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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów
(2008/2208 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Aspekty regulacyjne nanomateriałów” 
(COM(2008)0366) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
(SEC(2008)2036),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ku europejskiej strategii dla 
nanotechnologii” (COM(2004)0338),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie komunikatu Komisji 
zatytułowanego „Nanonauka i nanotechnologie: Plan działań dla Europy na lata 2005-
2009” („plan działań”)1,

– uwzględniając opinię Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) w sprawie definicji i oceny ryzyka w przypadku
nanomateriałów2,

– uwzględniając opinię Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) 
w sprawie bezpieczeństwa nanomateriałów w produktach kosmetycznych3,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)4,

– uwzględniając dyrektywę Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy5 oraz 
jej dyrektywy pochodne,

                                               
1 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, s. 426.
2 Opinia w sprawie naukowych aspektów obowiązujących i proponowanych definicji dotyczących produktów 
nanonauki i nanotechnologii; 29 listopada 2007 r.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
oraz informacje dodatkowe służb Komisji dotyczące opinii SCENIHR w sprawie naukowych aspektów 
obowiązujących i proponowanych definicji dotyczących produktów nanonauki i nanotechnologii; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Opinia w sprawie odpowiedniości metodologii oceny ryzyka zgodnej z wytycznymi technicznymi dla nowych 
i istniejących substancji do oceny ryzyka związanego z nanomateriałami; 21-22 czerwca 2007 r.
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Zmieniona opinia (po konsultacjach publicznych) na temat odpowiedniości istniejących metod do oceny 
potencjalnych zagrożeń związanych z celowo opracowywanymi i ubocznymi produktami nanotechnologii; 
10 marca 2006 r.; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Opinia w sprawie bezpieczeństwa nanomateriałów w produktach kosmetycznych; 18 grudnia 2007 r.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
5 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
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– uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1, a także prawodawstwo 
dotyczące konkretnych produktów, w szczególności dyrektywę Rady z dnia 27 lipca 
1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
produktów kosmetycznych2,

– uwzględniając prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie środowiska naturalnego, 
w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 
15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli3, dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej4 oraz dyrektywę 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów5,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A6-0000/2009),

A. mając na uwadze, że stosowanie nanomateriałów i nanotechnologii (zwanych dalej 
„nanomateriałami”) daje nadzieje na szereg korzyści w niezliczonych zastosowaniach dla 
konsumentów, pacjentów i środowiska naturalnego, jako że nanomateriały mogą 
cechować się odmiennymi lub nowymi właściwościami w porównaniu z tą samą 
substancją lub materiałem w zwykłej postaci,

B. mając na uwadze, że z drugiej strony, z uwagi na swoje mikroskopijne rozmiary, 
nanomateriały potencjalnie stwarzają istotne nowe zagrożenia, np. zwiększoną 
reaktywność i mobilność, co może prowadzić do wzrostu toksyczności w połączeniu 
z nieograniczonym dostępem do ludzkiego organizmu, być może wpływając na fizjologię 
człowieka i innych gatunków w sposób odmienny od dotychczas znanych,

C. mając na uwadze, że nanomateriały prawdopodobnie staną się kolejnym wielkim 
„przebojem”, tym bardziej że manipulowanie wszelką materią od wieków było 
największym marzeniem człowieka,

D. mając na uwadze, że obecną dyskusję o nanomateriałach cechuje wiele sprzeczności, 
a nawet paradoksów, niezgoda oraz walki polityczne, począwszy od tak podstawowego 
poziomu jak definicje, np.: 

 za nanomateriały ogólnie uważa się materiały o rozmiarze rzędu 100 nm lub mniej, ale 
często jest to opacznie przedstawiane jako zakres pomiędzy 1 a 100 nm, chociaż 
termin „rząd” odnosi się raczej do wymiaru aniżeli do dokładnej wielkości,

 o ile wiele osób mniema, iż odmienne właściwości wynikające z efektów związanych 
                                               
1 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.
2 Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.
3 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
4 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
5 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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z wielkością powinny stanowić niezależne kryterium definicji nanomateriałów, to inni 
sugerują stosowanie podejścia kumulatywnego, ograniczając w ten sposób zakres 
definicji,

 podczas gdy niektórzy sugerują, że definicję należy w dalszym stopniu zawęzić do 
nanomateriałów nierozpuszczalnych i trwałych, rozważając potencjalne zagrożenia już 
na poziomie definicji, inni opowiadają się przeciwko takiemu apriorycznemu 
ograniczeniu,

E. mając na uwadze w kontekście REACH, że dotychczas niemożliwe było nawet 
uzgodnienie wytycznych dotyczących identyfikacji nanomateriałów, wskutek czego 
ważne decyzje w zakresie rejestracji pozostawiono podmiotom gospodarczym,

F. mając na uwadze, że nie ma jasnych informacji o faktycznym zastosowaniu 
nanomateriałów w produktach konsumenckich, np.: 

 spisy uznanych instytucji zawierają ponad 800 wprowadzonych do obrotu produktów 
konsumenckich, zidentyfikowanych przez producentów jako oparte na 
nanotechnologiach, ale zrzeszenia branżowe tych samych producentów kwestionują te 
liczby jako zawyżone szacunki, choć same nie dostarczają żadnych konkretnych 
danych liczbowych, 

 o ile przedsiębiorstwa chętnie posługują się hasłami z przedrostkiem „nano-” – który, 
jak się wydaje, ma pozytywne oddziaływanie marketingowe – sprzeciwiają się 
stanowczo obiektywnym wymogom w zakresie oznakowania,

G. mając na uwadze, że w prezentacjach potencjalnych korzyści z nanotechnologii 
przewiduje się niemal nieskończoną różnorodność przyszłych zastosowań 
nanomateriałów; jednakże ta sama różnorodność spada prawie do zera, gdy przychodzi 
do dyskusji nad uregulowaniami w zakresie nanomateriałów,

H. mając na uwadze znaczne kontrowersje wokół możliwości oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów: podczas gdy komitety naukowe Komisji wskazują na istotne braki nie 
tylko w kluczowych danych, lecz nawet w metodach ich pozyskiwania, wielu 
przedstawicieli sektora twierdzi, że wszystkie odnośne dane są dostępne oraz że nie ma 
żadnych uchybień metodologicznych,

I. mając na uwadze, że Parlament wezwał do zbadania efektów działania nanocząstek, które 
nie ulegają natychmiastowemu rozpuszczeniu lub biodegradacji, zgodnie z zasadą 
ostrożności, przed wykorzystaniem takich cząstek w produkcji i ich wprowadzeniem na 
rynek,

J. mając na uwadze, że wartość komunikatu Komisji zatytułowanego „Aspekty regulacyjne 
nanomateriałów” znacząco podważa całkowity brak informacji o szczególnych 
właściwościach nanomateriałów, ich faktycznych zastosowaniach oraz potencjalnych 
zagrożeniach i korzyściach,

K. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła jedynie sformalizowany przegląd odnośnych 
przepisów wspólnotowych, nie rozważając obecnego lub prawdopodobnego przyszłego 
zastosowania nanomateriałów ani nie wyszczególniając specyficznego charakteru 
nanomateriałów i wynikających zeń wyzwań,
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L. mając na uwadze, że dokonany przez Komisję przegląd pokazuje, iż w chwili obecnej 
prawodawstwo Wspólnoty nie zawiera żadnych przepisów odnoszących się konkretnie do 
nanomateriałów, 

M. mając na uwadze, że szerokie zastosowanie patentów do nanomateriałów mogłoby 
zahamować dalsze innowacje,

N. mając na uwadze, że prawdopodobieństwo zbieżności nanotechnologii z biotechnologią 
i technologią informacyjną rodzi poważne kwestie etyczne,

1. jest przekonany, że korzyści z nanomateriałów można urzeczywistnić tylko w kontekście 
jasnych ram regulacyjnych w pełni odnoszących się do sedna potencjalnych problemów 
z bezpieczeństwem dotyczących nanomateriałów;

2. ubolewa nad brakiem właściwej oceny faktycznego stosowania ogólnych przepisów 
prawa wspólnotowego w świetle rzeczywistego charakteru nanomateriałów;

3. uważa, że w sytuacji gdy w prawie Wspólnoty brakuje przepisów odnoszących się 
konkretnie do nanomateriałów, bardzo mylące jest twierdzenie przez Komisję, że 
obowiązujące prawodawstwo w zasadzie obejmuje swoim zakresem odnośne zagrożenia 
związane z nanomateriałami, ponieważ z uwagi na brak odpowiednich danych i metod 
oceny zagrożeń związanych z nanomateriałami prawodawstwo to w istocie nie 
uwzględnia tych zagrożeń;

4. uważa, że dopóki obowiązujące prawodawstwo będzie pozbawione przepisów pod kątem 
nanomateriałów oraz będzie brakować danych, a nawet metod oceny zagrożeń 
związanych z nanomateriałami, samo lepsze wdrażanie obowiązującego prawa nie 
zapewni koniecznego poziomu ochrony;

5. uważa, że proponowane główne kierunki realizacji nie zapewniają głoszonego przez 
Komisję „zintegrowanego i bezpiecznego podejścia” do nanotechnologii, jako że wiele 
nanomateriałów już jest na rynku – zwłaszcza w tak newralgicznych zastosowaniach jak 
produkty do pielęgnacji ciała lub środki czyszczące – bez odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa i właściwego poinformowania konsumentów o tych zastosowaniach;

6. wzywa Komisję, aby zaproponowała przegląd całości odnośnego prawodawstwa do 
końca 2009 r., tak aby w pełni wdrożyć zasadę „brak danych, brak obrotu” do wszystkich 
zastosowań nanomateriałów w produktach konsumenckich lub w produktach 
uwalnianych do środowiska; 

7. podkreśla, że przegląd ten jest konieczny nie tylko po to, aby odpowiednio chronić 
zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, lecz także aby zagwarantować pewność 
i przewidywalność wobec podmiotów gospodarczych, jak również zaufanie publiczne;

8. ponawia apel o znakowanie produktów konsumenckich zawierających nanomateriały; 

9. wzywa do pilnego opracowania odpowiednich protokołów badań celem oceny – przy 
wykorzystaniu wielodyscyplinarnego podejścia – niebezpieczeństwa związanego 
z nanomateriałami i narażenia na nie przez cały ich cykl życia;
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10. wzywa, aby potencjalne prawa patentowe ograniczały się do konkretnych zastosowań lub 
metod produkcji nanomateriałów, a nie były rozszerzane na same nanomateriały, tak aby 
uniknąć hamowania innowacji i tworzenia „nanopodziału” między Północą a Południem;

11. uważa, że w stosownym czasie należy opracować wskazówki etyczne dla zapewnienia 
pełnego poszanowania wartości etycznych w ewentualnym przyszłym zastosowaniu 
nanotechnologii zbiegającym się z zastosowaniami biomedycznymi;

12. uważa, że działania regulacyjne w dziedzinie nanomateriałów powinny również odnosić 
się do nanomateriałów wytwarzanych jako niezamierzone produkty uboczne procesów 
spalania, mając na względzie coroczną bardzo wysoką liczbę zgonów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza; 

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Nanotechnologia stanowi nowy poziom inżynierii, pozwalającej uzyskać fantastyczne 
rezultaty w dziedzinie energii, produkcji, produktów konsumenckich i w innych sektorach. 
Umożliwia ona rozwój biomedycyny – za sprawą czujników umieszczanych w organizmie –
oraz medycyny zdolnej do przekraczania bariery krew-mózg. Nanogeneratory mogą 
wykorzystywać środowisko naturalne lub ruch ciała do wytwarzania energii. Okna 
energooszczędne, trwalsze wędziska, kremy do opalania z wysokimi filtrami ochronnymi, 
odporna na uderzenia karoseria, czujniki różnych toksyn środowiskowych, sterylne 
powierzchnie itd. – nieskończona jest lista produktów już dostępnych na rynku i tych, które 
mogą się na nim pojawić w bliskiej przyszłości.

Wszystkie te marzenia mogą skończyć się fiaskiem, jeżeli nie zapewnimy bezpieczeństwa 
produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu. Przywodzi to na myśl stare hasło REACH: 
„brak danych, brak obrotu”. Z nanotechnologią wiążą się nowe, nieprecyzyjnie określone 
i trudne do zbadania zagrożenia toksykologiczne, w której to dziedzinie nasza wiedza 
o reakcji systemu immunologicznego – o ile jest on w ogóle w stanie reagować w każdej 
takiej sytuacji – jest uboga. Okazuje się, że nanorurki węglowe powodują dokładnie ten sam 
rodzaj szkód co azbest, nanoklastry węglowe w niskich koncentracjach skutkują 
uszkodzeniami mózgu u ryb, a antybakteryjne nanosrebro, stosowane w skarpetkach, przenika 
do ścieków, powodując nierozpoznane zagrożenie dla oczyszczalni. Skoro wiemy, że 
nanocząstki są w stanie pokonać barierę krew-mózg, jak możemy dopuścić do obrotu kremy 
do opalania, jeżeli nie możemy zagwarantować, że zostały przebadane celem rozpoznania 
możliwych różnic w działaniu w porównaniu z tradycyjnymi kremami? Ponadto wyjaśnienia 
wymaga fakt, że różne badania toksykologiczne wykonywane na tym samym nanomateriale 
mogą skutkować odmiennymi wynikami oraz że chemicznie identyczny nanomateriał 
wytwarzany przez różnych producentów lub w różnych procesach może mieć odmienne 
właściwości. Zgromadzone doświadczenia w zakresie nanocząstek produkowanych w wyniku 
spalania w silnikach itp. są odstraszające.

Nanotechnologia powoduje wkraczanie na obszary, o których niewiele wiadomo. Stare 
modele mechaniki, odnoszące się do większych obiektów i ich zachowania, nie mają tu 
w całości zastosowania. Podobnie nanocząstki nie zawsze zachowują się zgodnie z prawami 
mechaniki kwantowej. Niekiedy sytuują się one w szarej strefie teorii, lecz przede wszystkim 
w szarej strefie prawa. Naszą rolą, jako polityków, jest dopilnowanie takich uregulowań 
w zakresie nanotechnologii, które będą chronić środowisko naturalne i ludzkość.

Nanotechnologia wykorzystuje fakt, że cząstki o wymiarach nanometrycznych mają 
całkowicie odmienne właściwości od większych cząsteczek tej samej substancji. Jak głosi 
najpowszechniejsza definicja, nanocząstki charakteryzuje wymiar poniżej 100 nm. 
Nanotechnologia zajmuje się też jednak funkcjonalną zmianą właściwości materiału ze 
względu na jego niewielki rozmiar, nawet jeżeli cząsteczki są większe niż 100 nm.
Cząsteczki o niezwykle drobnych rozmiarach wykazują dużo większą reaktywność niż 
substancja w pierwotnej postaci i mogą prowadzić do postępu technologicznego w zupełnie 
nowych obszarach. Właściwości te są również źródłem problemów, przed którymi stoi 
nanotechnologia.
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Technologia może nam pomagać lub szkodzić. Aby dokonywać świadomych wyborów, tj. 
takich gdy umiemy ocenić zagrożenia płynące z korzystania z nowej technologii, musimy 
wiedzieć, jak toksyczna jest dana substancja, co nam grozi w zetknięciu z nią i czy ulega ona 
biodegradacji.

W chwili obecnej nie dysponujemy zasadami oznakowania nanomateriałów; nie ma nawet 
przyjętego symbolu ostrzegawczego! Sprawozdawca podjął próbę zbadania sytuacji na rynku 
w Szwecji, ale – po przesłaniu przypomnień – tylko w dwóch na siedemnaście przypadków 
otrzymał szczegółowe odpowiedzi co do produktów zawierających nanomateriały. Bez 
wiedzy konsumenci nie mogą dokonywać świadomych wyborów. Musimy ponownie 
rozważyć wartości graniczne określone w przepisach i regulacjach w zakresie chemikaliów 
i wprowadzić uregulowania w dziedzinie nanoodpadów.
W dokumencie Komisji w sprawie nanotechnologii stwierdza się, że obowiązujące przepisy 
są odpowiednie, chociaż żaden z nich nie jest ukierunkowany na szczególne skutki 
nanotechnologii. Analiza Komisji opiera się na jednowymiarowym, sformalizowanym 
przeglądzie aktualnych przepisów, tymczasem w stosunku do nanotechnologii są one równie 
skuteczne co łowienie planktonu siecią na dorsze. Na uregulowaniu zyskałoby środowisko 
naturalne, zdrowie publiczne, my wszyscy jako konsumenci, a nawet sam sektor przemysłu. 
Istnieje potrzeba specjalnie dostosowanych badań toksykologicznych; uregulowany musi 
zostać sposób wprowadzania produktów do obrotu oraz wprowadzone oznakowanie 
produktów konsumpcyjnych. Nie można postrzegać takich zasad wyłącznie jako kwestii 
wdrożenia, gdzie Komisja stale zasięga nowej wiedzy od przedsiębiorstw za pomocą pism ad 
hoc. Potrzebne są jasne zasady, mające chronić ludzi i środowisko naturalne, lecz także po to, 
aby przedsiębiorstwa mogły wziąć na siebie odpowiedzialność i dokonywać oceny potencjału 
inwestycji w nanotechnologię.

Z tego punktu widzenia ważne jest również, abyśmy nie powtarzali błędów popełnionych 
w USA w odniesieniu do praw patentowych. Szerokie stosowanie patentów do właściwości 
szczególnych cząstek zahamuje rozwój i spowoduje dalsze globalne podziały. Patenty należy 
przyznawać konkretnym osiągnięciom, takim jak szczególny proces produkcji nanomateriału 
lub szczególne zastosowanie stanowiące jednoznaczny „innowacyjny krok”. Obejmowanie 
szerokim patentem konkretnej cząstki uniemożliwiłoby wszystkim pozostałym podmiotom 
prace nad nowymi lub lepszymi zastosowaniami.
W nieco dłuższej perspektywie technologia informacji, biotechnologia i mikromechanika 
mogą zbiec się i spotkać na poziomie nano, a wtedy wykonalne może być nawet „ulepszanie” 
żywych organizmów – w tym ludzi – za pomocą nanotechnologii, co rodzi całkiem nowe 
dylematy etyczne. Czym jest istota ludzka i co można z nami zrobić?
Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby nanotechnologia okryła się na zawsze złą reputacją z racji 
naszego nadmiernego pośpiechu we wprowadzaniu jej na rynek bez świadomości istniejących 
zagrożeń.

Adlib Express Watermark


