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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aspectele normative ale nanomaterialelor
(2008/2208(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” (COM(2008)0366), precum și documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei care însoțește această comunicare (SEC(2008)2036),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o strategie europeană pentru 
nanotehnologie” (COM(2004)0338),

– având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2006 referitoare la Comunicarea Comisiei 
intitulată „Nanoștiințele și nanotehnologiile: un plan de acțiune pentru Europa 2005-2009” 
(„planul de acțiune”)1,

– având în vedere avizele Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(SCENIHR) privind definirea nanomaterialelor și evaluarea riscurilor asociate cu acestea2,

– având în vedere avizul Comitetului științific pentru produse destinate consumatorilor 
(CSPC) privind siguranța utilizării nanomaterialelor în produsele cosmetice3,

– având în vedere Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH)4,

– având în vedere Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la 
locul de muncă5 și directivele conexe ale acesteia,

– având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 

                                               
1 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 426.
2 Avizul privind aspectele științifice ale definițiilor existente sau propuse referitoare la produsele din domeniul 
nanoștiinței și nanotehnologiilor; 29 noiembrie 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
și informațiile furnizate de serviciile Comisiei, care însoțesc avizul SCENIHR, privind aspectele științifice ale 
definițiilor existente sau propuse referitoare la produsele din domeniul nanoștiinței și nanotehnologiilor; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Avizul privind adecvarea metodologiei de evaluare a riscurilor în conformitate cu documentele de orientare 
tehnică pentru substanțele noi și existente pentru evaluarea riscurilor asociate cu nanomaterialele; 21-22 iunie 
2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Avizul modificat (în urma consultării publice) privind adecvarea metodologiilor existente de evaluare a riscurilor 
potențiale legate de produsele fabricate sau obținute în mod întâmplător cu ajutorul nanotehnologiilor; 10 martie 
2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Avizul privind siguranța utilizării nanomaterialelor în produsele cosmetice; 18 decembrie 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
5 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
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decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor1, precum și legislația specifică 
privind produsele, în special Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind 
apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2,

– având în vedere legislația comunitară în materie de mediu, în special Directiva 2008/1/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării3, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei4 și Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din5 
aprilie 2006 privind deșeurile5,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0000/2009),

A. întrucât utilizarea nanomaterialelor și nanotehnologiilor (denumite în continuare 
„nanomateriale”) promite multiple beneficii în nenumărate aplicații pentru consumatori, 
pacienți și mediu, dat fiind faptul că nanomaterialele pot prezenta proprietăți diferite sau 
noi în comparație cu aceeași substanță sau material în formă normală; 

B. întrucât, pe de altă parte, nanomaterialele pot prezenta noi riscuri semnificative ca urmare 
a dimensiunii lor foarte mici, cum ar fi reactivitatea și mobilitatea crescută, ceea ce ar 
putea conduce la o toxicitate mai ridicată în corpul uman în condițiile unui acces 
necontrolat și poate chiar la apariția unor diverse mecanisme de interferență cu fiziologia 
speciilor umane și ecologice;

C. întrucât este probabil ca nanomaterialele să fie următorul „mare succes”, ținând seama 
îndeosebi de faptul că manipularea materiei a fost visul suprem al omenirii timp de mai 
multe secole;

D. întrucât dezbaterile actuale despre nanomateriale sunt caracterizate de numeroase 
contradicții sau chiar paradoxuri, marcate de divergențe de opinii și deci lupte politice, 
începând de la un nivel atât de elementar precum cel al definițiilor, de exemplu: 
 deși nanomaterialele sunt considerate în general a fi materiale de ordinul a 100 nm sau 

mai puțin, acest lucru este deseori interpretat greșit ca un interval între 1 și 100 nm, în 
ciuda faptului că termenul „de ordinul a” se referă la o dimensiune, nu la o mărime 
precisă;

 deși mulți consideră că proprietățile diferite rezultate ca urmare a efectelor dimensiunii 
ar trebui să reprezinte un criteriu independent pentru definirea nanomaterialelor, alții 
sugerează folosirea acestora în mod cumulat, limitând astfel domeniul definiției;

 deși unii sugerează că definiția ar trebui restrânsă și mai mult la nanomateriale 
insolubile și persistente, astfel integrând potențialele considerente privind riscurile 

                                               
1  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
2  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
3  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
4  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
5  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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deja la nivelul definițiilor, alții sunt împotriva unei asemenea limitări a priori;

E. întrucât, în contextul REACH, până în prezent nu a fost posibil nici măcar să se ajungă la 
un acord referitor la orientările care vizează identificarea nanomaterialelor, decizii 
importante în momentul înregistrării fiind lăsate astfel în seama operatorilor economici;

F. întrucât nu există informații clare despre utilizarea efectivă a nanomaterialelor în 
produsele de consum, de exemplu: 
 în timp ce, în conformitate cu inventarul unor instituții renumite, în prezent există pe 

piață peste 800 de produse de consum identificate de producători ca fiind bazate pe 
nanotehnologii, asociațiile comerciale ale acelorași producători se îndoiesc în privința 
acestor cifre, considerând că ele reprezintă supraestimări, fără însă a prezenta, de 
partea lor, cifre concrete; 

 în timp ce companiile folosesc în mod curent expresiile conținând prefixul „nano”, 
deoarece termenul „nano” pare a avea un efect de marketing pozitiv, acestea se opun 
ferm unor cerințe de etichetare obiective;

G. întrucât prezentările despre potențialele beneficii ale nanotehnologiilor lasă să se 
întrevadă o diversitate aproape nelimitată de viitoare aplicații ale nanomaterialelor; 
întrucât aceeași diversitate scade aproape la zero când este vorba despre dezbaterile 
normative legate de nanomateriale;

H. întrucât există mari controverse legate de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor: în timp ce comitetele științifice ale Comisiei atrag atenția asupra unor 
mari deficiențe nu doar în ceea ce privește datele-cheie, ci și în privința metodelor 
folosite pentru obținerea acestor date, mulți reprezentanți ai sectorului susțin că toate 
datele relevante sunt disponibile și nu există deficiențe în ceea ce privește metodologia;

I. întrucât Parlamentul a solicitat o analiză a efectelor nanoparticulelor care nu sunt ușor 
solubile sau biodegradabile, în conformitate cu principiul precauției, înainte ca aceste 
particule să fie lansate în producție și introduse pe piață;

J. întrucât valoarea Comunicării Comisiei intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” este redusă semnificativ de lipsa desăvârșită a oricăror informații 
despre proprietățile specifice ale nanomaterialelor, utilizarea lor efectivă, precum și 
eventualele riscuri și avantaje ale acestora;

K. întrucât Comisia s-a rezumat la o simplă prezentare de ansamblu a legislației comunitare 
pertinente, fără a ține seama de utilizările actuale sau viitoare ale nanomaterialelor și fără 
a detalia natura specifică a nanomaterialelor, precum și provocările care decurg de aici;

L. întrucât din prezentarea Comisiei reiese că în prezent nu există prevederi specifice pentru 
nanomateriale în legislația comunitară; 

M. întrucât o aplicare pe scară largă a brevetelor pentru nanomateriale ar frâna inovațiile 
viitoare;

N. întrucât convergența probabilă dintre nanotehnologie, biotehnologie și tehnologia 
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informației ridică întrebări grave de ordin etic;

1. este convins de faptul că beneficiile nanomaterialelor pot fi valorificate doar dacă există 
un cadru normativ clar, care abordează, în toate elementele sale, potențialele probleme de 
siguranță asociate cu nanomaterialele;

2. deplânge absența unei evaluări adecvate a aplicării de facto a dispozițiilor generale ale 
legislației comunitare în lumina naturii reale a nanomaterialelor;

3. consideră că, în absența unor dispoziții specifice privind nanomaterialele în dreptul 
comunitar, declarațiile Comisiei conform cărora legislația actuală acoperă în principiu 
riscurile asociate cu aceste materiale generează confuzii grave, în condițiile în care 
serviciile sale nu cunosc aceste riscuri din cauza lipsei unor date și metode adecvate 
pentru evaluarea riscurilor asociate cu nanomaterialele;

4. consideră că, atâta timp cât legislația actuală nu conține dispoziții specifice privind 
nanomaterialele și cât timp nu există date sau chiar metode pentru evaluarea riscurilor 
asociate cu acestea, simpla îmbunătățire a aplicării legislației actuale nu poate asigura 
nivelul necesar de protecție;

5. consideră că direcția propusă în cadrul punerii în aplicare nu garantează „abordarea 
sigură și integrată” susținută de Comisie în privința nanotehnologiilor, ținând seama că 
numeroase nanomateriale au fost introduse deja pe piață, în special în aplicații sensibile 
cum ar fi produsele de igienă personală sau produsele de curățat, fără o evaluare adecvată 
a siguranței și fără o informare adecvată a consumatorilor cu privire la aceste utilizări;

6. invită Comisia să propună revizuiri ale legislației relevante până la sfârșitul anului 2009 
pentru a aplica în întregime principiul „Nu vă înregistrați, nu aveți acces la piață !” la 
orice utilizare a nanomaterialelor în produsele de consum sau în produsele care sunt 
eliminate în mediu; 

7. subliniază că o astfel de revizuire nu este necesară doar pentru protejarea adecvată a 
sănătății umane și a mediului, ci și pentru a garanta operatorilor economici certitudine și 
previzibilitate, respectiv pentru a consolida încrederea publicului;

8. își reafirmă solicitarea privind etichetarea produselor de consum care conțin 
nanomateriale; 

9. solicită dezvoltarea urgentă a unor protocoale de testare adecvate pentru evaluarea, în 
cadrul unei abordări multidisciplinare, a pericolelor asociate cu nanomaterialele și 
expunerea la acestea pe întreg parcursul ciclului lor de viață;

10. solicită limitarea potențialelor drepturi de brevet la aplicații sau metode de producție 
specifice ale nanomaterialelor, fără ca acestea să fie extinse asupra nanomaterialelor în 
sine, pentru a evita astfel frânarea inovațiilor și pentru a nu crea o ruptură nord-sud în 
domeniul nanomaterialelor;

11. consideră că trebuie elaborate în timp util orientări în domeniul eticii pentru a asigura 
respectarea deplină a valorilor etice în cadrul posibilelor viitoare utilizări ale 
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nanotehnologiilor în combinație cu aplicațiile biomedicale;

12. consideră că măsurile normative privind nanomaterialele ar trebui să abordeze și 
chestiunea nanomaterialelor rezultate în mod neintenționat ca subproduse în urma 
proceselor de ardere, dat fiind numărul ridicat al deceselor cauzate de poluarea 
atmosferică în fiecare an; 

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Nanotehnologia este o artă inginerească la un nivel mai ridicat, cu ajutorul căreia se pot obține 
rezultate fantastice în domeniul energiei, producției și produselor de larg consum, precum și 
în alte sectoare. Se pot dezvolta biomedicina cu senzori implantați în corp și medicina care 
penetrează bariera sangvină a creierului. Nanogeneratoarele pot folosi mediul înconjurător sau 
mișcările corpului pentru a crea energie. Ferestre care economisesc energia, undițe mai 
durabile, creme cu factor de protecție solară ridicat, caroserii rezistente la coliziune, senzori 
pentru diferite substanțe poluante, suprafețe sterile etc., lista cu produsele ce există deja pe 
piață sau ce vor exista într-un viitor apropiat poate continua la nesfârșit.

Dar toate aceste vise se pot spulbera dacă nu ne asigurăm că produsele sunt sigure, înainte ca 
acestea să intre pe piață. Ne amintim cu această ocazie de vechea deviză a regulamentului 
REACH „Nu vă înregistrați, nu aveți acces pe piață!”. Nanotehnologia implică riscuri de 
natură toxicologică cu totul noi, care nu sunt bine definite și care sunt greu de testat; există 
puține informații despre reacțiile sistemului imunitar, dacă există reacții de orice fel. S-a 
dovedit ca nanotuburile din carbon pot fi la fel de dăunătoare ca și azbestul; unități de 
nanocarbon în concentrație scăzută au cauzat în cazul peștilor deteriorarea creierului, iar nano 
argintul sterilizant din furtunuri a ajuns în apele reziduale, fără a ști riscuri pentru stațiile de 
epurare. Dacă știm că nanoparticulele pot să penetreze bariera sangvină a creierului, cum 
putem permite creme solare pe piață despre care nu putem garanta că au fost testate pentru a 
stabili posibilele diferențe pe care aceste creme le pot prezenta față de cele anterioare? În plus, 
trebuie să se înțeleagă mai bine faptul că teste toxicologice diferite efectuate asupra aceluiași 
nanomaterial pot avea rezultate diferite și că nanomaterialele chimice provenind de la 
producători diferiți sau din procese de producție diferite pot avea caracteristici diferite. 
Experiențele cu nanoparticulele provenind din combustia din motoare sunt descurajante.
Nanotehnologia este un domeniu în care avem cunoștințe limitate; modelele mecanice vechi 
pentru obiectele de dimensiuni mari și felul în care se comportă nu mai sunt valabile în 
totalitate; de asemenea, nanoparticulele nu se pot comporta mereu conform legilor mecanicii 
cuantice. Acestea se încadrează uneori într-o zonă teoretică neclară, dar, înainte de toate, se 
încadrează într-o zonă juridică neclară. Este de datoria noastră ca oameni politici să ne 
asigurăm că nanotehnologia este reglementată în așa fel încât mediul și oamenii să fie 
protejați.

Nanotehnologia profită de faptul că particulele de mărime nano au cu totul alte proprietăți 
decât alte particule din aceeași substanță. Conform definiției obișnuite a nanoparticulelor, 
acestea sunt mai mici de 100 nm. Dar și schimbarea din punct de vedere funcțional a 
proprietăților unui material din cauza dimensiunilor sale reduse este inclusă în 
nanotehnologie, chiar și în cazul particulelor cu mărime de peste 100 nm.
Aceste particule extraordinar de mici sunt mult mai reactive decât un element în formă inițială 
și pot avea rezultate tehnice total noi. Aceste caracteristici pot fi considerate și punctele slabe 
ale nanotehnologiei.

Tehnologia ne poate ajuta dar ne poate face și rău. Pentru a putea face alegeri în cunoștință de 
cauză, astfel încât să putem evalua riscurile când folosim o nouă tehnologie, trebuie să știm 
cât de dăunătoare este o substanță chimică, ce riscuri există dacă intrăm în contact cu aceasta 
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sau dacă este sau nu biodegradabilă.
În prezent, nu există reguli pentru etichetarea nanomaterialelor; nu s-a stabilit nici măcar un 
simbol de avertizare! Raportorul a încercat să cerceteze piața suedeză și, după solicitări 
formulate în repetate rânduri, a primit răspuns concret la întrebarea ce produse conțin 
nanomateriale în doar două din șaptesprezece cazuri.  Consumatorii nu pot face alegeri în 
cunoștință de cauză din cauza lipsei informațiilor. Este necesară o reevaluare a valorilor-limită 
stabilite în actele cu putere de lege și în actele administrative privind substanțele chimice și o 
reglementare a deșeurilor de nanomateriale.

În documentul Comisiei privind nanotehnologia se consideră că normele actuale sunt 
adecvate, deși niciunul dintre acestea nu ține cont de efectele specifice ale nanotehnologiei. 
Analiza Comisiei Europene se bazează pe o perspectivă juridică unilaterală a normelor 
actuale, dar acestea sunt la fel de lipsite de eficacitate ca și încercarea de a pescui planctonul 
cu o plasă de pescuit pentru cod. Mediul înconjurător, sănătatea publică, noi toți în calitate de 
consumatori și chiar și industria ar beneficia de stabilirea unor norme în domeniu. Sunt 
necesare teste toxicologice adecvate; trebuie să se reglementeze modul de introducere pe piață 
a produselor și să se introducă etichetarea corespunzătoare a produselor destinate 
consumatorilor. Astfel de norme nu pot fi privite doar din perspectiva aplicării lor, în timp ce 
Comisia, cu ajutorul redactării constante de scrisori ad-hoc, solicită cunoștințe noi de la 
companii. Sunt necesare reguli clare pentru protejarea oamenilor și a mediului înconjurător, 
dar și pentru ca firmele să își poată asuma responsabilitatea și să evalueze potențialul de 
investiții în domeniul nanotehnologiei.
Este de asemenea important să nu repetăm greșelile făcute în SUA în ceea ce privește dreptul 
brevetelor. Brevetele prea detaliate privind proprietățile anumitor particule vor împiedica 
dezvoltarea și vor duce la accentuarea diferențelor la nivel global. Brevetele ar trebui să fie 
acordate pentru realizări specifice, cum ar fi un anumit proces de producție a unui 
nanomaterial sau o anumită aplicație care constituie o invenție clară.  Înregistrarea unui brevet 
prea detaliat pentru o anumită particulă va împiedica dezvoltarea unor aplicații noi sau mai 
bune.

Pe termen puțin mai lung, industria IT, biotehnologia, micromecanica ar putea converge și să 
coincidă la nivel nano, și atunci va fi posibilă modificarea ființelor vii, inclusiv a oamenilor, 
folosind procedee de natură nanotehnologică. Acest aspect generează noi dileme de natură 
etică. Ce este omul și ce se poate să ni se facă?

Ar fi un lucru tragic ca nanotehnologia să-și atragă pe veci un renume negativ pentru că ne-
am grăbit să o introducem pe piață fără a cunoaște riscurile pe care le implică.


