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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om lagstiftning om nanomaterial
(2008/2208(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Lagstiftning om nanomaterial” 
(KOM(2008)0366) och tillhörande arbetsdokument (SEK(2008)2036),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot en europeisk strategi för nanoteknik” 
(KOM(2004)0338),

– med beaktande av sin resolution av den 28 september 2006 om kommissionens 
meddelande ”Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005–2009” 
(”handlingsplanen”)1,

– med beaktande av yttrandena från Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen 
identifierade hälsorisker (SCENIHR) om definitioner och riskbedömningar avseende 
nanomaterial2, 

– med beaktande av yttrandet från Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter 
(SCCP) om säkerheten hos nanomaterial i kosmetiska produkter3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach)4,

– med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet5 samt dess 
dotterdirektiv,

                                               
1 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
2 Yttrande om de vetenskapliga aspekterna av existerande och föreslagna definitioner för produkter inom 
nanovetenskap och nanoteknik, 29 november 2007:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
Information från kommissionen om SCENIHR:s yttrande om de vetenskapliga aspekterna av existerande och 
föreslagna definitioner för produkter inom nanovetenskap och nanoteknik:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Yttrande om lämpligheten i riskbedömningsmetoden enligt de tekniska riktlinjerna för nya och befintliga ämnen 
med avseende på riskbedömning av nanomaterial, 21–22 juni 2007:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Ändrat yttrande (efter offentliga samråd) om befintliga metoders lämplighet för bedömning av potentiella risker 
med konstruerade och oavsiktliga nanotekniska produkter, 10 mars 2006:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Yttrande om säkerheten hos nanomaterial i kosmetiska produkter, 18 december 2007:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet1 samt särskild produktlagstiftning, i 
synnerhet rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter2,

– med beaktande av gemenskapens miljölagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar3, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område4 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om 
avfall5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-.../2009), och av 
följande skäl:

A. Användningen av nanomaterial och nanoteknik (nedan kallat ”nanomaterial”) borgar för 
många fördelar för konsumenter, patienter och miljö genom en mängd olika tillämpningar, 
eftersom nanomaterial kan erbjuda andra eller helt nya egenskaper jämfört med samma 
ämne eller material i normal form.

B. Å andra sidan kan nanomaterial på grund av sin ringa storlek komma att innebära 
avsevärda nya risker, exempelvis genom en större reaktivitet och mobilitet som kan öka 
toxiciteten och ge obegränsat tillträde till människokroppen, kanske med helt nya former 
för växelverkan med människors, djurs och växters fysiologi.

C. Nanomaterial kommer säkert att bli nästa ”stora grej”, inte minst med tanke på att 
förmågan att manipulera all materia har varit människans stora dröm i många 
århundraden.

D. Den diskussion om nanomaterial som förs i dag är full av motsägelser, ja rent av 
paradoxer, med oenighet och politiska strider, till och med om något så grundläggande 
som definitioner. Här är några exempel: 
 Nanomaterial anses allmänt vara material i storleksordningen 100 nm eller mindre. 

Detta framställs dock ofta felaktigt som ett intervall mellan 1 och 100 nm, trots att 
begreppet ”storleksordning” i själva verket hänför sig till en dimension snarare än till 
en exakt storlek. 

 Många människor anser att olikheter i egenskaperna orsakade av storleken bör vara ett 
oberoende kriterium vid definitionen av nanomaterial, medan andra föreslår att detta 
kriterium endast ska användas kumulativt och således vill begränsa definitionen.

 Vissa anser att definitionen bör snävas in ytterligare till att omfatta olösliga och 

                                               
1 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.
2 EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.
3 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
5 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
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långlivade nanomaterial och gör på så vis risköverväganden redan på 
definitionsstadiet. Andra argumenterar mot en sådan förhandsbegränsning.

E. Inom ramen för Reach har man så här långt inte ens lyckats enas om några riktlinjer för 
identifiering av nanomaterial. Detta får till följd att många viktiga beslut i samband med 
registrering överlåts åt de ekonomiska aktörerna.

F. Det finns ingen tydlig information om den faktiska användningen av nanomaterial i 
konsumentprodukter. Ett par exempel: 
 Förteckningar från välrenommerade institutioner innehåller mer än 

800 konsumentprodukter som för närvarande är ute på marknaden och som av 
tillverkarna identifierats som nanoteknikbaserade. Samtidigt ifrågasätts dessa uppgifter 
av branschorganisationer för samma tillverkare, som menar att siffrorna är i överkant 
men som inte kommer med några egna konkreta uppgifter. 

 Företag använder gladeligen ”nanopåståenden” eftersom begreppet ”nano” tycks ha en 
positiv effekt på försäljningen, men de är helt emot objektiva märkningskrav.

G. Vid presentationer av nanoteknikens möjliga fördelar spås en närmast oändlig mångfald 
av framtida tillämpningar för nanomaterial. När det ska diskuteras reglering av 
nanomaterial tycks däremot mångfalden vara näst intill obefintlig. 

H. Det råder stora meningsskiljaktigheter om möjligheten att bedöma säkerheten hos 
nanomaterial. Kommissionens veteskapliga kommittéer pekar på allvarliga brister inte 
bara i viktiga data utan även i de metoder som används för att få fram dessa data. Många 
branschföreträdare hävdar däremot att alla relevanta data finns till hands och att det inte 
finns några brister i metoderna.

I. Parlamentet har begärt att effekterna av nanopartiklar som är svårupplösliga eller föga 
biologiskt nedbrytbara ska undersökas i enlighet med försiktighetsprincipen innan sådana 
partiklar börjar tillverkas och släppas ut på marknaden.

J. Värdet i kommissionens meddelande ”Lagstiftning om nanomaterial” undergrävs kraftigt 
av att det inte innehåller någon som helst information om nanomaterials specifika 
egenskaper, faktiska användning eller möjliga risker och fördelar.

K. Kommissionen presenterar endast en legalistisk sammanställning av tillämplig 
gemenskapslagstiftning utan att ta hänsyn till aktuell eller trolig framtida användning av 
nanomaterial och utan att redogöra för nanomaterialens särskilda karaktär och därmed 
förknippade utmaningar. 

L. Kommissionens översikt visar att det för närvarande inte finns några nanospecifika 
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning. 

M. Breda patent på nanomaterial riskerar att hämma vidare innovation.

N. Nanoteknik kommer sannolikt att växa samman med bioteknik och informationsteknik, 
något som väcker allvarliga etiska frågor.
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1. Europaparlamentet är övertygat om att fördelarna med nanomaterial endast kan realiseras 
inom ramen för ett tydligt regelverk som till fullo beaktar de särskilda säkerhetsproblem 
som nanomaterial kan ge upphov till.

2. Europaparlamentet beklagar att det inte gjorts någon ordentlig utvärdering av den faktiska 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningens allmänna bestämmelser i ljuset av 
nanomaterialens verkliga beskaffenhet.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen lämnar mycket missvisande uppgifter när den 
trots frånvaron av nanospecifika bestämmelser i gemenskapsrätten hävdar att den 
befintliga lagstiftningen i princip täcker de relevanta riskerna med nanomaterial. I själva 
verket missar den i stort sett alla risker på grund av att det inte finns lämpliga data och 
metoder för en bedömning av riskerna med nanomaterial.

4. Europaparlamentet anser att det inte räcker med enbart bättre tillämpning av den 
befintliga lagstiftningen för att tillhandahålla den nödvändiga skyddsnivån så länge 
lagstiftningen är helt utan nanospecifika bestämmelser och så länge det saknas såväl data 
som metoder för att kunna bedöma riskerna med nanomaterial.

5. Europaparlamentet anser att den föreslagna tonvikten på genomförande inte skapar det 
säkra och integrerade förhållningssätt till nanoteknik som kommissionen säger sig vilja 
ha, eftersom många nanomaterial redan är ute på marknaden, särskilt i känsliga 
tillämpningar som kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel, utan adekvata 
säkerhetsbedömningar och utan adekvat konsumentinformation om sådana användningar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av all tillämplig 
lagstiftning före utgången av 2009 för att ge full giltighet åt principen ”inga data, ingen 
marknad” vid alla tillämpningar av nanomaterial i konsumentprodukter eller i produkter 
som medför miljöutsläpp. 

7. Europaparlamentet poängterar att en sådan översyn är nödvändig inte bara för att skydda 
människors hälsa och miljön på adekvat sätt utan även för att skapa säkerhet och 
förutsägbarhet för ekonomiska aktörer och stärka allmänhetens förtroende.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på märkning av konsumentprodukter som 
innehåller nanomaterial. 

9. Europaparlamentet vill att det snarast utvecklas lämpliga testprotokoll för bedömning av 
faran med och exponeringen för nanomaterial under hela deras livscykel med hjälp av en 
tvärvetenskaplig metod.

10. Europaparlamentet vill att eventuella patenträttigheter ska begränsas till specifika 
tillämpningar eller produktionsmetoder för nanomaterial och inte utsträckas till 
nanomaterialen som sådana, detta för att undvika att hämma innovationen och förhindra 
en ”nanoklyfta” mellan nord och syd.

11. Europaparlamentet anser att det måste tas fram etiska riktlinjer i god tid för att säkra full 
respekt för etiska värderingar vid eventuell framtida användning av en nanoteknik som 
växer samman med biomedicinska tillämpningar.
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12. Europaparlamentet anser att lagstiftningsåtgärder för nanomaterial även bör omfatta 
nanomaterial som uppstår som oavsiktliga biprodukter i förbränningsprocesser, med 
tanke på det mycket stora antal dödsfall relaterade till luftföroreningar som inträffar varje 
år.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Nanoteknik är ingenjörskonst på en ny nivå, där fantastiska resultat kan uppnås inom bland 
annat energi, tillverkning och konsumentprodukter. Biomedicin med i kroppen inbyggda 
sensorer och medicin som penetrerar blod-hjärnbarriärer kan utvecklas. Nano-generatorer kan 
utnyttja omgivningen eller en människas rörelser för att skapa energi. Energieffektiva fönster, 
hållbarare fiskespön, solkrämer med hög solskyddsfaktor, krocktåliga karosser, sensorer för 
olika miljögifter, sterila ytor osv., listan kan göras oändlig på vad som idag redan finns på 
marknaden eller inom en snar framtid kan göra det.

Men alla dessa drömmar kan gå i kras om vi inte ser till att produkter är säkra innan de 
kommer ut på marknaden, den gamla devisen från REACH, ”no data-no market” gör sig 
påmind. Nanoteknik innebär helt nya toxikologiska risker som är dåligt definierade, svåra att 
testa och med låg kunskap om immunförsvarets reaktion, om det ens kan reagera i alla lägen.
Kolnanorör har visat sig ge upphov till precis samma typ av skador som asbest, 
kolnanokluster har i låga koncentrationer gett upphov till hjärnskador på fiskar och 
steriliserande nanosilver från strumpor har läckt ut i avloppsvattnet med okända risker för 
reningsverken. När vi vet att nanopartiklar kan penetrera blod-hjärnbarriären, hur kan vi då ha 
solkrämer på marknaden där vi inte kan garantera att de är testade med tanke på möjligheterna 
för dessa att bete sig på andra sätt än tidigare krämer? Även det faktum att olika tester av 
samma nanomaterial kan ge olika resultat vid toxikologiska undersökningar samt att kemiskt 
samma nanomaterial från olika tillverkare eller tillverkningsprocesser kan ha olika egenskaper 
behöver förstås undersökas bättre. Erfarenheterna från nanopartiklar från förbränning i 
motorer med mera avskräcker. Även denna ofrivilliga produktion av bevisat skadliga 
nanopartiklar behöver vi titta närmare på.

Nanoteknik innebär att vi ger oss in i områden med begränsad kunskap, de gamla mekaniska 
modellerna för större objekt och hur de beter sig gäller inte längre fullt ut, inte heller kan 
nanopartiklar alltid uppföra sig enligt kvantmekanikens lagar. De hamnar ibland i en teoretisk 
gråzon, men framförallt i en rättslig gråzon. Det är vår roll som politiker att se till att 
nanoteknik regleras på ett sätt som skyddar miljön och människorna.

Nanoteknik utnyttjar det faktum att partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än större 
partiklar av samma ämne. Den vanligaste definitionen av nanopartiklar är att de har en 
dimension som är mindre än 100 nm. Men även en funktionell ändring av ett materials 
egenskaper på grund av dess ringa storlek inkluderas i nanotekniken även vid partikelstorlekar 
över 100 nm.

Partiklar som är så otroligt små är mycket mer reaktiva än ett ämne är i sin ursprungliga form 
och kan innebära helt nya tekniska landvinningar. Dessa egenskaper är också nanoteknikens 
problem.

Teknik kan hjälpa oss och skada oss. För att kunna göra medvetna val, där vi kan utvärdera 
riskerna med att använda en ny teknik, måste vi få veta hur giftigt något är, vilken risk det 
finns att vi kommer i kontakt med kemikalien samt om den bryts ned i naturen.

Idag saknar vi regler för märkning av nanomaterial, det finns inte ens en etablerad 
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varningssymbol! Jag försökte undersöka den svenska marknaden och fick efter påminnelser 
endast konkret svar på exakt vilka produkter som innehöll nano i två av sjutton fall. Utan 
kunskap kan inte konsumenter göra medvetna val. Vi behöver omvärdera mängdgränserna i 
kemikalielagar och förordningar och införa förordningar om nanoavfall.

EU-kommissionens papper om nanoteknik anser att dagens regler duger, trots att nästan inga 
är anpassade efter nanoteknikens speciella effekter. Kommissionens analys bygger på en 
ensidigt legalistisk sammanställning av dagens regler, men de fångar in nanotekniken lika 
effektivt som man fångar plankton med torskfiskenät. Miljön, folkhälsan, alla vi konsumenter 
och till och med industrin skulle tjäna på en reglering. Det som behöver göras är speciellt 
anpassade toxikologiska tester, man måste reglera hur produkter får släppas ut på marknaden 
och införa märkning av konsumentprodukter. De kan omöjligen anses vara en ren 
implementeringsfråga där kommissionen med hjälp av ständiga ad hoc-brev söker ny kunskap 
från företagen. Det behövs tydliga spelregler för att skydda människor och miljö, men även 
för att företagen ska kunna ta sitt ansvar och kunna utvärdera potentialen i nanoinvesteringar.

Här är det också viktigt att vi inte upprepar misstagen från USA vad gäller patenträtt. Breda 
patent på vissa partiklars egenskaper kommer att hämma utvecklingen och skapa ökade 
globala klyftor. Patent ska premiera specifika landvinningar som en viss tillverkningsprocess 
av ett nanomaterial eller en viss tillämpning med tydlig uppfinningshöjd. Ett brett patent på en 
viss partikel skulle hindra alla andra från att utveckla nya/bättre tillämpningar.

På lite längre sikt kan IT, bioteknik, mikromekanik växa samman och mötas på nanonivån, 
och då kan till och med nanouppgraderingar av levande varelser, inklusive människor, bli 
möjliga. Detta skapar helt nya etiska dilemman. Vad är en människa och vad får man göra 
med oss?

Det vore tragiskt om nanotekniken för all framtid fick dåligt rykte för att man hade för 
bråttom med att släppa ut den på marknaden, utan att känna till riskerna.


