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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно наноматериалите от гледна точка на регулаторната уредба
(2008/2208(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно "Наноматериалите от гледна 
точка на регулаторната уредба" (COM(2008)0366) и придружаващия го работен 
документ на службите на Комисията (SEC(2008)2036),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Към европейска стратегия 
за нанотехнологии" (COM(2004)0338),

– като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2006 г. относно съобщението на 
Комисията "Нанонауки и нанотехнологии: план за действие за Европа 2005-2009 г." 
("плана за действие")1,

– като взе предвид становищата на Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) относно дефинициите и 
оценката на риска от наноматериалите2,

– като взе предвид становището на Научния комитет по потребителските продукти 
(НКПП) относно безопасността на наноматериалите в козметичните продукти3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)4, 

– като взе предвид Директива (89/391/ЕИО) на Съвета от 12 юни 1989 година за 
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на 

                                               
1 OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 426.
2 Становище относно научните аспекти на съществуващите дефиниции и предложенията за дефиниции 
във връзка с продукти на нанонауката и нанотехнологиите; 29 ноември 2007 г.;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
и придружаващата информация от службите на Комисията относно становището на НКВИНЗР относно 
научните аспекти на съществуващите дефиниции и предложенията за дефиниции във връзка с продукти 
на нанонауката и нанотехнологиите; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Становище относно целесъобразността на методологията за оценка на риска в съответствие с 
документите с технически насоки за нови и съществуващи вещества за оценка на риска от 
наноматериалите; 21-22 юни 2007 г.; 10 март 2006 г.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
Изменено становище (след публично обсъждане) за целесъобразността на 
съществуващите методологии за оценка на потенциалните рискове във връзка с 
проектираните и страничните продукти от нанотехнологиите; 10 март 2006 г.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Становище относно безопасността на наноматериалите в козметичните продукти; 18 декември 2007 г.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1
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работниците на работното място1 и производните ѝ директиви,

– като взе предвид Директива 2001/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 
декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите2, както и 
специфичното продуктово законодателство, и по-специално Директива 
(76/768/ЕИО) на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на 
законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти,

– като взе предвид общностното законодателство в сферата на околната среда, и по-
конкретно Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването3 , 
Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 
година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите4 и Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците;

– като взе предвид член 45 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A6-0000/2009),

A. като има предвид, че употребата на наноматериали и нанотехнологии (по-нататък 
наричани "наноматериали") обещава многобройни ползи в неизброими приложения 
за потребители, за пациенти и за околната среда, тъй като наноматериалите могат да 
предоставят различни или нови свойства в сравнение със същото вещество или 
материал в нормалната му форма,

Б. като има предвид, че наноматериалите от една страна потенциално създават 
значителни нови рискове поради миниатюрния си размер, като например увеличена 
реактивност и мобилност, което е възможно да води до увеличена токсичност в 
комбинация с неограничен достъп до човешкото тяло, и което е възможно да 
включва съвсем различни механизми на взаимодействие с физиологията на човека и 
на видовете от околната среда,

В. като има предвид, че е вероятно наноматериалите да станат следващата "голяма 
новост", особено като се има предвид, че манипулирането на материята е било най-
дръзката мечта на хората в продължение на столетия,

Г. като има предвид, че настоящата дискусия относно наноматериалите се 
характеризира с много противоречия и дори парадокси, с несъгласие и поради това 
с политически борби, които започват на толкова базово равнище като дефинициите, 
например: 
 докато за наноматериали като цяло се считат материали с размер от порядъка на

                                               
1 OВ L 183, 29.06.1989, стр. 1
2  OВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
3  OВ L 24, 29.01.2008 г., стр. 8
4  OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
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100 nm или по-малко, това често се представя погрешно като обхват от 1 до 100
nm, въпреки че терминът "порядък" се отнася за измерение, а не за конкретен 
размер,

 мнозина считат, че разликата в свойствата поради ефекта на размера следва да 
бъде независим критерий за дефиниране на наноматериали, докато други 
предлагат това да се използва по кумулативен начин, като така се ограничи 
обхватът на дефиницията,

 някои предлагат дефиницията да бъде ограничена допълнително до 
неразтворими и трайни наноматериали, като по този начин прилагат 
потенциалните съображения, свързани с риска, на равнище дефиниции, докато 
други са против подобно априорно ограничение,

Д. като има предвид, че в контекста на REACH до момента не е възможно дори да се 
постигне съгласие за насоки или за идентификацията на наноматериалите, с което 
важните решения в областта на регистрацията се оставят на стопанските субекти,

Е. като има предвид, че няма ясна информация за реалната употреба на 
наноматериали в потребителските продукти, например: 
 докато списъците, изготвени от прочути институции, съдържат над 800 

потребителски продукта, посочени от производителите и основани на 
нанотехнологии, които са пуснати в момента на пазара, търговските асоциации 
на същите тези производители поставят под въпрос тези цифри, на основата на 
това, че са прекалено високи допускания, без самите те да предоставят 
конкретни цифри, 

 докато компаниите охотно използват "нанотвърдения", тъй като терминът 
"нано" изглежда има положителен маркетингов ефект, те са категорично против 
обективни изисквания за етикетиране,

Ж. като има предвид, че в представяния за потенциалните ползи от нанотехнологиите 
се предсказва почти неограничено разнообразие от бъдещи приложения за 
наноматериалите; като има предвид, че въпреки това разнообразието намалява 
почти до нула, когато се стигне до регулаторна дискусия относно наноматериалите,

З. като има предвид, че съществува важно противоречие относно възможността да се 
оцени безопасността на наноматериалите: докато научните комитети на Комисията 
посочват сериозни слабости не само в ключови данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни, много представители на индустрията твърдят, че 
всички съответни данни са налице и няма методологически слабости,

И. като има предвид, че Парламентът призова за проучване на ефектите от 
наночастиците, които не са лесно разтворими или биоразградими, в съответствие с 
принципа на предпазливост, преди подобни частици да се пускат в производство и 
на пазара,

Й. като има предвид, че съобщението на Комисията относно "Наноматериалите от 
гледна точка на регулаторната уредба" сериозно губи от стойността си поради 
пълната липса на информация за специфичните свойства на наноматериалите, за 
тяхната реална употреба и потенциалните рискове и ползи,
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К. като има предвид, че Комисията представи само тясно юридически преглед на 
приложимото общностно законодателство, без да разглежда настоящи или 
вероятни бъдещи употреби на наноматериалите и без да описва подробно 
специфичното естество на наноматериалите и възникващите в резултат 
предизвикателства,

Л. като има предвид, че прегледът на Комисията показва, че за момента няма 
специфични разпоредби относно наноматериали в общностното законодателство, 

М. като има предвид, че широкото прилагане на патенти за наноматериали би могло да 
задуши по-нататъшното новаторство,

Н. като има предвид, че вероятната конвергенция на нанотехнологиите с 
биотехнологиите и информационните технологии повдига някои сериозни етични 
въпроси,

1. изразява убеждение, че ползите от наноматериалите могат да се реализират само в 
ясна регулаторна рамка, която изцяло отчита въпроса за самото естество на 
възможните проблеми с безопасността, свързани с наноматериалите;

2. изразява неодобрение от липсата на подходяща оценка на фактическото прилагане 
на общите разпоредби на правото на Общността в светлината на реалното естество 
на наноматериалите;

3. счита за силно заблуждаващо, че Комисията заявява, при липсата на каквито и да 
било специфични разпоредби относно наноматериали в общностното право, че 
настоящото законодателство покрива по принцип съответните рискове, свързани с 
наноматериалите, когато поради липса на подходящи данни и методи за оценка на 
рисковете, свързани с наноматериалите, Комисията на практика не може да види 
тези рискове;

4. счита, че докато в настоящото законодателство няма никакви специфични 
разпоредби относно наноматериали, и докато липсват данни и дори методи за 
оценка на риска от наноматериалите, само по себе си по-доброто прилагане на 
настоящото законодателство не може да доведе до необходимото равнище на 
защита;

5. счита, че предложеното съсредоточаване върху прилагането не създава 
"интегрирания, сигурен ... подход" към нанотехнологиите, препоръчан от 
Комисията, като се има предвид, че много наноматериали са вече на пазара и 
особено че се прилагат в чувствителни области като продукти за личен тоалет или 
почистващи продукти без адекватна оценка на безопасността и без адекватна 
потребителска информация за тези видове употреба;

6. призовава Комисията да предложи преразгледани варианти на всички приложими 
законодателни актове до края на 2009 г. за пълно прилагане на принципа "няма 
данни, няма пазар" за всички приложения на наноматериали в потребителски 
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продукти или в продукти, които водят до емисии в околната среда; 

7. подчертава, че подобно преразглеждане е необходимо не само за адекватна защита 
на човешкото здраве и околната среда, но и за да даде сигурност и предсказуемост 
на стопанските субекти, както и увереност на обществеността;

8. повтаря своя призив за етикетиране на потребителските продукти, съдържащи 
наноматериали; 

9. призовава за спешно разработване на адекватни протоколи за изпитвания, за да се 
оцени опасността от наноматериалите и излагането на наноматериали в 
продължение на целия жизнен цикъл чрез при използване на мултидисциплинарен 
подход;

10. призовава евентуалните патентни права да бъдат ограничени до специфични 
приложения или производствени методи за наноматериали и да не бъдат 
разширявани дотолкова, че да обхванат самите наноматериали, за да се избегне 
задушаването на иновациите и създаването на "наноразделение" Север-Юг.

11. счита, че своевременно трябва да се разработят насоки в областта на етиката, за да 
се гарантира пълно зачитане на етическите ценности при евентуалната бъдеща 
употреба на нанотехнологии в процес на сближаване с биомедицински 
приложения;

12. счита, че регулаторните действия относно наноматериалите следва също така да 
визират наноматериали, създадени като неволен страничен продукт на горивни 
процеси, като се има предвид много високият ежегоден брой на смъртни случаи 
вследствие на замърсяването на въздуха; 

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Нанотехнологията е инженерно умение на ново равнище, при което могат да се получат 
фантастични резултати в енергетиката, производството, потребителските продукти и 
други сектори. Могат да се разработят биомедицински методи с имплантирани в тялото 
сензори и лекарства, които проникват през кръвно-мозъчната бариера  Наногенератори 
могат да използват околната среда или движенията на тялото за създаване на енергия. 
Енергийно-ефективни прозорци, по-трайни въдици, кремове за слънце с висок 
слънцезащитен фактор, корпуси, които издържат на катастрофи, сензори за различни 
токсини от околната среда, стерилни повърхности и т.н.: списъкът на съществуващите 
на пазара продукти или такива, които могат да се появят в близко бъдеще, е безкраен.

Но тези мечти могат да се сринат, ако не осигурим безопасността на продуктите преди 
появяването им на пазара;  това напомня за стария надслов от REACH, "няма данни, 
няма пазар". Нанотехнологията води до нови токсикологични рискове, които са неясни 
и трудни за изпитване, като това е една област, в която нашите знания за защитните 
реакции на имунната система – ако тя може въобще да реагира в дадени ситуации – са 
оскъдни. Оказва се, че въглеродните нанотръби причиняват точно същите вреди като 
азбеста, въглеродните наноклъстери в малки концентрации причиняват увреждания на 
мозъка у рибите, а стерилизиращото наносребро от чорапите прониква в отпадните 
води с неизвестни рискове за пречиствателните станции. При положение, че знаем, че 
наночастиците могат да проникват през кръвно-мозъчната бариера, как можем да 
позволим пускане на пазара на кремове за слънце, когато не можем да гарантираме, че 
те са били изпитани, за да се изследват възможните разлики в свойствата им спрямо 
това на предишни кремове? Освен това фактът, че различни изпитвания, извършени 
върху един и същ наноматериал, могат да дадат различни резултати в 
токсикологичните проучвания и че идентичните в химическо отношение 
наноматериали, произвеждани от различни производители или чрез различни 
производствени процеси, могат да имат различни свойства, също изисква по-добро 
изучаване. Опитът, натрупан с наночастиците, призвеждани при горенето в двигатели и 
т.н., не е обещаващ.

Нанотехнологиите предполагат навлизане в области, където имаме ограничени 
познания. Старите механични модели, използвани за по-големи обекти и тяхното 
поведение, вече не са изцяло приложими. Нито пък наночастиците винаги имат 
поведение, което отговаря на законите на квантовата механика. Понякога те попадат в 
"сива зона" на теорията, но преди всичко попадат в "сива зона" на правото. Нашата 
роля като политици е да гарантираме, че нанотехнологиите са регулирани по начин, 
който предпазва околната среда и хората.
Нанотехнологиите използват факта, че частиците с наноразмери имат съвършено 
различни свойства от по-големите частици от същото вещество. Най-разпространената 
дефиниция на наночастици е, че те са с размери под 100 nm. При все това 
нанотехнологиите също така обхващат функционалните промени на свойствата на 
даден материал поради малкия му размер и когато частиците са над 100 nm.

Частици, които са толкова невероятно малки, са много по-реактивни от веществото в 
първоначалната му форма и могат да доведат до изцяло нови технологични разработки. 
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Тези свойства са също така и причина за проблемите пред нанотехнологиите.
Технологиите могат да ни помагат и да ни вредят. За да направим информиран избор, 
при който можем да оценим рисковете от използване на дадена нова технология, трябва 
да открием доколко токсично е дадено нещо, какъв риск от контакт с химичното 
вещество поемаме и дали то е биоразградимо.
Понастоящем нямаме правила за етикетиране на наноматериали; няма дори и установен 
предупредителен символ! Вашият докладчик направи опит за изследване на шведския 
пазар, но след изпращане на напомняния, получи конкретни отговори кои точно 
продукти съдържат наноматериали само в два от седемнайсет случая.  Без информация 
потребителите не могат да направят информиран избор. Трябва да оценим отново 
граничните стойности, посочени от законите и правилата относно химическите 
вещества и да въведем правила относно наноотпадъците.

В документа на Комисията относно нанотехнологиите се заключава, че настоящите 
правила са адекватни, въпреки че никои от тях не са приспособени за специфичните 
последствия от нанотехнологиите. Анализът на Комисията се основава на тясно 
юридически, едномерен преглед на настоящите правила, но тези правила са ефективни 
за нанотехнологиите колкото рибарската мрежа за улов на треска е ефективна за лов на 
планктон. Околната среда, общественото здраве, всички ние като потребители и дори 
индустрията биха спечелили от регулация. Необходими са специално адаптирани 
токсикологични изпитвания; трябва да се регулира начинът, по който продуктите могат 
да бъдат пускани на пазара и да се въведе етикетиране на потребителските продукти. 
Не е възможно да се разглеждат подобни правила просто като въпрос на прилагане, при 
който Комисията с помощта на постоянни писма за всеки отделен случай търси нова 
информация от компаниите. Необходими са ясни правила за защита на хората и на 
околната среда, но също и за да могат компаниите да поемат своята отговорност и да 
оценят потенциала на инвестициите в нанотехнологии.

В това отношение е важно също така да не повтаряме грешките, допуснати в САЩ по 
отношение на патентните права. Широкообхватни патенти за свойствата на 
специфични частици ще попречат на разработките и ще създадат по-дълбоки глобални 
разделения. Патенти следва да се дават за специфични нововъведения като определен 
производствен процес за наноматериал или специфично приложение, които 
представляват несъмнен "стадий на изобретяване".  Широкообхватното патентоване на 
специфична частица не би допуснало друг да разработи нови или по-добри 
приложения.

В малко по-дългосрочен план, информационните технологии, биотехнологиите и 
микромеханиката могат да се сближат и да си съвпаднат на наноравнище, като на този 
етап може дори да е възможно да се правят подобрения в живи организми, 
включително хора, чрез прилагане на нанотехнологии, което създава изцяло нови 
етически дилеми. Какво означава човешко същество и какво може да се направи с нас?
Би било трагично нанотехнологиите да придобият лоша репутация завинаги, защото 
прекалено бързаме да ги пуснем на пазара, без да знаем за съпътстващите ги рискове.
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