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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o regulativnih vidikih nanomaterialov
(2008/2208(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o regulativnih vidikih nanomaterialov 
(KOM(2008)0366) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu sporočilu 
(SEK(2008)2036),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „K evropski strategiji za nanotehnologijo“ 
(KOM(2004)0338),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2006 o sporočilu Komisije z 
naslovom „Nanoznanosti in nanotehnologije: Akcijski načrt za Evropo 2005–2009“ 
(„akcijski načrt“)1,

– ob upoštevanju mnenj Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena 
zdravstvena tveganja o opredelitvah in ocenah tveganja nanomaterialov2,

– ob upoštevanju mnenja Znanstvenega odbora za potrošniške proizvode (SCCP) o varnosti 
nanomaterialov v kozmetiki3,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH)4,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za 
izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu5 ter njenih hčerinskih direktiv,

– ob upoštevanju direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 

                                               
1 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 426.
2 Mnenje o znanstvenih vidikih obstoječe in predlagane opredelitve glede proizvodov nanoznanosti in 
nanotehnologije; 29. november 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
ter priložene informacije služb Komisije o mnenju odbora SCENIHR o znanstvenih vidikih obstoječe in 
predlagane opredelitve glede proizvodov nanoznanosti in nanotehnologije;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Mnenje o primernosti uporabe metodologije za oceno tveganja v skladu z dokumenti s tehničnimi navodili za
nove in obstoječe snovi pri oceni tveganja nanomaterialov; od 21. do 22. junija 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Spremenjeno mnenje (po javnem posvetovanju) o primernosti obstoječih metodologij za oceno možnih tveganj, 
povezanih s pridobljenimi in naključnimi proizvodi nanotehnologije; 10. marec 2006;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf.
3 Mnenje o varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih; 18. december 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf.
4 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
5 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.
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2001 o splošni varnosti proizvodov1 ter specifične zakonodaje o proizvodih, zlasti 
direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic 
v zvezi s kozmetičnimi izdelki2,

– ob upoštevanju okoljevarstvene zakonodaje Skupnosti, zlasti direktive 2008/1/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja3, direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike4

in direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih5,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0000/2009),

A. ker uporaba nanomaterialov in nanotehnologij (v nadaljevanju: nanomateriali) obeta 
mnoge koristi v številnih uporabah za potrošnike, paciente in okolje, saj imajo lahko 
nanomateriali drugačne ali nove lastnosti v primerjavi z isto snovjo ali materialom v 
običajni obliki,

B. ker lahko nanomateriali po drugi strani zaradi svoje majhnosti pomenijo nova velika 
tveganja, kot so večja reaktivnost in prenosljivost, kar lahko privede do večje toksičnosti 
v kombinaciji z neomejenim dostopom do človeškega telesa in lahko vključuje povsem 
drugačne mehanizme motenj v fiziološkem delovanju ljudi in okolja,

C. ker bodo nanomateriali verjetno postali nov „hit“, zlasti glede na to, da je sposobnost 
upravljanja z vso snovjo že stoletja v ospredju človekovih sanj,

D. ker so za sedanjo razpravo o nanomaterialih značilna številna nasprotja ali celo 
protislovja, ki privedejo do nesoglasij in političnih sporov, zapleta pa se že na tako 
osnovni ravni, kot so opredelitve, na primer: 
 za nanomateriale na splošno štejemo snovi velikosti približno 100 nm ali manj, vendar 

je to pogosto napačno razumljeno kot razpon med 1 in 100 nm, čeprav se izraz 
„približno“ nanaša na dimenzijo in ne na točno velikost,

 mnogi menijo, da bi morale biti drugačne lastnosti zaradi razlike v velikosti neodvisno 
merilo za opredelitev nanomaterialov, medtem ko drugi zagovarjajo kumulativen 
način, s čimer se omeji obseg opredelitve,

 nekateri menijo, da bi bilo treba opredelitev dodatno zožiti na netopne in težko 
razgradljive nanomateriale, s čimer bi že na ravni opredelitve vpeljali pomislek o 
možnih tveganjih, medtem ko drugi zavračajo takšno apriorno omejitev,

E. ker se v okviru uredbe REACH do zdaj ni bilo mogoče sporazumeti niti o smernicah 
glede opredelitve nanomaterialov, zaradi česar so bile pomembne odločitve v zvezi z 
registracijo prepuščene gospodarskim akterjem,

                                               
1  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.
2  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.
3  UL L 24, 29.1.2008, str. 8.
4  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
5  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.
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F. ker ni na voljo jasnih informacij o dejanski rabi nanomaterialov v izdelkih za potrošnike, 
kot v naslednjih primerih: 
 seznami priznanih ustanov navajajo, da je na trgu več kot 800 izdelkov za potrošnike 

na osnovi nanomaterialov, ki jih kot take navajajo proizvajalci, vendar panožna 
združenja istih proizvajalcev dvomijo o resničnosti teh navedb, saj naj bi bile 
pretirane, hkrati pa sami ne navajajo nobenih podatkov, 

 podjetja zaradi pozitivnega tržnega učinka izraza „nanomateriali“ brez zadržkov 
uporabljajo trditve o njihovi uporabi, po drugi strani pa so odločno proti objektivnim 
zahtevam po označevanju,

G. ker se v predstavitvah možnih koristi nanotehnologij napoveduje skoraj neskončna 
raznolikost uporab nanomaterialov v prihodnosti; ker po drugi strani ta raznolikost skoraj 
izgine v razpravah o regulativnem okviru za nanomateriale,

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti nanomaterialov zelo sporna: znanstveni odbori pri 
Komisiji opozarjajo na velike pomanjkljivosti v ključnih podatkih in celo v metodah 
pridobivanja takšnih podatkov, medtem ko številni predstavniki industrije trdijo, da so vsi 
pomembni podatki na voljo in da ni metodoloških pomanjkljivosti,

I. ker je Parlament v skladu s previdnostnim načelom pozval k raziskavi o učinkih 
nanodelcev, ki niso lahko topni ali biološko razgradljivi, preden se takšni delci začnejo 
proizvajati in dajati na trg,

J. ker popolna odsotnost informacij o specifičnih lastnostih nanomaterialov, njihovi 
dejanski rabi ter možnih tveganjih in koristih resno spodkopava pomen sporočila
Komisije o regulativnih vidikih nanomaterialov,

K. ker je Komisija predstavila zgolj pravniški pregled ustrezne zakonodaje Skupnosti, pri 
tem pa ni upoštevala sedanje ali možne prihodnje uporabe nanomaterialov ter ni opisala 
specifične narave nanomaterialov in s tem povezanih izzivov,

L. ker je iz pregleda Komisije razvidno, da v zakonodaji Skupnosti zaenkrat ni določb, ki bi 
se specifično nanašale na nanomateriale, 

M. ker bi lahko široka uporaba patentov za nanomateriale zavrla prihodnje inovacije,

N. ker bo verjetno prišlo do združevanja nanotehnologije z biotehnologijo in informacijsko 
tehnologijo, kar odpira resna etična vprašanja,

1. je prepričan, da je mogoče prednosti nanomaterialov izkoristiti edinole z jasnim 
regulativnim okvirom, ki v celoti obravnava naravo možnih varnostnih težav v zvezi z 
nanomateriali;

2. obžaluje odsotnost ustrezne ocene de facto uporabe splošnih določb zakonodaje 
Skupnosti v luči dejanske narave nanomaterialov;

3. meni, da je ob odsotnosti določb v zakonodaji Skupnosti, ki bi se nanašale specifično na 
nanomateriale, izjava Komisije, da sedanja zakonodaja načeloma ustrezno pokriva 
tveganja v zvezi z nanomateriali, zavajajoča, saj tveganja v zvezi z nanomateriali zaradi 
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pomanjkanja ustreznih podatkov in metod za njihovo oceno praktično neznana;

4. meni, da zgolj z boljšim izvajanjem obstoječe zakonodaje ni mogoče doseči potrebne 
ravni varnosti, dokler zakonodaja ne vsebuje niti določb, ki se specifično nanašajo na 
nanomateriale, niti metod za oceno z njimi povezanih tveganj;

5. meni, da predlagani poudarek na izvajanju ne zagotavlja „varnega in integriranega 
pristopa“ k nanotehnologijam, ki ga zagovarja Komisija, zlasti glede na to, da so na trgu 
že številni nanomateriali, zlasti v občutljivih uporabah, kot so izdelki za osebno nego in 
čistila, brez ustreznih ocen in brez ustreznih informacij za potrošnika o uporabi 
nanomaterialov;

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 predlaga preglede vse ustrezne zakonodaje, da bi 
se v celoti izvajalo načelo „brez podatkov ni trga“ za vse uporabe nanomaterialov v 
izdelkih za potrošnike ali v proizvodih, pri katerih prihaja do izpustov v okolje; 

7. poudarja, da je pregled nujen že zaradi ustrezne zaščite zdravja ljudi in okolja, pa tudi 
zaradi zagotavljanja gotovosti in predvidljivosti gospodarskim akterjem in zaupanja 
javnosti;

8. ponovno poziva k označevanju izdelkov za potrošnike, ki vsebujejo nanomateriale; 

9. poziva, naj se čim prej oblikujejo ustrezni protokoli testiranja, da bi z uporabo 
multidisciplinarnega pristopa ocenili tveganja, povezana z nanomateriali, in 
izpostavljenost nanomaterialom skozi njihov celoten življenjski cikel;

10. poziva, naj bodo morebitne patentne pravice omejene na specifične uporabe ali 
proizvodne metode nanomaterialov ter naj se ne razširijo na same nanomateriale, saj bi to 
lahko zavrlo inovacije in ustvarilo nanotehnološki prepad med razvitimi državami in 
državami v razvoju;

11. meni, da je treba pravočasno oblikovati etične smernice, da bi zagotovili popolno 
spoštovanje etičnih vrednot pri morebitnih prihodnjih uporabah nanotehnologije v 
biomedicinske namene;

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v zvezi z nanomateriali glede na vsakoletno zelo 
visoko število smrti, povezanih z onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi nanomateriale, 
ki nastanejo nenamensko kot stranski proizvodi pri procesih zgorevanja; 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Nanotehnologija je tehnološka umetnost na novi ravni, ki med. drugim pri energiji, 
proizvodnji in izdelkih za potrošnike obeta izjemne dosežke. Omogočen je razvoj biomedicini 
s senzorji, vgrajenimi v telo, in zdravilom, ki prodrejo skozi krvno-možgansko pregrado. Z 
nanogeneratorji je mogoče izkoristiti okolico ali gibanje človeka za pridobivanje energije. 
Energijsko učinkovita okna, zdržljivejše ribiške palice, kreme za sončenje z visokim 
faktorjem zaščite pred sončnimi žarki, karoserije, odporne na trke, senzorji za različne 
strupene snovi, sterilne površine itd., vse to danes že obstaja na trgu ali bi lahko obstajalo v 
bližnji prihodnosti, seznam pa je mogoče širiti v nedogled. 
Vse te vizije pa se lahko sesujejo v prah, če ne bomo poskrbeli, da so proizvodi varni, preden 
pridejo na trg; ob tem se spomnimo načela „brez podatkov ni trga“ iz uredbe REACH. 
Nanotehnologija prinaša povsem nova toksikološka tveganja, ki jih je težko opredeliti in 
testirati, slabo pa je tudi poznavanje imunskih reakcij – če lahko imunski sistem sploh reagira 
v vseh primerih. Pokazalo se je, da ogljikove nanocevi povzročajo popolnoma iste vrste 
poškodb kot azbest in da ogljikovi nanoklastri v majhnih koncentracijah povzročajo 
možganske poškodbe pri ribah, sterilizirano nanosrebro iz nogavic pa uhaja v odpadne vode, 
pri čemer ni znano, kakšno je tveganje za čistilne naprave. Če vemo, da lahko nanodelci 
prodrejo skozi krvno-možgansko pregrado, kako lahko potem na trgu dovolimo kreme za 
sončenje, za katere ni zagotovil, da so bile preskušene v zvezi z možnostjo drugačnega 
delovanja v primerjavi z drugimi kremami, ki so bile v prodaji doslej? Potrebno je tudi boljše 
razumevanje dejstva, da lahko pri toksikoloških preiskavah različni preskusi istih 
nanomaterialov dajo različne rezultate ter da imajo lahko kemično isti nanomateriali, ki 
prihajajo od različnih proizvajalcev ali so rezultat različnih proizvodnih postopkov, različne 
lastnosti. Izkušnje z nanodelci, ki nastajajo med drugim pri delovanju motorjev z notranjim 
zgorevanjem, pa so zastrašujoče, zato moramo podrobneje preučiti tudi to nenamensko 
nastajanje dokazano škodljivih nanodelcev.

Nanotehnologija pomeni, da vstopamo na področja, kjer imamo omejeno znanje in kjer stari 
mehanski modeli vedenja večjih delcev več ne veljajo v celoti, prav tako pa se nanodelci ne 
morejo vedno ravnati po zakonih kvantne mehanike. Včasih se znajdejo v teoretskem sivem 
področju in, kar je še pomembneje, v zakonskem sivem področju. Politiki moramo zagotoviti, 
da se nanotehnologija zakonsko ureja na način, ki bo zaščitil okolje in ljudi. 
Nanotehnologija izkorišča dejstvo, da imajo delci nanovelikosti drugačne lastnosti kot večji 
delci iste snovi. Najobičajnejša opredelitev nanodelcev je, da merijo manj kot 100 nm, vendar 
nanotehnologija vključuje spremenjene lastnosti snovi zaradi majhnosti delcev, tudi kadar 
delci merijo nad 100 nm.
Tako zelo majhni delci so veliko reaktivnejši kot snov v svoji izvorni obliki in lahko 
omogočijo povsem nove tehnološke dosežke. Te lastnosti pa nanotehnologiji prinašajo tudi 
težave. 

Tehnologija nam lahko pomaga ali nam škodi. Da bi se lahko zavestno odločali o tveganjih 
pri uporabi nove tehnologije, moramo vedeti, kako strupena je neka snov, kakšno je tveganje, 
da pridemo v stik z njo, in ali je biološko razgradljiva. 
Zaenkrat smo brez predpisov o označevanju nanomaterialov, niti še ni dogovorjenega 
opozorilnega znaka! Poročevalec je poskusil raziskati švedski trg, vendar je kljub 

Adlib Express Watermark



PE418.270v01-00 8/8 PR\763225SL.doc

SL

opominjanju le v dveh od sedemnajstih primerov dobil konkreten odgovor o tem, kateri 
proizvodi vsebujejo nanomateriale. Potrošniki se ne morejo zavestno odločati, če nimajo 
informacij. Treba je ponovno oceniti mejne vrednosti v zakonih in predpisih ter uvesti 
predpise o nanoodpadkih. 

Komisija v svojem poročilu o nanotehnoligiji meni, da sedanji predpisi zadoščajo, čeprav 
skoraj ni predpisov, ki bi bili prilagojeni specifičnim učinkom nanotehnologije. Komisija se v 
svoji analizi naslanja na enostranski pravniški izbor predpisov, vendar s tem pristopom 
zajame nanotehnologijo enako učinkovito, kot če bi hoteli zajeti plankton z ribiško mrežo. 
Zakonska ureditev bi koristila okolju, zdravju ljudi, vsem potrošnikom in celo industriji. 
Treba je opraviti posebej prilagojene toksikološke preskuse, zakonsko urediti dajanje 
proizvodov na trg in uvesti označevanje izdelkov za potrošnike. To ne more biti zgolj 
vprašanje izvajanja, pri čemer bi Komisija s stalnimi ad-hoc pismi zahtevala novo znanje od 
podjetij. Treba je določiti jasna pravila igre, da bi zaščitili ljudi in okolje ter da bodo podjetja 
lahko prevzela odgovornost in imela možnost oceniti potencial naložb v nanotehnologije.

Pomembno je tudi, da ne ponovimo napak ZDA v zvezi s patentnimi pravicami. Široki patenti 
na lastnosti nekaterih delcev bodo zavrli razvoj in ustvarili večji razkol v svetu. Patente je 
treba odobriti za posamezne dosežke, kot je specifičen proizvodni postopek nekega 
nanomateriala ali specifična inovativna uporaba. Širok patent na posamezne delce bi vsem 
drugim akterjem onemogočil razvoj novih/boljših uporab.
Dolgoročneje gledano se lahko informacijska tehnologija, biotehnologija in mikromehanika 
razvijajo združeno in sovpadejo na nanoravni do te mere, da bo mogoče z uporabo 
nanotehnologije nadgraditi celo živa bitja, tudi ljudi, to pa prinaša povsem novo etično 
dilemo. Kaj je človek in kaj vse se lahko z nami počne?
Bilo bi žalostno, če bi nanotehnologija prišla na trajno slab glas, ker se nam je preveč mudilo, 
da jo damo na trg, ne da bi poznali tveganja.
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