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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä
(2008/2208(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä 
(KOM(2008)0366) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2036),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tavoitteena eurooppalainen 
nanoteknologiastrategia" (KOM(2004)0338),

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Nanotiede ja nanoteknologia: Toimintasuunnitelma Euroopalle 2005–2009" 
("toimintasuunnitelma")1,

– ottaa huomioon kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean lausunnot nanomateriaalien määritelmistä ja niitä koskevasta 
riskinarvioinnista2,

– ottaa huomioon kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean lausunnon kosmeettisissa 
valmisteissa käytettävien nanomateriaalien turvallisuudesta3,

– ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja 
rajoituksista 18. joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006 (REACH)4,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY5 ja 
sen tytärdirektiivit,

                                               
1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
2 Lausunto "The Scientific Aspects of the Existing and Proposed Definitions relating to Products of Nanoscience 
and Nanotechnologies"; 29. marraskuuta 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
ja komission yksiköiden laatimaa lisäinformaatiota SCENIHR:n lausunnosta "The 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
Lausunto "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. 
kesäkuuta 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Muutettu lausunto (julkisen kuulemisen jälkeen) "The Appropriateness of Existing Methodologies to Assess the 
Potential Risks Associated with Engineered and Adventitious Products of Nanotechnologies"; 10. maaliskuuta 
2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Lausunto kosmeettisissa valmisteissa käytettävien nanomateriaalien turvallisuudesta; 18 joulukuuta 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
5 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
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– ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY1 sekä erityisen tuotelainsäädännön, 
erityisesti kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
27. heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY2,

– ottaa huomioon yhteisön ympäristölainsäädännön, erityisesti ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 15. tammikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY3, yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY4

ja jätteistä 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/12/EY5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että nanomateriaalien ja nanoteknologian (jäljempänä "nanomateriaalit") 
käytöllä ennustetaan saatavan moninaisia etuja lukemattomissa eri kuluttaja-, potilas- ja 
ympäristösovelluksissa, sillä nanomateriaaleilla voidaan tuottaa ominaisuuksia, jotka ovat 
erilaisia tai uusia verrattuina samaan aineeseen tai materiaaliin sen tavanomaisessa 
muodossa,

B. toteaa, että nanomateriaaleihin voi niiden äärimmäisen pienen koon takia liittyä myös 
merkittäviä uusia riskitekijöitä, kuten suurempi reaktiokyky ja liikkuvuus, mikä voi lisätä 
myrkyllisyyttä materiaalien päästessä kulkeutumaan kaikkialle ihmiskehoon, ja että niihin 
voi liittyä kokonaan erilaisia ihmisen ja eliöstön fysiologiaan vaikuttavia 
häiriömekanismeja,

C. toteaa, että nanomateriaalit ovat todennäköisesti seuraava suuri asia, varsinkin kun kaiken 
materian manipulointi on ollut ihmisen suurin unelma jo vuosisatojen ajan,

D. toteaa, että nanomateriaaleista nykyään käytävälle keskustelulle ovat tunnusomaisia 
monet ristiriidat, jopa paradoksit, joista aiheutuu erimielisyyttä ja poliittista kädenvääntöä 
aina perustasolta eli määritelmistä lähtien:
 kun nanomateriaaleina pidetään yleensä materiaaleja, jotka ovat suuruusluokkaa

100 nm tai sitä pienempiä, tämä esitetään usein virheellisesti skaalana 1–100 nm, 
vaikka käsite "suuruusluokka" viittaa pikemminkin dimensioon kuin täsmälliseen 
kokoon,

 monet ovat sitä mieltä, että koosta johtuvien erilaisten ominaisuuksien olisi oltava 
riippumattomia kriteerejä nanomateriaalien määrittelyssä, kun taas toiset ehdottavat 
tämän käyttämistä kumulatiivisesti, mikä rajoittaa määritelmän laajuutta,

                                               
1 EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
2 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.
3 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
5 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
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 monet katsovat, että määritelmää olisi edelleen supistettava liukenemattomiin ja 
hajoamattomiin nanomateriaaleihin, jolloin mahdolliset riskit huomioitaisiin jo 
määritelmän tasolla, kun taas toiset vastustavat tällaista ennalta asetettavaa rajoitusta,

E. toteaa, että REACH-asetuksen yhteydessä ei ole vielä edes kyetty sopimaan 
nanomateriaalien identifioimiseen sovellettavasta ohjeistuksesta, minkä vuoksi 
rekisteröintiin liittyviä tärkeitä päätöksiä on jätetty talouselämän toimijoiden omalle 
vastuulle,

F. toteaa, että ei ole selkeää tietoa nanomateriaalien nykykäytöstä kulutustuotteissa:
 kun nimekkäiden laitosten luetteloissa esitetään yli 800 valmistajien ilmoittamaa 

nanoteknologiaan perustuvaa markkinoilla olevaa kulutustuotetta, samoja valmistajia 
edustavat kaupalliset tahot kyseenalaistavat nämä luvut väittäen niitä yliarvioiduiksi 
mutta esittämättä kuitenkaan itse konkreettisia lukuja,

 vaikka yritykset käyttävät mielellään "nanoväittämiä", koska termillä "nano" näyttää 
olevan myönteisiä markkinavaikutuksia, ne vastustavat jyrkästi puolueettomia 
merkintävaatimuksia,

G. toteaa, että nanoteknologian mahdollisten etujen kuvauksissa ennustetaan lähes rajattomia 
mahdollisuuksia soveltaa nanomateriaaleja tulevaisuudessa; katsoo kuitenkin, että tämä 
samainen mahdollisuuksien kirjo kutistuu lähes olemattomiin, kun aletaan puhua 
nanomateriaalien sääntelystä,

H. katsoo, että nanomateriaalien turvallisuuden arviointimahdollisuuksiin liittyy suuri 
ristiriita: kun komission tiedekomiteat viittaavat suuriin puutteisiin sekä avaintiedoissa 
että menetelmissä tällaisten tietojen saamiseksi, monet teollisuuden edustajat katsovat, 
että kaikki tarvittava tieto on käytettävissä eikä menetelmiin sisälly puutteita,

I. toteaa kehottaneensa tutkimaan vaikeasti liukenevien tai biohajoamattomien 
nanohiukkasten vaikutuksia ennalta varautumisen periaatetta noudattaen ennen tällaisten 
hiukkasten saattamista tuotantoon ja markkinoille,

J. katsoo, että nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä annetun komission tiedonannon 
arvoa heikentää merkittävästi se, että siinä ei esitetä mitään nanomateriaalien 
erityisominaisuuksista eikä nanomateriaalien nykyisistä käyttötarkoituksista, 
mahdollisista riskeistä ja eduista,

K. toteaa, että komissio on esittänyt vain legalistisen katsauksen asiaa koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön eikä ole huomioinut nanomateriaalien nykyisiä tai todennäköisiä tulevia 
käyttötarkoituksia eikä yksilöinyt nanomateriaalien erityisluonnetta ja siitä johtuvia 
haasteita,

L. toteaa komission esittämän katsauksen osoittavan, että yhteisön nykyisessä 
lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä nanoteknologiasta,

M. katsoo, että laajat nanomateriaalipatentit voivat tukahduttaa innovoinnin,
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N. katsoo, että nanoteknologian mahdollinen lähentyminen bioteknologian ja tietotekniikan 
kanssa nostaa esiin vakavia eettisiä kysymyksiä,

1. on vakuuttunut siitä, että nanomateriaalien edut voivat toteutua vain selkeissä 
säädöspuitteissa, joissa otetaan täysimääräisesti huomioon nanomateriaaleihin 
mahdollisesti liittyvät turvallisuusongelmat;

2. pitää valitettavana, että ei ole tehty kunnollista arviota siitä, voidaanko yhteisön oikeuden 
yleisiä säännöksiä todella soveltaa nykyisiin nanomateriaaleihin;

3. pitää erittäin harhaanjohtavana komission näkemystä, että vaikka yhteisön oikeudessa ei 
ole erityisiä säännöksiä nanoteknologista, nykyinen lainsäädäntö kattaa periaatteessa 
nanomateriaaleihin liittyvät riskit, kun itse asiassa on niin, että komissio on sokea 
nanoteknologian riskeille, koska ei ole riittävästi tietoa ja asianmukaisia menetelmiä 
kyseisten riskien arvioimiseksi;

4. katsoo, että niin kauan kuin lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä nanoteknologiasta 
ja niin kauan kuin ei ole tietoa eikä edes menetelmiä nanomateriaaleihin liittyvien riskien 
arvioimiseksi, pelkästään nykyisen lainsäädännön tehokkaammalla täytäntöönpanolla ei 
voida saavuttaa riittävän tasoista suojelua;

5. katsoo, että ehdotetulla täytäntöönpanotavalla ei saada aikaan komission tavoittelemaa 
turvallista ja yhtenäistä lähestymistapaa nanoteknologiaan, koska markkinoilla on jo 
lukuisia nanomateriaaleja varsinkin aroissa sovelluksissa, kuten henkilökohtaiseen 
hygieniaan tarkoitetuissa tuotteissa tai puhdistusaineissa, eikä niiden turvallisuutta ole 
arvioitu asianmukaisesti eikä kuluttajille ole annettu asianmukaista tietoa kyseisistä 
käyttötarkoituksista;

6. kehottaa komissiota ehdottamaan kaiken asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista 
vuoden 2009 loppuun mennessä, jotta voidaan toteuttaa täysimääräisesti periaate "ei 
tietoja, ei markkinoita" nanomateriaalien käyttämisessä kulutustuotteissa tai ympäristöön 
päätyvissä tuotteissa;

7. korostaa, että lainsäädännön tarkistaminen on tarpeen ensinnäkin ihmisten terveyden ja 
ympäristön asianmukaisen suojelun kannalta ja toisaalta sen vuoksi, että talouselämän 
toimijat saavat varmuutta ja ennakoitavuutta ja lisätään suuren yleisön luottamusta;

8. toistaa kehotuksensa nanomateriaaleja sisältävien kulutustuotteiden merkitsemistä;

9. kehottaa kehittämään pikaisesti asianmukaisia monitieteellisiä testausmenetelmiä, joilla 
voidaan arvioida nanomateriaalien koko elinkaareen liittyviä riskejä ja nanomateriaaleille 
altistumisen riskejä;

10. kehottaa rajoittamaan mahdolliset patenttioikeudet nanomateriaalien erityissovelluksiin 
tai erityisiin tuotantomenetelmiin ja pidättymään myöntämästä patentteja itse 
nanomateriaaleille, jotta ei tukahduteta innovointia eikä päädytä pohjoisen ja etelän 
väliseen kuiluun nanoteknologiassa;
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11. katsoo, että on luotava hyvissä ajoin eettinen ohjeistus, jolla varmistetaan eettisten 
arvojen kunnioittaminen nanoteknologian tulevassa käytössä, joka voi merkitä sen 
siirtymistä biolääketieteen sovelluksiin;

12. katsoo, että ilmansaasteiden aiheuttamien lukuisten vuotuisten kuolemantapausten vuoksi 
nanomateriaalien sääntelyssä olisi huomioitava myös nanomateriaalit, joita syntyy 
palamisprosessien tahattomina sivutuotteina;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Nanoteknologia on uusi insinööritaito, jonka avulla voidaan saada erinomaisia tuloksia muun 
muassa energia-alalla, teollisuudessa ja kulutustuotteissa. Sen avulla voidaan kehittää 
biolääketieteen sovelluksia kehon sisään asennettuine sensoreineen sekä lääkkeitä, jotka 
läpäisevät veri-aivoesteen. Nanogeneraattorit voivat hyödyntää ympäristöä tai ihmisen 
liikkeitä kehittääkseen energiaa. Jo nyt tai mahdollisesti aivan lähitulevaisuudessa 
markkinoilla on energiatehokkaita ikkunoita, entistä kestävämpiä onkivapoja, suuren 
suojakertoimen omaavia aurinkovoiteita, törmäyksen kestäviä korirakenteita, eri 
ympäristömyrkkyjä havaitsevia sensoreita, steriilejä pintoja jne.; luettelo on lähes loputon.

Kaikki nämä unelmat voivat kuitenkin romuttua, ellei pidetä huolta siitä, että tuotteet ovat 
ennen markkinoille saattamistaan turvallisia; REACH-asetuksen ydinajatus "ei tietoja, ei 
markkinoita" palaa mieleen. Nanoteknologiaan sisältyy aivan uudenlaisia toksikologisia 
riskejä, jotka on määritelty huonosti, joita on vaikea testata ja joiden aiheuttamista 
immuunivasteen reaktioista, jos niitä ylipäänsä edes on, ei tiedetä kovinkaan paljon. 
Hiilinanoputkien on osoitettu aiheuttavan täsmälleen samanlaisia vaurioita kuin asbestin, 
hiilinanoklusterit ovat alhaisina pitoisuuksina aiheuttaneet aivovaurioita kaloille ja sukissa 
käytettyä steriloivaa nanohopeaa on liuennut pesuveteen aiheuttaen vedenpuhdistamoille 
tuntemattomia riskejä. Kun tiedetään, että nanohiukkaset kykenevät läpäisemään veri-
aivoesteen, miten markkinoilla voi olla aurinkovoiteita, jos ei voida taata, että ne on testattu 
sen varalta, että ne voivat käyttäytyä toisin kuin aiemmat voiteet? Tarvitaan parempaa 
ymmärrystä myös siitä, että samalla nanomateriaalilla tehdyt eri testit voivat tuottaa toisistaan 
poikkeavia toksikologisia tuloksia ja että eri valmistajan tai eri valmistusmenetelmällä 
tuotetuilla kemiallisesti samanlaisilla nanomateriaaleilla voi olla erilaiset ominaisuudet. 
Moottorien paloprosesseista peräisin olevista nanohiukkasista saadut kokemukset ovat 
pelottavia. On tarkasteltava lähemmin myös tällaista todistetusti haitallisten nanohiukkasten 
tahatonta tuottamista.

Nanoteknologia tarkoittaa menemistä alueille, joista ei vielä tiedetä riittävästi, vanhat 
mekaaniset mallit suuremmille esineille ja niiden käyttäytyminen eivät enää päde täysin, 
eivätkä myöskään nanohiukkaset käyttäydy aina kvanttimekaniikan lakien mukaisesti. Joskus 
asiassa päädytään teoreettiselle harmaalle alueelle, mutta ennen kaikkea oikeudellisesti 
harmaalle alueelle. Poliitikkojen tehtävänä on huolehtia nanoteknologian sääntelystä niin että 
suojellaan ihmisiä ja ympäristöä.

Nanoteknologia hyödyntää sitä seikkaa, että nanokokoisilla hiukkasilla on aivan erilaiset 
ominaisuudet kuin saman aineen suuremmilla hiukkasilla. Nanohiukkaset ovat tavanomaisen 
määritelmänsä mukaisesti hiukkasia, joiden koko on alle 100 nm. Mutta myös materiaalin 
ominaisuuksien toiminnallinen muutos materiaalin pienen koon johdosta on nanoteknologiaa 
myös hiukkaskoon ollessa yli 100 nm.

Uskomattoman pienet hiukkaset reagoivat paljon herkemmin kuin aine alkuperäisessä 
muodossaan ja voivat merkitä aivan uusia teknisiä aluevaltauksia. Tällaiset ominaisuudet ovat 
myös nanoteknologian ongelma.

Tekniikka voi auttaa, mutta myös vahingoittaa ihmistä. Jotta voidaan tehdä tietoisia valintoja 
tapauksissa, joissa on mahdollista arvioida uuden tekniikan käyttöön liittyviä riskejä, on 
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tiedettävä, miten myrkyllistä jokin on, miten suuri vaara on joutua kosketuksiin kemikaalien 
kanssa ja miten mikäkin aine hajoaa luonnossa.

Vielä ei ole säännöksiä nanomateriaalien merkitsemisestä, ei ole edes vakiintunutta 
varoitusmerkkiä! Esittelijä on yrittänyt tutkia Ruotsin markkinoita ja saanut vasta 
muistutusten jälkeen kahdessa tapauksessa seitsemästätoista konkreettisia vastauksia siitä, 
mitkä tuotteet sisälsivät nanomateriaaleja. Jos kuluttajilla ei ole tietoa, he eivät voi tehdä 
tietoisia valintoja. On määriteltävä uudelleen kemikaalilainsäädännössä vahvistetut aineiden 
raja-arvot ja annettava säännöksiä nanomateriaalijätteestä.

Komission tiedonannoissa nanoteknologiasta katsotaan nykyisten säännösten olevan riittäviä, 
vaikka juuri mitään niistä ei ole mukautettu nanoteknologian erityisluonteeseen. Komission 
tekemä tarkastelu perustuu yksipuoliseen legalistiseen yhteenvetoon nykyisistä säännöksistä, 
joissa on valtavia aukkoja nanoteknologian suhteen. Ympäristö, kansanterveys, kuluttajat ja 
jopa teollisuus hyötyisivät sääntelystä. Tarvitaan toksikologisia täsmätestejä, sääntelyä siitä, 
miten tuotteet saa päästää markkinoille, sekä merkinnät kulutustuotteisiin. Niitä ei mitenkään 
voida pitää puhtaasti täytäntöönpanokysymyksenä, jossa komissio pyytää jatkuvilla 
ad hoc -kirjeillä uusia tietoja yrityksiltä. Tarvitaan selkeät pelisäännöt, jotta voidaan suojella 
ihmisiä ja ympäristöä ja jotta yritykset voivat kantaa vastuunsa ja arvioida 
nanoteknologiainvestointien mahdollisuuksia.

Ei pidä myöskään toistaa Yhdysvaltain virheitä patenttioikeuskysymyksissä. Tiettyjen 
hiukkasten ominaisuuksille myönnetyillä laajoilla patenteilla vaikeutetaan kehitystoimintaa ja 
luodaan uusia maailmanlaajuisia kuiluja. Patenteilla tulee palkita uusista aluevaltauksista, 
joita ovat esimerkiksi nanomateriaalin tietynlainen valmistusmenetelmä tai tietty 
keksinnöllinen sovellus. Tietylle hiukkaselle myönnetty laaja patenttisuoja estäisi muita 
kehittämästä uusia tai parempia sovelluksia.

Hieman pidemmällä aikavälillä on mahdollista, että tietotekniikka, biotekniikka ja 
mikromekaniikka kasvavat yhteen ja kohtaavat nanotasolla, jolloin voi olla mahdollista 
"nano-päivittää" elollisia olentoja, myös ihmisiä, mikä aiheuttaa aivan uusia eettisiä pulmia. 
Mikä on ihminen, ja mitä kaikkea ihmisellä saa tehdä?

Olisi sääli, jos nanoteknologian maine menisi ikuisiksi ajoiksi sen vuoksi, että oli liian kiire 
päästää se markkinoille selvittämättä sen riskejä.


