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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer
(2008/2208(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om de lovgivningsmæssige aspekter ved 
nanomaterialer (KOM(2008)0366) samt Kommissionens tjenestegrenes arbejdsdokument, 
der er tilknyttet denne meddelelse (SEK(2008)2036),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Mod en europæisk strategi for 
nanoteknologi" (KOM(2004)0338),

– der henviser til sin beslutning af 28. september 2006 om meddelelse fra Kommissionen 
om nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009 
("handlingsplanen")1,

– der henviser til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) om definitioner og risikovurdering i forbindelse 
med nanomaterialer2,

– der henviser til udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF) om 
sikkerheden ved nanomaterialer i kosmetiske produkter3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH)4,

– der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet5 og 
datterdirektiverne hertil,

                                               
1 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 426.
2 Opinion on The scientific aspects of the existing and proposed definitions relating to products of nanoscience 
and nanotechnologies; 29 November 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
And accompanying Information by Commission services concerning the SCENIHR Opinion on Scientific 
Aspects of Existing and Proposed Definitions relating to Products of Nanoscience and Nanotechnologies; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Opinion on The Appropriateness of the Risk Assessment methodology in accordance with the technical guidance 
documents for new and existing substances for assessing the risks of nanomaterials; 21-22 June 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Ændret udtalelse (efter offentlig høring) om de eksisterende metoders egnethed til at vurdere potentielle risici 
ved tilsigtede og utilsigtede nanoteknologiske produkter, den 10. marts 2006; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Opinion on Safety of nanomaterials in cosmetic products; 18 December 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
5 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed1 samt specifik produktlovgivning, navnlig Rådets 
direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om kosmetiske midler2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening3, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger4 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 
5. april 2006 om affald5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0000/2009),

A. der understreger, at anvendelse af nanomaterialer og nanoteknologier (herefter kaldet 
"nanomaterialer") indebærer mange fordele for forbrugere, patienter og miljøet i utallige 
anvendelser, da nanomaterialer kan frembyde andre eller nye egenskaber sammenlignet 
med samme stof eller materiale i normal form,

B. der påpeger, at nanomaterialer på den anden side på grund af deres diminutive størrelse 
kan indebære væsentlige nye risici som f.eks. større reaktivitet og mobilitet, som kan føre 
til øget toksicitet i forening med ubegrænset adgang til menneskelegemet, eventuelt med 
helt nye former for vekselvirkning med menneskers, dyrs og planters fysiologi,

C. der konstaterer, at nanomaterialer sikkert bliver den næste "store ting", navnlig da det har 
været menneskets store drøm i århundreder at manipulere med alle materialer,

D. der påpeger, at den aktuelle debat om nanomaterialer er præget af mange modsætninger 
eller ligefrem paradokser, med uenighed og dermed politiske kampe, begyndende med 
noget så grundlæggende som definitioner, f.eks.: 
 nanomaterialer anses generelt for at være materialer i størrelsesordenen 100 nm eller 

derunder; dette fremstilles dog ofte som et interval mellem 1 og 100 nm, selv om 
begrebet "størrelsesorden" i sig selv henviser til en dimension snarere end en præcis 
størrelse,

 mange mener, at forskelle i egenskaberne på grund af størrelsen bør være et 
selvstændigt kriterium ved definitionen af nanomaterialer, mens andre foreslår, at man 
anvender dette kriterium på en kumulativ måde, hvorved man begrænser definitionens 
rækkevidde,

 nogle foreslår, at definitionen bør indsnævres yderligere til at omfatte uopløselige og 
persistente nanomaterialer og tager dermed højde for risikohensyn allerede på 
definitionsstadiet, mens andre argumenterer imod en sådan forhåndsbegrænsning,

                                               
1  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.
2  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.
3  EFT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
4  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
5  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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E. der konstaterer, at det inden for rammerne af REACH hidtil ikke engang er lykkedes at nå 
til enighed om nogle retningslinjer for identificering af nanomaterialer, hvorved vigtige 
afgørelser om registrering overlades til de økonomiske aktører,

F. der konstaterer, at der ikke findes nogen klare oplysninger om den faktiske anvendelse af 
nanomaterialer i forbrugsvarer, f.eks.: 
 fortegnelser fra velrenommerede institutioner indeholder over 800 produkter, der i 

øjeblikket er på markedet, og som af producenterne identificeres som værende baseret 
på nanoteknologi; de samme producenters brancheorganisationer sætter dog 
spørgsmålstegn ved disse tal, idet de hævder, at tallene er overdrevne, uden at de selv 
fremlægger konkrete tal, 

 virksomhederne bruger gladelig "nano-anprisninger", da udtrykket "nano" synes at 
have en positiv virkning på afsætningen, men de er helt imod objektive 
mærkningskrav,

G. der påpeger, at ved præsentationer af nanoteknologiernes mulige fordele spås en næsten 
uendelig mangfoldighed af fremtidige applikationer for nanomaterialer, men samme 
mangfoldighed svinder ind til næsten ingenting, når der skal drøftes regulering af 
nanomaterialer,

H. der konstaterer, at der er store uoverensstemmelser om muligheden for at vurdere 
sikkerheden ved nanomaterialer; Kommissionens videnskabelige komiteer peger på 
alvorlige mangler, ikke blot når det gælder vigtige data, men også de metoder, der 
anvendes for at nå frem til disse data, mens mange brancherepræsentanter hævder, at alle 
relevante data er til rådighed, og at der ikke findes nogen mangler med hensyn til 
metoderne,

I. der understreger, at Parlamentet har krævet, at virkningerne af nanopartikler, der er svært 
opløselige eller svært biologisk nedbrydelige, undersøges i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet, inden sådanne partikler sættes i produktion og bringes i 
omsætning,

J. der konstaterer, at værdien af Kommissionens meddelelse om de lovgivningsmæssige 
aspekter ved nanomaterialer undergraves kraftigt af den fuldstændige mangel på 
oplysninger om nanomaterialers specifikke egenskaber, faktiske anvendelser eller mulige 
risici og fordele,

K. der konstaterer, at Kommissionen kun har fremlagt en legalistisk oversigt over relevant 
EU-lovgivning uden at tage hensyn til aktuel eller mulig fremtidig anvendelse af 
nanomaterialer og uden at redegøre for nanomaterialers specifikke karakter og de dermed 
forbundne udfordringer,

L. der konstaterer, at Kommissionens oversigt viser, at der i øjeblikket ikke findes nogen 
nanospecifikke bestemmelser i EU's lovgivning, 

M. der påpeger, at bred anvendelse af patenter på nanomaterialer risikerer at hæmme 
yderligere innovation,
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N. der påpeger, at nanoteknologi sandsynligvis vokser sammen med bioteknologi og 
informationsteknologi, hvilket rejser alvorlige etiske spørgsmål,

1. er overbevist om, at fordelene ved nanomaterialer kun kan virkeliggøres inden for en klar 
lovgivningsramme, der i fuldt omfang tager højde for selve karakteren af de 
sikkerhedsproblemer, som nanomaterialer kan give anledning til;

2. beklager, at der ikke er foretaget nogen ordentlig evaluering af den faktiske anvendelse af 
de almindelige bestemmelser i EU-lovgivningen i lyset af nanomaterialernes virkelige 
beskaffenhed;

3. anser det for yderst misvisende, at Kommissionen hævder, at den nuværende lovgivning 
trods manglen på nanospecifikke bestemmelser i EU-lovgivningen i princippet dækker de 
relevante risici i forbindelse med nanomaterialer, når den på grund af manglen på 
passende data og metoder til at vurdere risiciene ved nanomaterialer stort set er blind for 
risiciene ved disse materialer;

4. mener, at bedre gennemførelse af den nuværende lovgivning alene ikke kan tilvejebringe 
det nødvendige beskyttelsesniveau, så længe den nuværende lovgivning helt mangler 
nanospecifikke bestemmelser, og så længe der ikke findes data og selv metoder til at 
vurdere risiciene ved nanomaterialer;

5. mener, at den foreslåede fokus på gennemførelsen ikke skaber den sikre og integrerede 
tilgang til nanoteknologier, som Kommissionen slår til lyd for, idet mange nanomaterialer 
allerede er på markedet, navnlig i følsomme anvendelser som f.eks. produkter til 
personlig pleje og sundhed eller rengøringsprodukter, uden tilstrækkelige 
sikkerhedsvurderinger og uden tilstrækkelige forbrugeroplysninger om disse anvendelser;

6. opfordrer Kommissionen til at foreslå revisioner af al relevant lovgivning inden udgangen 
af 2009 for i fuldt omfang at gennemføre princippet om "ingen data, intet marked" for 
alle anvendelser af nanomaterialer i forbrugsvarer eller i produkter, der medfører udslip 
til miljøet; 

7. understreger, at en sådan revision ikke blot er nødvendig for at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet på passende måde, men også for at skabe sikkerhed og 
forudsigelighed for økonomiske aktører og styrke offentlighedens tillid;

8. gentager sit krav om mærkning af forbrugsvarer, der indeholder nanomaterialer; 

9. kræver, at der snarest muligt udvikles passende testprotokoller til vurdering af faren ved 
og eksponeringen for nanomaterialer i hele deres livscyklus ved hjælp af en 
tværvidenskabelig metode;

10. kræver, at eventuelle patentrettigheder begrænses til specifikke anvendelser eller 
produktionsmetoder for nanomaterialer og ikke udstrækkes til nanomaterialerne som 
sådanne, med henblik på at undgå at hæmme innovationen og forhindre, at der skabes en 
kløft mellem nord og syd inden for nanoteknologierne;
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11. mener, at der i rette tid skal udarbejdes etiske retningslinjer for at sikre fuld respekt for 
etiske værdier ved en eventuel fremtidig anvendelse af nanoteknologi, der vokser 
sammen med biomedicinske anvendelser;

12. mener, at lovgivningsmæssige tiltag omkring nanomaterialer også bør omfatte 
nanomaterialer, der opstår som utilsigtede biprodukter i forbrændingsprocesser, i 
betragtning af det meget store antal dødsfald hvert år, der skyldes luftforurening; 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Nanoteknologi er ingeniørkunst på et nyt niveau, hvor der kan opnås fantastiske resultater 
inden for bl.a. energi, fremstillingsvirksomhed og forbrugsvarer. Der kan udvikles biomedicin 
med sensorer indbygget i kroppen og medicin, der kan passere blod-hjernebarrieren. 
Nanogeneratorer kan udnytte miljøet eller et menneskes bevægelser til at producere energi. 
Energieffektive vinduer, mere holdbare fiskestænger, solcremer med høj 
solbeskyttelsesfaktor, karosserier, der er modstandsdygtige ved kollisioner, sensorer for 
forskellige miljøgifte, sterile overflader osv., listen over, hvad der i dag allerede findes på 
markedet eller kan gøre det inden for en snarlig fremtid, kan gøres uendelig.

Men alle disse drømme kan blive knust, hvis vi ikke sikrer, at produkter er sikre, inden de 
kommer ud på markedet; det gamle motto fra REACH, "no data, no market", dukker frem i 
erindringen. Nanoteknologi indebærer helt nye toksikologiske risici, der er vagt definerede, 
vanskelige at teste og med begrænset viden om immunforsvarets reaktion, hvis det i det hele 
taget kan reagere i alle situationer. Kulnanorør har vist sig at forårsage nøjagtig samme type 
skader som asbest, kulnanoklynger har i lave koncentrationer fremkaldt hjerneskader hos fisk, 
og steriliserende nanosølv fra sokker er havnet i spildevandet med ukendte risici for 
rensningsanlæg. Når vi ved, at nanopartikler kan passere blod-hjernebarrieren, hvordan kan vi 
da have solcremer på markedet, når vi ikke kan garantere, at de er testede med henblik på 
mulighederne for, at disse kan opføre sig på andre måder end tidligere cremer?  Også det 
forhold, at forskellige test af samme nanomateriale kan give forskellige resultater ved 
toksikologiske undersøgelser, og at kemisk samme nanomateriale fra forskellige producenter 
eller fremstillingsprocesser kan have forskellige egenskaber, kræver større viden. Erfaringerne 
med nanopartikler fra forbrænding i motorer m.m. er afskrækkende. Også denne utilsigtede 
produktion af bevisligt skadelige nanopartikler er vi nødt til at se nærmere på.
Nanoteknologi indebærer, at vi bevæger os ind på områder med begrænset viden. De gamle 
mekaniske modeller for større objekter og hvordan de opfører sig, gælder ikke længere i fuld 
udstrækning. Og nanopartikler kan heller ikke altid opføre sig i overensstemmelse med 
kvantemekanikkens love. De havner undertiden i en teoretisk gråzone, men navnlig i en 
juridisk gråzone. Det er vor opgave som politikere at sikre, at nanoteknologi reguleres på en 
måde, der beskytter miljøet og menneskene.
Nanoteknologi udnytter det forhold, at partikler i nanostørrelse har helt andre egenskaber end 
større partikler af samme stof. Den mest almindelige definition af nanopartikler er, at de har 
en dimension, der er mindre end 100 nm. Men også en funktionel ændring af et materiales 
egenskaber på grund af dets ringe størrelse er omfattet af nanoteknologien selv ved 
partikelstørrelser over 100 nm.

Partikler, der er så utrolig små, er langt mere reaktive end et stof i sin oprindelige form og kan 
indebære helt nye tekniske landvindinger. Disse egenskaber er også de problemer, som 
nanoteknologien er konfronteret med.
Teknologien kan hjælpe os og skade os. For at kunne træffe velinformerede valg, hvor vi kan 
vurdere risiciene ved at anvende en ny teknologi, skal vi have information om, hvor giftigt 
noget er, hvilken risiko der er for, at vi kommer i kontakt med kemikaliet, og om det 
nedbrydes i naturen.
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I dag savner vi regler for mærkning af nanomaterialer; der findes ikke engang et etableret 
advarselssymbol! Ordføreren forsøgte at undersøge det svenske marked, men fik, efter at have 
sendt rykkerskrivelser, kun i to ud af sytten tilfælde konkret svar på, hvilke produkter der 
indeholdt nanomaterialer. Uden viden kan forbrugerne ikke træffe velinformerede valg. Det er 
nødvendigt, at vi revurderer mængdegrænserne i love og forordninger om kemikalier og 
indfører forordninger om nanoaffald.

Ifølge Kommissionens meddelelse om nanoteknologi er de nuværende regler tilstrækkelige til 
trods for, at næsten ingen af disse er afpasset efter nanoteknologiens specielle virkninger. 
Kommissionens analyse bygger udelukkende på en legalistisk sammenstilling af de 
nuværende regler, men disse regler tager højde for nanoteknologiske aspekter på en næsten 
lige så effektiv måde, som hvis man forsøger at fange plankton med fiskenet bestemt til 
torskefiskeri. Miljøet, folkesundheden, alle vi forbrugere og til og med industrien ville drage 
fordel af en regulering. Der er behov for særlig tilpassede toksikologiske test; det skal 
reguleres, hvordan produkter kan bringes i omsætning, og der skal indføres mærkning af 
forbrugsvarer. Det er ikke muligt blot at betragte sådanne regler som et spørgsmål om 
gennemførelse, hvor Kommissionen ved hjælp af stadige ad hoc-breve søger ny viden hos 
virksomhederne. Der er behov for klare spilleregler for at beskytte mennesker og miljø, men 
også for at virksomhederne skal kunne påtage sig deres ansvar og kunne vurdere potentialet i 
nanoinvesteringer.
Her er det også vigtigt, at vi ikke gentager fejltagelserne fra USA, når det gælder patentret. 
Brede patenter på visse partiklers egenskaber vil hæmme udviklingen og skabe større globale 
kløfter. Patenter skal tildeles for specifikke landvindinger som en vis fremstillingsproces for 
et nanomateriale eller en vis anvendelse, hvor der klart er tale om en nyopdagelse.  Et bredt 
patent på en vis partikel ville hindre alle andre i at udvikle nye/bedre anvendelser.

På lidt længere sigt kan it, bioteknologi og mikromekanik vokse sammen og mødes på 
nanoniveau. Så kan oven i købet nano-opgraderinger af levende væsner, herunder mennesker, 
blive mulige, hvilket skaber helt nye etiske dilemmaer. Hvad er et menneske, og hvad må man 
gøre med os?

Det ville være tragisk, hvis nanoteknologien i al fremtid fik et dårligt rygte, fordi man havde 
for travlt med at slippe den ud på markedet uden at være klar over risiciene.


