te gebruiken en aldus 
het toepassingsgebied van de definitie te beperken,

 sommigen stellen voor de definitie verder te beperken tot onoplosbare en persistente 
nanomaterialen , en aldus reeds op het niveau van de definities mogelijke risico-
overwegingen toe te passen, terwijl anderen pleiten tegen een dergelijke beperking 
vooraf,

E. overwegende dat het tot dusverre in het kader van REACH zelfs niet is gelukt 
overeenstemming te bereiken over richtsnoeren voor de bepaling van wat nanomaterialen 
zijn, waardoor belangrijke besluiten in verband met registratie zijn overgelaten aan het 
bedrijfsleven,

F. overwegende dat er geen heldere gegevens bestaan over de manier waarop 
nanomaterialen  in feite worden toegepast in consumptiegoederen, bij voorbeeld :
 in door erkende instellingen opgestelde overzichten worden meer dan 800 door de 

producent geïdentificeerde consumptiegoederen op basis van nanotechnologie 
opgesomd die momenteel op de markt zijn , maar handelsverenigingen van dezelfde 
producenten trekken deze cijfers in twijfel daar het te hoge schattingen zou betreffen, 
zonder zelf  met concrete cijfers te komen , 

 bedrijven doen blijmoedig "nanobeweringen", aangezien de term "nano" de afzet 
kennelijk in positieve zin beïnvloedt, maar zij zijn mordicus tegen eisen inzake 
objectieve etikettering,  

G. overwegende dat in presentaties over de mogelijke voordelen van nanotechnologieën een 
vrijwel oneindige verscheidenheid van toekomstige toepassingen van nanomaterialen 
wordt voorspeld; maar dat deze zelfde verscheidenheid tot bij het nulpunt daalt zodra een 
regelgeving voor nanomaterialen ter sprake komt,

H. overwegende dat er een diepgaand meningsverschil bestaat over de mogelijkheid de 
veiligheid van nanomaterialen  te beoordelen, overwegende dat er door de 
wetenschappelijke comités van de Commissie wordt gewezen op ernstige 
tekortkomingen, niet alleen voor wat betreft kardinale gegevens, maar zelfs op het gebied 
van verwerving van deze gegevens, terwijl vertegenwoordigers van de bedrijfstak 
volhouden dat alle ter zake dienende gegevens beschikbaar zijn en dat de methode geen 
gebreken vertoont,

I. overwegende dat het Parlement overeenkomstig het voorzorgsbeginsel heeft 
aangedrongen op onderzoek naar de gevolgen van nanodeeltjes die niet gemakkelijk 
oplosbaar of bioafbreekbaar zijn, voordat met de productie en het op de markt brengen 
van deze deeltjes wordt begonnen,

J. overwegende dat de waarde van de Commissiemededeling over de regelgevingsaspecten 
van nanomaterialen ernstig wordt ondermijnd doordat gegevens over de specifieke 
eigenschappen van nanomaterialen, het feitelijke gebruik ervan en over mogelijke 
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gevaren en voordelen volledig ontbreken,

K. overwegende dat de Commissie slechts een wettisch overzicht heeft gegeven van de 
desbetreffende Gemeenschapswetgeving zonder het huidige of mogelijk toekomstige 
gebruik van nanomaterialen in overweging te nemen en zonder dieper in te gaan op de 
specifieke aard van nanomaterialen en de problemen die daaruit voortkomen,

L. overwegende dat uit het overzicht van de Commissie blijkt dat de 
Gemeenschapswetgeving  voorlopig geen nanospecifieke bepalingen bevat, 

M. overwegende dat een ruime toepassing van octrooien op nanomaterialen iedere 
toekomstige vernieuwing zou kunnen verstikken,

N. overwegende dat er ernstige ethische problemen ontstaan doordat de nanotechnologie 
vermoedelijk samen zal gaan met biotechnologie en informatietechnologie,

1. is ervan overtuigd dat de voordelen van nanomaterialen  uitsluitend kunnen worden 
verwezenlijkt in het kader van een duidelijk raamwerk van regelgeving, waarin het wezen 
van de mogelijke veiligheidsproblemen in verband met nanomaterialen  volledig wordt 
behandeld;

2. betreurt dat er geen behoorlijke beoordeling bestaat van de feitelijke toepassing van de 
algemene bepalingen van de Gemeenschapswetgeving  tegen de achtergrond van de 
werkelijke aard van nanomaterialen;

3. acht het uiterst misleidend dat de Commissie, terwijl de Gemeenschapswetgeving geen 
nanospecifieke bepalingen bevat, stelt dat de huidige wetgeving in beginsel de 
desbetreffende gevaren in verband met nanomaterialen dekt, terwijl zij doordat er geen 
geschikte gegevens en methoden bestaan om de gevaren in verband met nanomaterialen  
te beoordelen , in feite deze gevaren niet ziet;

4. is van mening dat betere toepassing van de huidige wet alleen, zo lang de huidige 
wetgeving geen nanospecifieke bepalingen bevat en zo lang er geen gegevens en zelfs 
methoden bestaan om de gevaren van nanomaterialen te beoordelen, niet kan resulteren in 
het noodzakelijke beschermingsniveau;

5. is van mening dat de voorgestelde nadruk op tenuitvoerlegging  niet de veilige en 
geïntegreerde benadering  van nanotechnologieën zal opleveren waarvoor de Commissie 
pleit, daar tal van nanomaterialen reeds op de markt zijn, met name in gevoelige 
toepassingen zoals producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakproducten, 
zonder dat hun veiligheid naar behoren is geëvalueerd en zonder dat de consument over 
deze toepassingen voldoende is voorgelicht;

6. verzoekt de Commissie voor te stellen dat alle desbetreffende wetgeving vóór eind 2009 
wordt herzien om het beginsel "geen gegevens, geen markt" ten volle de hanteren bij alle 
toepassingen van nanomaterialen in consumentenproducten die lozingen in het milieu 
veroorzaken; 

7. wijst erop dat deze herziening niet alleen noodzakelijk is om de menselijke gezondheid 
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en het milieu naar behoren te beschermen, maar eveneens om het bedrijfsleven zekerheid 
en voorspelbaarheid te bieden en om te zorgen voor vertrouwen onder de burgers;

8. dringt andermaal aan op etikettering van consumentenproducten die nanomaterialen  
bevatten; 

9. dringt erop aan dat zo spoedig mogelijk adequate testprotocols worden opgesteld om het 
gevaar van en de blootstelling aan nanomaterialen tijdens hun gehele levenscyclus te 
beoordelen en hierbij een multidisciplinaire benadering toe te passen;

10. dringt erop aan eventuele octrooirechten te beperken tot specifieke toepassingen of 
productiemethoden van nanomaterialen  en hieronder niet de nanomaterialen  zelf te laten 
vallen, zodat verstikking van de vernieuwing en een "nanokloof" tussen Noord en Zuid 
worden voorkomen;

11. is van mening dat te zijner tijd ethische richtsnoeren moeten worden opgesteld om ervoor 
te zorgen dat ethische waarden volledig worden geëerbiedigd in mogelijke toekomstige 
toepassingen van nanotechnologie die samenvallen met biomedische toepassingen;

12. is van mening dat onder de regelgeving inzake nanomaterialen, gezien het zeer hoge 
aantal sterfgevallen per jaar in verband met vervuiling,  eveneens de nanomaterialen  
moeten vallen die ontstaan als onbedoelde bijproducten van verbrandingsprocessen;  

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Nanotechniek is toegepaste techniek op een nieuw niveau, waarmee o.m. in de sectoren 
energie, fabricage en consumentenproducten fabelachtige resultaten kunnen worden bereikt. 
Er kan een biogeneeskunde worden ontwikkeld waarbij in het lichaam sensoren worden 
aangebracht die bloed-hersenbarrières binnendringen. Nanogeneratoren kunnen het milieu of 
de bewegingen van de mens gebruiken om energie op te wekken. Energie-effectieve ruiten, 
solidere vishengels, zonnebrandcrèmes met een hoge beschermingsfactor, kreukelbare 
carrosserieën, sensoren voor diverse milieutoxinen, steriele oppervlakken, de lijst van wat er 
momenteel reeds op de markt is of wat er binnenkort op de markt kan komen, kan tot in het 
oneindige worden voortgezet.

Maar al deze dromen kunnen in rook opgaan als wij er niet voor zorgen dat producten veilig 
zijn voordat zij op de markt komen; het oude devies van REACH "geen gegevens, geen 
merkt" dringt zich weer op.   Nanotechniek   brengt geheel nieuwe toxicologische gevaren 
met zich mee die slecht omschreven zijn en die moeilijk kunnen worden getoetst met de 
geringe kennis over de reactie van de immuunafweer en over de vraag of deze eigenlijk wel in 
alle omstandigheden kan reageren. Nanobuisjes van koolstof blijken exact hetzelfde soort 
schade te veroorzaken als asbest, nanokoolstofclusters in lage concentraties veroorzaken bij 
vissen hersenletsel en steriliserend nanozilver in kousen is in het afvalwater terecht gekomen 
met onbekende gevaren voor zuiveringsinstallaties. Als bekend is dat nanodeeltjes de bloed-
hersenbarrière kunnen doordringen, hoe is het dan mogelijk dat er zonnebrandcrèmes op de 
markt zijn waarvan niet kan worden gegarandeerd dat zij getest zijn op de mogelijkheid dat zij 
zich anders gedragen dan tot dusverre gebruikte crèmes? Ook het feit dat verschillende tests 
van hetzelfde nanomateriaal in toxicologische onderzoeken verschillende resultaten kunnen 
opleveren, en dat chemisch identieke nanomaterialen afkomstig van verschillende 
producenten of uit verschillende productieprocedés uiteenlopende eigenschappen kunnen 
hebben, dient uiteraard nader te worden onderzocht. Onder meer de ervaring met nanodeeltjes 
afkomstig van verbranding in motoren is verontrustend. Ook deze onopzettelijke productie 
van aantoonbaar schadelijke nanodeeltjes moet nader worden bezien.

Nanotechniek houdt in dat wij ons begeven op terreinen waarvan wij slechts een beperkte 
kennis hebben, en dat de vertrouwde mechanische modellen voor relatief grote objecten en 
hun gedrag niet meer volledig van toepassing zijn. Het is eveneens mogelijk dat nanodeeltjes 
zich niet steeds gedragen volgens de wetten van de kwantummechanica. Zij bevinden zich 
soms in een theoretisch, maar vooral in een juridisch schemergebied. Onze taak als politici is 
ervoor te zorgen dat er voor nanotechniek zodanige regelgeving bestaat dat milieu en mensen 
worden beschermd.

In de nanotechniek wordt gebruik gemaakt van het feit dat deeltjes van nano-omvang 
volstrekt andere eigenschappen hebben dan grotere deeltjes van dezelfde stof. De meest 
gebruikelijke definitie van nanodeeltjes  is dat deze minder dan 100 nm groot zijn. Maar ook 
een functionele wijziging van de eigenschappen van een materiaal ten gevolge van de geringe 
omvang ervan behoort tot de nanotechniek, zelfs als de deeltjes groter zijn dan 100 nm.

Deeltjes die zo onvoorstelbaar klein zijn, reageren veel heftiger dan een stof in zijn 
oorspronkelijke vorm en zij kunnen betekenen dat er volkomen nieuw technisch terrein wordt 
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veroverd. Deze eigenschappen vormen tevens het probleem van de nanotechniek.

Techniek kan ons voor- en nadelen opleveren. Om een bewuste keuze te kunnen maken, en 
via een nieuwe techniek de gevaren te kunnen beoordelen, moeten wij weten hoe giftig iets is, 
welk gevaar er bestaat dat wij in aanraking komen met chemische stoffen en of zij in het 
milieu worden afgebroken.

Momenteel bestaan er geen voorschriften voor de etikettering van nanomateriaal  , er is niet 
eens een erkend waarschuwingssymbool! Ik heb getracht de Zweedse markt te onderzoeken 
en na herhaald aandringen  heb ik in slechts twee van zeventien gevallen een concreet 
antwoord gekregen op de vraag welke producten er precies nanomateriaal bevatten. Zonder 
kennis kunnen consumenten geen verantwoorde keuze maken. Wij moeten de kwantitatieve 
limieten in de wetgeving en verordeningen inzake chemische stoffen opnieuw beoordelen, en 
verordeningen invoeren over nano-afval.

In het Commissiedocument over nanotechniek wordt gesteld dat de huidige voorschiften 
adequaat zijn, hoewel vrijwel geen enkel is afgestemd op de bijzondere gevolgen van de 
nanotechniek. De analyse van de Commissie is gebaseerd op een eenzijdig wettische 
samenstelling van de huidige voorschriften, maar hierdoor wordt de nanotechniek even 
doelmatig omvat als plankton wordt gevangen met een net voor de vangst van kabeljauw. Het 
milieu, de volksgezondheid, wij allen als consumenten  en zelfs de industrie zouden gediend 
zijn met regelgeving. Noodzakelijk zijn specifiek afgestemde toxicologische tests, de manier 
waarop producten op de mark mogen worden gebracht moet worden gereguleerd en er moet 
worden gezorgd voor etikettering van consumptieproducten. Dit alles kan onmogelijk worden 
gezien als een zuiver tenuitvoerleggingsprobleem in het kader waarvan de Commissie het 
bedrijfsleven via aanhoudende schrijvens ad-hoc verzoekt om nieuwe gegevens. Er zijn 
heldere spelregels nodig om mens en milieu te beschermen, maar eveneens om de 
ondernemingen de gelegenheid te bieden hun verantwoordelijkheid te aanvaarden en de 
mogelijkheden van investeringen in nanomaterialen te beoordelen.

In dit opzicht is het eveneens zaak niet de fouten te herhalen die in de VS zijn gemaakt op het 
gebied van octrooirecht. Ruim opgezette octrooien op de eigenschappen van bepaalde deeltjes 
zullen de ontwikkeling belemmeren en op mondiaal niveau resulteren in ongekende kloven. 
Door octrooien moet het veroveren van nieuw terrein worden beloond, zoals een bepaald 
productieprocedé van een nanomateriaal  of een bepaalde toepassing met een duidelijk 
inventiviteitsniveau.
 Een breed octrooi op een bepaald deeltje zou het voor alle anderen onmogelijk maken 
nieuwe/betere toepassingen te ontwikkelen.  

Op iets langere termijn kunnen IT, biotechniek en micromechanica naar elkaar toegroeien en 
elkaar op nanoniveau treffen, en op dat moment kunnen zelfs nano-opwaarderingen van 
levende wezens, met inbegrip van mensen, mogelijk worden. Hierdoor ontstaan er geheel 
nieuwe ethische dilemma's.  Wat is een mens en wat mogen ze met ons doen?

Het zou tragisch zijn als de nanotechniek voor alle eeuwigheid een slechte naam kreeg, door 
te veel haast bij het op de markt brengen zonder de gevaren te kennen.


