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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k regulačným aspektom nanomateriálov
(2008/2208(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o regulačných aspektoch nanomateriálov 
(KOM(2008)0366), ako aj na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto 
oznámeniu (SEK(2008)2036),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskej stratégii pre 
nanotechnológiu (KOM(2004)0338),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2006 o oznámení Komisie o nanovedách 
a nanotechnológiách:  akčný plán pre Európu 2005 – 2009(ďalej len akčný plán)1,

– so zreteľom na stanoviská Vedeckého výboru EÚ pre vznikajúce a novoidentifikované 
zdravotné riziká (SCENIHR) o vymedzení a hodnotení rizika nanomateriálov2,

– so zreteľom na stanovisko Vedeckého výboru pre spotrebné výrobky (SCCP) o 
bezpečnosti používania nanomateriálov v kozmetike3,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. 
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií(REACH)4,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci5 a na jej dcérske 
smernice,

– so zreteľom na smernicu 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov6, ako aj na právne predpisy týkajúce sa jednotlivých 
výrobkov, najmä na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
2 Stanovisko o vedeckých aspektoch existujúcich a navrhovaných definícií týkajúcich sa výrobkov nanovied a 
nanotechnológií; 29. novembra 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
a doplňujúce informácie útvarov Komisie týkajúce sa stanoviska SCENIHR o vedeckých aspektoch existujúcich 
a navrhovaných definícií týkajúcich sa výrobkov nanovied a nanotechnológií; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Stanovisko o primeranosti metodiky posudzovania rizík v súlade s technickými pokynmi pre nové a existujúce 
látky na posudzovanie rizík nanomateriálov; 21.– 22. júna 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
upravené stanovisko (po verejných konzultáciách) o vhodnosti jestvujúcich metodík na hodnotenie 
potenciálnych rizík spojených s inžinierskymi a vedľajšími produktmi nanotechnológií; 10. marca 2006; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Stanovisko k používaniu nanomateriálov v kozmetických výrobkoch; 18. decembra 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
6  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.
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predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky1,
– so zreteľom na právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa životného prostredia, najmä na 

smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia2, smernicu 2000/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva3 a smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2009),

A. keďže použitie nanomateriálov a nanotechnológií (ďalej len „nanomateriály“) sľubuje 
mnohé prínosy v nespočetnom množstve použití pre spotrebiteľov, pacientov a životné 
prostredie, pretože nanomateriály môžu poskytnúť odlišné alebo nové vlastnosti 
v porovnaní s rovnakou látkou alebo materiálom v bežnej forme;

B. keďže na druhej strane by nanomateriály mohli vďaka svojim miniatúrnym rozmerom 
priniesť nové významné riziká, medzi ktoré by mohla patriť zvýšená reaktivita a mobilita, 
ktorá by potenciálne mohla viesť k zvýšenej toxicite spolu s neobmedzeným prístupom 
do ľudského tela, keďže tieto technológie a materiály môžu zasahovať do fyziologických 
procesov človeka a iných organizmov prítomných v životnom prostredí značne odlišnými 
mechanizmami, 

C. keďže nanomateriály budú pravdepodobne obrovskou revolúciou, najmä preto, že 
manipulácia so všetkými materiálmi je snom ľudstva už stáročia,

D. keďže súčasnú situáciu nanomateriálov charakterizujú mnohé rozpory alebo dokonca 
paradoxy, nezhody a politické rozbroje, počnúc najzákladnejšími vecami, akými je 
napríklad vymedzenie pojmov: 
 zatiaľ čo za nanomateriály sa vo všeobecnosti považujú materiály vo veľkosti rádovo

100 nm alebo menej, toto sa často interpretuje nesprávne ako rozpätie od 1 do 100 nm, 
hoci termín „rád“ sa týka rozmeru všeobecnejšie a nie presnej veľkosti,

 mnohí ľudia sa domnievajú, že odlišné vlastnosti spôsobené veľkosťou by mali byť 
nezávislým kritériom na vymedzenie nanomateriálov, iní navrhujú, aby sa toto použilo 
kumulatívnym spôsobom, čím by sa obmedzila pôsobnosť definície,

 zatiaľ čo niektorí navrhujú ďalšie zúženie vymedzenia pojmu na nerozpustné 
a perzistentné nanomateriály, čo by znamenalo, že by sa už na úrovni definícií 
zohľadňovali možné riziká, iní argumentujú proti takémuto apriórnemu obmedzeniu,

E. keďže v kontexte REACHu doteraz nebolo možné dospieť k dohode ani o usmerneniach 
k identifikácii nanomateriálov, čím sa dôležité rozhodnutia v kontexte registrácie 
ponechávajú na hospodárske subjekty,

                                               
1  Ú. v. ES  262, 27.9.1976, s. 169.
2  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
3  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
4  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.
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F. keďže nie sú k dispozícií žiadne presné informácie o skutočnom používaní 
nanomateriálov v spotrebných výrobkoch, napríklad: 
 zatiaľ čo údaje inventáre renomovaných inštitúcií uvádzajú, že na trhu je vyše 800 

výrobkov založených na nanotechnológiách, o ktorých informovali ich výrobcovia, 
obchodné združenia tých istých výrobcov však tieto počty spochybňujú na základe 
toho, že ide o nadhodnotenie, no neuvádzajú vlastné konkrétne čísla, 

 zatiaľ čo podniky rady používajú tvrdenia o využívaní nanotechnológií vo výrobkoch 
a termín nano má priaznivý marketingový efekt, sú striktne proti požiadavkám 
objektívneho označovania,

G. keďže prezentácie o možných prínosoch nanomateriálov predvídajú obrovský počet 
budúcich aplikácií nanomateriálov; napriek tomu však prakticky neprebieha takmer 
žiadna diskusia o regulácii nanomateriálov, 

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody v otázke možnosti posudzovania bezpečnosti 
nanomateriálov: zatiaľ čo vedecké výbory Komisie upozorňujú na podstatné nedostatky, 
nielen pokiaľ ide o kľúčové údaje, ale aj metódy získavania takýchto údajov, mnohí 
zástupcovia priemyslu tvrdia, že sú dostupné všetky príslušné údaje a že metodika nemá 
žiadne nedostatky,

I. keďže Parlament žiadal o preskúmanie účinkov nanočastíc, ktoré nie sú ľahko rozpustné 
alebo biologicky rozložiteľné, v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti ešte predtým, 
než sa začnú takéto častice vyrábať a uvádzať na trh,

J. keďže hodnotu oznámenia Komisie o regulačných aspektoch nanomateriálov vážne 
oslabuje skutočnosť, že neobsahuje vôbec žiadne informácie o konkrétnych vlastnostiach 
nanomateriálov, ich použití v praxi a možných rizikách a prínosoch,

K. keďže Komisia predložila len analýzu a prehľad príslušných právnych predpisov 
Spoločenstva bez toho, aby posúdila súčasné alebo budúce použitie nanomateriálov, a bez 
toho, aby uviedla podrobnosti o špecifickej povahe nanomateriálov a problémoch, ktoré 
z toho vyplývajú;

L. keďže z prehľadu Komisie vyplýva, že v súčasnosti nie sú v legislatíve Spoločenstva 
žiadne špecifické ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov, 

M. keďže rozšírené uplatňovanie patentov na nanomateriály by mohlo spomaliť ďalšiu 
inováciu,

N. keďže pravdepodobná konvergencia nanotechnológií s biotechnológiami a informačnými 
technológiami prináša so sebou vážne etické otázky,

1. je presvedčený, že prínosy nanomateriálov je možné využiť iba v rámci jasného 
regulačného rámca, ktorý by presne riešil povahu potenciálnych bezpečnostných 
problémov týkajúcich sa nanomateriálov; 

2. ľutuje, že neexistuje náležité hodnotenie reálneho uplatňovania všeobecných ustanovení 
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práva Spoločenstva, pokiaľ ide o skutočnú povahu nanomateriálov;

3. považuje za veľmi zavádzajúce, ak Komisia napriek tomu, že neexistujú žiadne 
špecifické ustanovenia o nanomateriáloch v legislatíve Spoločenstva, tvrdí, že súčasná 
legislatíva v zásade pokrýva riziká súvisiace s nanomateriálmi, pričom v skutočnosti ich 
riziká pre nedostatok príslušných údajov a metód hodnotenia vôbec nepozná;

4. domnieva sa, že pokiaľ súčasná legislatíva neobsahuje žiadne špecifické ustanovenia 
o nanomateriáloch a pokiaľ chýbajú údaje o rizikách nanomateriálov, a dokonca aj 
metódy na ich posudzovanie, nebude možné dosiahnuť primeraný stupeň ochrany len 
lepším vykonávaním právnych predpisov; 

5. domnieva sa, že navrhované zameranie implementácie neposkytuje „bezpečný 
a zodpovedný prístup“ k nanotechnológiám, za ktorý sa Komisia zasadzuje, keďže na 
trhu sa už nachádza množstvo nanomateriálov najmä v mimoriadne citlivých výrobkoch, 
akými sú kozmetika a čistiace prostriedky, pričom ich bezpečnosť nebola dostatočne 
posúdená a nie sú k dispozícií ani dostatočné spotrebiteľské informácie o ich použití;

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie všetkých príslušných právnych predpisov do konca 
roku 2009, aby do praxe zaviedla zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ pri všetkých 
použitiach nanomateriálov v spotrebiteľských výrobkoch alebo vo výrobkoch, ktoré 
môžu spôsobiť únik do životného prostredia; 

7. zdôrazňuje, že takéto posúdenie je potrebné nielen na zabezpečenie dostatočnej ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia, ale aj na to, aby sa hospodárskym subjektom 
zabezpečila istota a predvídateľnosť a dôvera verejnosti; 

8. opakuje výzvu na označovanie spotrebných výrobkov obsahujúcich nanomateriály; 

9. naliehavo žiada o vypracovanie príslušných protokolov o skúškach na posudzovanie rizík 
a expozície nanomateriálov počas ich celého životného cyklu s použitím 
multidiciplinárneho prístupu; 

10. žiada, aby boli potenciálne patentové práva obmedzené na konkrétne aplikácie alebo 
spôsoby výroby nanomateriálov a neboli rozšírené na samotné nanomateriály ako také, 
aby sa zabránilo brzdeniu inovácií a vytvoreniu „nanopriepasti“ medzi rozvinutými 
a rozvojovými krajinami;

11. domnieva sa, že je potrebné včas vypracovať etické usmernenia, aby sa zabezpečilo úplné 
dodržiavanie etických hodnôt pri možnom budúcom využívaní nanotechnológií v spojení 
s biomedicínskymi aplikáciami;

12. domnieva sa, že regulačné opatrenia týkajúce sa nanomateriálov by sa mali týkať aj 
nanomateriálov, ktoré vznikajú neúmyselne ako vedľajšie produkty pri procesoch 
spaľovania, vzhľadom na veľký počet úmrtí spôsobených každý rok znečistením 
vzduchu; 

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nanotechnológia je inžinierstvom na celkom novej úrovni, ktoré môže priniesť fantastické 
výsledky v odvetviach energetiky, výroby, spotrebných výrobkov a inde. Umožňuje vývoj 
biomedicíny so senzormi v tele a medicíny prekonávajúcej hematoencefalitickú bariéru. 
Nanogenerátory môžu využiť životné prostredie alebo pohyb tela na výrobu energie. 
Energeticky efektívne okná, odolnejšie rybárske prúty, opaľovacie krémy s vysokými 
ochrannými faktormi, nárazuvzdorné karosérie, senzory zisťujúce prítomnosť mnohých 
ekotoxínov, sterilné plochy a mnohé ďalšie aplikácie – zoznam toho, čo už je na trhu a čo 
bude možné v najbližšej budúcnosti, je nekonečný.

Ak však nezabezpečíme, že výrobky budú bezpečné už pred ich uvedením na trh, môžu sa 
všetky tieto sny premeniť na popol. Pripomeňme si staré heslo REACHu: „žiadne údaje, 
žiaden trh“. Nanotechnológie prinášajú nové toxikologické riziká, ktoré sú vymedzené len 
veľmi vágne a len veľmi ťažko ich možno testovať. Ide o oblasť, v ktorej máme len veľmi 
slabé vedomosti v súvislosti s imunitnou reakciou organizmu. Zistilo sa, že uhlíkové 
nanorúrky spôsobujú presne rovnaké druhy škôd ako azbest, uhlíkové nanoklastre v nízkych 
koncentráciách poškodzujú mozog rýb a sterilizujúce strieborné nanočastice z ponožiek 
unikajú do odpadových vôd bez toho, aby boli známe riziká pre čističky. Keď vieme, že 
nanočastice dokážu prekonať hemoencefalitickú bariéru, ako môžeme uviesť na trh 
opaľovacie krémy, pri ktorých nemôžeme zaručiť, že boli dostatočne testované prípadné 
rozdiely medzi ich správaním v porovnaní so staršími krémami? Musíme tiež lepšie pochopiť, 
prečo rôzne testy rovnakého nanomateriálu môžu priniesť odlišné výsledky v toxikologických 
vyšetreniach a prečo môže mať rovnaký nanomateriál vyrobený iným výrobcom alebo 
výrobným postupom odlišné vlastnosti. Skúsenosti s nanočasticami, ktoré vznikajú ako 
splodiny v spaľovacích motoroch a inde, sú odradzujúce.
Nanotechnológia znamená prenikať do oblastí, o ktorých vieme len málo. Staré mechanické 
modely používané pre väčšie predmety a ich správanie už neplatia úplne. Navyše, nanočastice 
sa nie vždy správajú v súlade so zákonmi kvantovej mechaniky. V niektorých prípadoch sa 
pohybujú v teoreticky nejasnej oblasti, ale nejasné sú predovšetkým ich právne aspekty. 
Našou úlohou je, aby sme ako politici zabezpečili, že nanotechnológie budú regulované 
spôsobom, ktorý bude chrániť životné prostredie a ľudstvo. 
Nanotechnológia využíva skutočnosť, že častice v tejto miniatúrnej veľkosti majú úplne iné 
vlastnosti než väčšie častice tej istej látky. Najbežnejšou definíciou nanočastíc je, že ich 
veľkosť nepresahuje 100 nm. Nanotechnológia však znamená aj funkčné zmeny vlastností 
materiálu zapríčinené malou veľkosťou častíc aj v prípade, že tieto častice sú väčšie než 100 
nm.

Častice s takými neuveriteľne malými rozmermi sú omnoho reaktívnejšie než látka v jej 
pôvodnej forme, a môžu priniesť celkom nové technické pokroky. Tieto vlastnosti sú tiež 
problémami, ktorým čelí nanotechnológia.
Technológia nám môže pomôcť, ale aj ublížiť. Aby sme dokázali lepšie rozhodnúť na základe 
informácií o rizikách spojených s použitím novej technológie, musíme zistiť, nakoľko je daná 
látka toxická, aké sú riziká spojené s kontaktom s chemikáliou a či je biologicky odbúrateľná.

V súčasnosti nemáme žiadne pravidlá o označovaní nanomateriálov. Nejestvuje dokonca ani 
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zavedený výstražný symbol! Spravodajca sa snažil preskúmať situáciu na švédskom trhu, ale 
aj po zaslaní upomienok dostal konkrétnu odpoveď na otázku, ktoré výrobky obsahujú 
nanomateriály, len v dvoch zo sedemnástich prípadov. Bez vedomostí nebudú mať 
spotrebitelia dostatok informácií na to, aby sa dokázali rozhodnúť na základe informácií. 
Musíme prehodnotiť limitné hodnoty ustanovené v zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa 
chemikálií a zaviesť predpisy o nanoodpade.

V dokumente Komisie o nanotechnológiách sa vyjadruje názor, že súčasné pravidlá sú 
dostatočné, napriek tomu, že žiadne z nich nezohľadňuje špecifické aspekty nanotechnológií. 
Analýza Komisie je založená na jednorozmernom prehľade súčasných pravidiel z právneho 
hľadiska, ale tieto pravidlá sú, čo sa týka nanotechnológií, asi také účinné ako lov na planktón 
pomocou sietí na tresky. Z regulácie by profitovali všetci: životné prostredie, verejné zdravie, 
my ako spotrebitelia a dokonca aj priemysel. Sú potrebné špeciálne upravené toxikologické 
testy; regulovaný musí byť spôsob uvádzania výrobkov na trh a označovanie výrobkov 
určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá nie je možné považovať iba za otázku implementácie, 
ktorou by Komisia prostredníctvom ad hoc listov žiadala nové informácie od podnikov. Sú 
potrebné jasné pravidlá na ochranu ľudí a životného prostredia, ale aj na to, aby mohli 
podniky prevziať zodpovednosť a posúdiť potenciál investovania do nanotechnológií.
Je preto dôležité, aby sme neopakovali chyby USA v súvislosti s patentovými právami. Ak by 
sa vo veľkom rozsahu patentovali všeobecné vlastnosti konkrétnych častíc, spomalil by sa 
vývoj a prehĺbili rozdiely vo vývoji v rôznych častiach sveta. Patenty by sa mali udeľovať za 
špecifické pokroky, napríklad za konkrétny výrobný proces nanomateriálu alebo za konkrétnu 
aplikáciu, ktorú možno jasne považovať za „vynález“.  Patentovanie konkrétnej častice ako 
takej by bránilo všetkým ostatným vo vývoji nových alebo lepších aplikácií.
V trochu dlhšom časovom horizonte môže prísť na úrovni nanotechnológie k spojeniu 
a vzájomnému prekrývaniu informatiky, biotechnológie a mikromechaniky, a je možné, že 
v tomto stupni vývoja dospejeme k tomu, že bude možné „vylepšovať“ organizmy vrátane 
ľudí prostredníctvom nanotechnologických aplikácií. Vzniknú tak úplne nové etické dilemy. 
Koho, resp. čo považujeme za ľudskú bytosť a čo s ňou môžme robiť?

Bolo by tragédiou, keby si nanotechnológia navždy pokazila povesť preto, že sme sa ju snažili 
čo najskôr uviesť na trh bez toho, aby sme si uvedomovali súvisiace riziká.
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