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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre aspectos regulamentares dos nanomateriais
(2008/2208(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Aspectos regulamentares dos 
nanomateriais” (COM(2008)0366) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão
anexo à supracitada Comunicação (SEC(2008)2036),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Para uma Estratégia Europeia 
sobre Nanotecnologias” (COM(2004)0338),

– Tendo em conta a sua resolução de 28 de Setembro de 2006 sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada “Nanociências e Nanotecnologias: Plano de Acção para a Europa 
2005-2009” (“o plano de acção”)1,

– Tendo em conta os pareceres do Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (SCENIHR) sobre definições e avaliações de riscos dos 
nanomateriais2,

– Tendo em conta o parecer do Comité Científico dos Produtos de Consumo (CCPC) sobre 
a segurança dos nanomateriais em produtos cosméticos3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH)4,

– Tendo em conta a Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à 
aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho5 e directivas derivadas,

                                               
1 JO C 306 E de 15.12.2006, p. 426.
2 Parecer sobre os aspectos científicos das definições existentes e propostas relacionadas com produtos de 
nanociência e nanotecnologias; 29 de Novembro de 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
e informações dos serviços da Comissão anexas ao parecer do SCENIHR sobre os aspectos científicos das 
definições existentes e propostas relacionadas com produtos de nanociência e nanotecnologias; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Parecer sobre a adequação da metodologia de avaliação de riscos em conformidade com os documentos de 
orientação técnica para substâncias existentes e recém-criadas destinada a avaliar os riscos dos nanomateriais; 
21-22 de Junho de 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Parecer alterado (após consulta pública) sobre a adequação das metodologias existentes para a avaliação dos 
potenciais riscos associados aos produtos das nanotecnologias obtidos intencional ou acidentalmente; 10 de 
Março de 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Parecer sobre a segurança dos nanomateriais em produtos de cosmética; 18 de Dezembro de 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
5 JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
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– Tendo em conta a Directiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 
Dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos1, bem como a legislação 
específica em matéria de produtos, em especial a Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos produtos cosméticos2,

– Tendo em conta a legislação comunitária em matéria de ambiente, em especial a Directiva 
2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição3, a Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água4 e a Directiva 2006/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa aos resíduos5,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A6-0000/2009),

A. Considerando que a utilização de nanomateriais e nanotecnologias (a seguir denominados 
“nanomateriais”) prenuncia uma série de benefícios, em inúmeras aplicações, para os 
consumidores, para os pacientes e para o ambiente, por conferir propriedades diferentes 
ou inovadoras às substâncias em comparação com o seu estado normal,

B. Considerando que os nanomateriais podem, em contrapartida, apresentar novos riscos 
significativos devido à sua dimensão ínfima, incluindo, por exemplo, uma maior 
reactividade e mobilidade, que podem conduzir a um aumento da toxicidade aliado ao
acesso irrestrito ao corpo humano, possivelmente através de mecanismos muito diferentes 
de interacção com a fisiologia da espécie humana e de espécies ambientais,

C. Considerando que é provável que os nanomateriais representem o próximo grande 
desenvolvimento científico, em especial porque a manipulação de toda a matéria é, há 
vários séculos, o grande sonho do Homem,

D. Considerando que o debate em curso sobre os nanomateriais se caracteriza por várias 
contradições ou mesmo paradoxos, com divergências e lutas políticas que começam no 
nível básico das definições, como nos seguintes exemplos: 
 embora os nanomateriais sejam geralmente considerados materiais com um tamanho 

da ordem dos 100 nm ou menos, esta escala é frequentemente mal interpretada, como 
se se tratasse de uma amplitude entre 1 e 100 nm, ainda que o termo “ordem” se refira 
a uma dimensão e não a um tamanho preciso;

 muitas pessoas entendem que as novas propriedades derivadas do seu tamanho devem 
constituir um critério independente para a designação de nanomateriais, enquanto 
outras sugerem a sua utilização de modo cumulativo, limitando assim o âmbito da 

                                               
1  JO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
2 JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
3  JO L 24 de 29.1.2008, p. 8
4  JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
5  JO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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definição;
 algumas pessoas sugerem que a definição deve ser restringida aos nanomateriais 

insolúveis e inalteráveis, incluindo desde logo elementos relativos ao seu risco 
potencial nas definições, enquanto outras se opõem a essa limitação a priori,

E. Considerando que, no contexto do REACH, não foi, até ao momento, possível chegar a 
acordo no que se refere a orientações relativas à identificação dos nanomateriais, 
deixando decisões importantes em matéria de registo nas mãos dos operadores 
económicos,

F. Considerando que não existem informações claras sobre a utilização real dos 
nanomateriais em produtos de consumo, como nos seguintes exemplos: 
 embora os inventários de instituições de renome indiquem que existem actualmente no

mercado mais de 800 produtos de consumo, com identificação do fabricante, baseados 
em nanotecnologia, as associações comerciais a que pertencem esses fabricantes 
questionam estes números, argumentando que se trata de estimativas exageradas, sem 
contudo fornecerem quaisquer números concretos;

 embora as empresas utilizem sem reservas a designação “nano”, já que o termo parece 
ter um efeito positivo em termos de marketing, opõem-se terminantemente a requisitos 
objectivos em matéria de rotulagem,

G. Considerando que as apresentações relativas aos potenciais benefícios das 
nanotecnologias prevêem uma diversidade quase infinita de futuras aplicações dos 
nanomateriais, mas que essa diversidade fica praticamente reduzida a nada quando é 
suscitada a questão da regulamentação dos nanomateriais,

H. Considerando que existe uma enorme controvérsia em torno da possibilidade de avaliação
da segurança dos nanomateriais: embora os comités científicos da Comissão apontem 
lacunas graves não apenas em dados fundamentais, mas até nos métodos de obtenção 
desses dados, muitos representantes da indústria defendem que todos os dados pertinentes 
estão disponíveis e que não existem lacunas a nível metodológico,

I. Considerando que o Parlamento apelou a que fossem investigados os efeitos das
nanopartículas que não são facilmente solúveis ou biodegradáveis, em conformidade com 
o princípio da precaução, antes de se avançar com a produção e comercialização dessas 
partículas,

J. Considerando que o valor da Comunicação da Comissão intitulada “Aspectos 
regulamentares dos nanomateriais” é seriamente posto em causa pela total ausência de 
informações sobre as propriedades específicas dos nanomateriais, bem como sobre as 
suas utilizações práticas e os seus potenciais riscos e benefícios,

K. Considerando que a Comissão se limitou a apresentar uma síntese legalista da legislação 
comunitária pertinente, sem ter em consideração actuais ou prováveis futuras utilizações 
dos nanomateriais e sem descrever em pormenor a natureza específica dos nanomateriais 
e dos desafios que eles colocam,

L. Considerando que o resumo da Comissão revela não existirem disposições relativas 
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especificamente aos nanomateriais na legislação comunitária actualmente em vigor, 

M. Considerando que a associação generalizada de patentes aos nanomateriais poderá
asfixiar o desenvolvimento da inovação,

N. Considerando que a probabilidade da convergência da nanotecnologia com a 
biotecnologia e as tecnologias da informação suscita questões éticas graves,

1. Está convicto de que só é possível tirar partido dos benefícios dos nanomateriais no 
contexto de um quadro regulamentar claro que aborde exaustivamente a natureza dos 
eventuais problemas de segurança relacionados com os nanomateriais;

2. Lamenta a ausência de uma avaliação adequada da aplicação de facto das disposições 
gerais da legislação comunitária à luz das características reais dos nanomateriais;

3. Considera extremamente enganadora a afirmação da Comissão de que, na ausência de 
disposições relativas especificamente aos nanomateriais no direito comunitário, a 
legislação em vigor abrange, em princípio, os riscos relativos aos nanomateriais, quando 
na verdade a Comissão desconhece por completo esses riscos, devido à ausência de dados 
e métodos que permitam avaliá-los;

4. Considera que, enquanto a actual legislação não incluir disposições especificamente 
relativas aos nanomateriais, e enquanto não existirem dados e mesmo métodos que 
permitam avaliar os riscos dos nanomateriais, uma melhor aplicação da legislação em 
vigor não é, por si só, suficiente para proporcionar o nível de protecção necessário;

5. Considera que a prioridade atribuída à aplicação da legislação não assegura a abordagem 
“integrada e segura” às nanotecnologias defendida pela Comissão, uma vez que já se 
encontram no mercado inúmeros nanomateriais, particularmente em aplicações delicadas 
como produtos para cuidados pessoais ou produtos de limpeza, sem um controlo de 
segurança adequado e sem que seja prestada aos consumidores informação adequada a 
respeito destas utilizações;

6. Requer à Comissão que proponha revisões de toda a legislação pertinente até ao final de 
2009, a fim de aplicar integralmente o princípio “sem informações, não há acesso ao 
mercado” a todas as utilizações de nanomateriais em produtos de consumo ou em 
produtos que originem descargas no ambiente; 

7. Salienta que esta revisão é necessária não apenas para proteger devidamente a saúde 
humana e o ambiente, mas também para proporcionar segurança e previsibilidade aos 
operadores económicos, bem como para promover a confiança do público;

8. Reitera o seu apelo à rotulagem dos produtos de consumo que contenham nanomateriais; 

9. Apela à elaboração urgente de protocolos de ensaio adequados destinados a avaliar o 
perigo e o nível de exposição aos nanomateriais ao longo do seu ciclo de vida completo, 
recorrendo a uma abordagem multidisciplinar;

10. Solicita que eventuais direitos de patente sejam limitados a aplicações ou métodos de 
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produção de nanomateriais e que não sejam alargados aos próprios nanomateriais, a fim 
de evitar o asfixiamento da inovação e a criação de uma “nano-divisão” entre Norte e Sul;

11. Considera que é necessário desenvolver oportunamente orientações éticas no intuito de 
assegurar o pleno respeito dos valores éticos em possíveis futuras utilizações da 
nanotecnologia em associação com aplicações biomédicas;

12. Considera que a acção regulamentar em matéria de nanomateriais deve também abranger 
os nanomateriais resultantes de subprodutos indesejados de processos de combustão, 
dado o número muito elevado de mortes relacionadas com a poluição atmosférica que se 
verifica todos os anos; 

13.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As nanotecnologias constituem uma vertente da engenharia a um novo nível, em que podem 
ser obtidos resultados extraordinários, nomeadamente nos domínios da energia, da produção e 
dos produtos de consumo. Permitem o desenvolvimento da biomedicina com sensores 
integrados no corpo, e da medicina, com a possibilidade de atravessamento da barreira 
hematoencefálica. Os nanogeradores podem utilizar o movimento das pessoas ou do ambiente 
para produzir energia. A lista das aplicações já existentes no mercado ou que se prevêem para 
um futuro próximo poderia prolongar-se indefinidamente: janelas energeticamente eficientes, 
artes de pesca mais sustentáveis, protectores solares com factor de protecção elevado, 
carroçarias resistentes à colisão, sensores para diferentes substâncias poluentes, superfícies 
estéreis, etc. 

Contudo, todos estes sonhos podem cair por terra se não garantirmos a segurança dos 
produtos antes de os comercializar. Ganha nova pertinência a velha divisa do REACH: "sem 
informação, não há acesso ao mercado" (no data, no market). As nanotecnologias envolvem 
riscos toxicológicos ainda mal definidos, difíceis de submeter a ensaios, e o conhecimento 
existente das reacções imunológicas, ou sequer da capacidade de reacção imunológica em 
todas as situações, é ainda escasso. Ficou demonstrado que os nanotubos de carbono 
provocam exactamente o mesmo tipo de danos que o amianto, as nanopartículas de carbono 
em baixas concentrações provocaram lesões cerebrais em peixes, e a nanoprata de 
esterilização passou de meias para a água de lavagem, com riscos ainda não conhecidos para o 
sistema de tratamento de águas residuais. Sabendo-se que as nanopartículas podem atravessar 
a barreira hematoencefálica, como podem ser permitidos no mercado protectores solares, 
sendo impossível garantir que foram testados do ponto de vista de um eventual 
comportamento diferente do dos protectores tradicionais? É necessário, também, entender 
melhor o facto de diferentes ensaios do mesmo nanomaterial poderem apresentar resultados 
diferentes em diferentes estudos toxicológicos, bem como de um mesmo nanomaterial 
proveniente de diferentes produtores ou de diferentes processos de fabrico poder apresentar 
características diferentes. As experiências com nanopartículas provenientes da combustão em 
motores são assustadoras. Este processo involuntário de produção de nanopartículas nocivas 
também precisa de ser mais estudado.
A utilização das nanotecnologias implica uma intervenção em áreas em que o nosso 
conhecimento é limitado; os modelos mecânicos tradicionais aplicáveis a objectos de maiores 
dimensões deixam de ser plenamente válidos, e as nanopartículas também não se comportam 
sempre de acordo com as leis da mecânica quântica. As nanotecnologias movem-se por vezes 
em "zonas cinzentas" do ponto de vista teórico, mas sobretudo em "zonas cinzentas" do ponto 
de vista jurídico. Como políticos, compete-nos velar por que as nanotecnologias sejam 
regulamentadas tendo em vista a protecção das pessoas e do ambiente. 
As nanotecnologias tiram partido do facto de as nanopartículas apresentarem características 
totalmente diferentes das partículas maiores das mesmas substâncias. A definição corrente de 
nanopartículas estabelece que a sua dimensão é inferior a 100 nm. No entanto, as alterações 
funcionais das características de um material causadas pela redução das dimensões incluem-se 
no âmbito das nanotecnologias, ainda que a dimensão seja superior a 100 nm.

As partículas extraordinariamente pequenas são muito mais reactivas do que as substâncias na 
sua forma original, e podem permitir avanços técnicos totalmente novos. Essas características 
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são simultaneamente o problema das nanotecnologias. 
A técnica pode beneficiar-nos e pode prejudicar-nos. Para podermos fazer opções conscientes, 
avaliando os riscos da utilização de novas técnicas, é necessário sabermos em que medida 
uma substância química é nociva, qual é o risco de entrar em contacto com ela e se ela se 
decompõe no ambiente natural. 
Actualmente não existem regras aplicáveis à rotulagem dos nanomateriais, nem sequer existe 
um ícone de advertência estabelecido. Experimentei observar o mercado sueco e, após várias 
insistências, apenas em dois de dezassete casos recebi respostas concretas sobre quais os 
produtos que continham nanopartículas. Sem conhecimentos, os consumidores não podem 
fazer opções conscientes. É necessário que reavaliemos os limites quantitativos das 
substâncias na legislação aplicável aos produtos químicos e que adoptemos regulamentação 
sobre os resíduos de nanomateriais. 
O documento sobre nanotecnologias elaborado pela Comissão considera que as actuais regras 
são suficientes, embora quase nenhuma se adapte aos efeitos especiais das nanotecnologias. A 
análise da Comissão baseia-se numa síntese legalista e unilateral das regras em vigor, mas 
querer reger as nanotecnologias por meio destas disposições equivale a querer apanhar 
plâncton com redes de pesca do bacalhau. O ambiente, a saúde pública, todos nós, 
consumidores, e inclusivamente a indústria, todos teríamos a ganhar com a regulamentação. 
As medidas necessárias incluem testes toxicológicos especialmente adaptados. É preciso 
regulamentar a introdução dos produtos no mercado e adoptar regras de rotulagem dos 
produtos de consumo. Não é possível considerar este assunto como uma simples questão de 
implementação, em que a Comissão pretende obter novos conhecimentos das empresas 
recorrendo permanentemente a correspondência ad hoc. São necessárias novas regras de jogo 
para proteger as pessoas e o ambiente, mas também para que as empresas possam assumir a 
sua responsabilidade e avaliar o potencial de investimento em nanotecnologias.
Neste aspecto, é igualmente importante que não repitamos os erros dos EUA no que respeita a 
patentes. As patentes com uma especificação ampla para determinadas características das 
partículas impediriam o desenvolvimento e viriam a agravar os desequilíbrios globais. As 
patentes devem recompensar avanços específicos, por exemplo, um determinado processo de 
fabrico de um nanomaterial ou uma aplicação específica com uma clara componente 
inventiva. Uma patente com uma especificação ampla relativa a uma determinada partícula 
impediria todos os outros de desenvolver novas ou melhores aplicações. 
A mais longo prazo, as TI, as biotecnologias e a micromecânica podem, na sua evolução, 
convergir no plano das nanotecnologias, tornando até possível, eventualmente, 
nanomelhoramentos de seres vivos, incluindo seres humanos, o que criará dilemas éticos 
totalmente novos. O que é um ser humano e quais são os limites para o que é lícito fazer 
connosco?
Seria trágico que as nanotecnologias viessem a ficar marcadas para sempre pelo facto de se ter 
tido demasiada pressa em introduzi-las no mercado, sem conhecer os seus riscos.


