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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl nanomedžiagų reglamentavimo aspektų
(2008/2208(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nanomedžiagų reglamentavimo aspektai“ 
(COM(2008)0366) ir į pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2008)2036),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kelias į Europos nanotechnologijos strategiją“ 
(COM(2004)0338),

– atsižvelgdamas į savo savo 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
„Nanomokslai ir nanotechnologijos: 2005–2009 m. Europos veiksmų planas (veiksmų 
planas)1,

– atsižvelgdamas į Atsirandančios ir naujai nustatytos rizikos sveikatai mokslinio komiteto 
(angl. SCENIHR) nuomones dėl nanomedžiagų apibrėžčių ir šių medžiagų keliamos 
rizikos vertinimo2,

– atsižvelgdamas į Vartotojų produktų mokslinio komiteto (VPMK) nuomonę dėl 
kosmetikai naudojamų nanomedžiagų saugumo3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH)4,

– atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo5 ir į jos dukterines 
direktyvas,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

                                               
1  OL C 306 E, 2006 12 15, p. 426.
2 Nuomonė dėl mokslinių esamų ir siūlomų apibrėžčių, siejamų su nanomokslų ir nanotechnologijų produktais, 
aspektų, 2007 m. lapkričio 29 d.,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf.
Papildoma Komisijos tarnybų informacija apie SCENIHR nuomonę dėl mokslinių esamų ir siūlomų apibrėžčių, 
siejamų su nanomokslų ir nanotechnologijų produktais, aspektų, 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf.
Nuomonė dėl rizikos vertinimo metodikos, pagal kurią vertinama nanomedžiagų keliama rizika, tinkamumo 
remiantis techniniais rekomendaciniais naujų ir esamų medžiagų dokumentais, 2007 m. bir˛elio 21–22 d.,
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf.
Pakeistoji nuomonė (po viešų konsultacijų) dėl esamos metodikos, skirtos galimai nanotechnologijų sukurtų ir 
papildomų produktų rizikai vertinti, tinkamumo, 2006 m. kovo 10 d., 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf.
3  Nuomonė dėl kosmetikai naudojamų nanomedžiagų saugumo, 2007 m. gruodžio 18 d., 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf.
4  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
5  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
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2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos1, taip pat į teisės aktus dėl specifinių produktų, 
ypač į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo2,

– atsižvelgdamas į Bendrijos aplinkos teisės aktus, ypač į 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės3, į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, 
nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus4, ir į 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

A. kadangi nanomedžiagos ir nanotechnologijos (toliau – nanomedžiagos), kurių taikymo 
galimybės labai įvairios, turėtų būti naudingos vartotojams, pacientams ir aplinkai, nes 
nanomedžiagoms, palyginti su tomis pačiomis ar įprastos sandaros medžiagomis, gali būti 
būdingos kitokios ar visiškai naujos savybės,

B. antra vertus, kadangi nanomedžiagos itin smulkios, jos gali kelti didelę dar nepažintą 
riziką, pvz., didesnis jų reaktyvumas ir judumas gali lemti didesnį toksiškumą ir neribotą 
prieigą prie žmogaus kūno, o galbūt ir kitokio pobūdžio sąveiką su žmogaus, gyvūno ir 
augalo fiziologija,

C. kadangi nanomedžiagos greičiausiai bus dar vienas svarbus atradimas, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad žmogus šimtmečius svajojo manipuliuoti visomis medžiagomis,

D. kadangi šiandieninėms diskusijoms apie nanomedžiagas būdinga daugybė prieštaravimų 
ir netgi paradoksų, jas lydi nesutarimai ir politinės kovos, taip pat ir dėl pačių pagrindinių 
dalykų, pvz., dėl apibrėžčių. Štai keletas pavyzdžių:
 apskritai nanomedžiagos laikomos medžiagomis, kurių dydis – 100 nm ar mažiau, 

tačiau dažnai tai neteisingai apibrėžiama kaip intervalas tarp 1 ir 100 nm, net jeigu 
sąvoka „dydis“ iš tiesų labiau reikštų matmenį, o ne konkretų matą,

 daugybė žmonių laikosi nuomonės, kad, apibrėžiant nanomedžiagą, dydžio lemiamos 
skirtingos savybės turėtų būti laikomos nepriklausomu kriterijumi, tačiau kiti siūlo 
vadovautis šiuo kriterijumi kumuliatyviai, o taip būtų apribota apibrėžtis,

 kai kurie siūlo šią apibrėžtį dar labiau siaurinti siekdami įtraukti neyrančias ir patvarias 
nanomedžiagas, taigi siekiama numatyti galimą riziką dar tik nustatant apibrėžtį, 
tačiau kiti nesutinka su šiuo išankstiniu apribojimu,

E. kadangi pagal reglamento REACH nuostatas iki šiol net nebuvo įmanoma susitarti dėl 
nanomedžiagų identifikavimo gairių, todėl daugybė svarbių su registracija susijusių 

                                               
1  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
2  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.
3  OL L 24, 2008 01 29, p. 8.
4  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
5  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

Adlib Express Watermark



PR\763225LT.doc 5/9 PE418.270v01-00

LT

sprendimų palikta spręsti ūkio subjektams,

F. kadangi nesama aiškios informacijos apie tai, ar nanomedžiagos išties naudojamos 
vartotojų produktams, pvz.:
 pripažintų institucijų prekių inventoriuje aptikta daugiau negu 800 vartotojų produktų, 

kurie šiuo metu pateikti į rinką ir kurie, gamintojų tvirtinimu, pagrįsti 
nanotechnologijomis, tačiau tų pačių gamintojų prekybos asociacijos abejoja šiais 
duomenimis ir laiko šiuos faktus perdėtais, nors pačios nepateikia jokių konkrečių 
duomenų,

 bendrovės sėkmingai reklamuoja nanomedžiagas, kadangi panašu, jog nuoroda „nano-
“ daro teigiamą poveikį rinkodarai, tačiau jos iš visų jėgų priešinasi tam, kad būtų 
nustatyti objektyvūs ženklinimo reikalavimai,

G. kadangi, sprendžiant iš informacijos apie potencialius nanotechnologijų pranašumus, 
ateityje nanomedžiagos turėtų būti taikomos įvairiausiose srityse; tačiau, kai siekiama 
pradėti diskusiją apie nanomedžiagų reglamentavimą, ši beribė įvairovė beveik prilygsta 
nuliui,

H. kadangi nanomedžiagų saugumo vertinimo galimybės vertinamos labai prieštaringai:
Komisijos moksliniai komitetai pabrėžia, kad surinkta nepakankamai esminių duomenų, 
maža to, nepakankamai išplėtoti šių duomenų rinkimo metodai; nežiūrint į tai, pramonės 
atstovai tvirtina, kad prieinami visi būtini duomenys ir nesusiduriama su jokiais 
metodologiniais trūkumais,

I. kadangi Parlamentas, vadovaudamasis atsargumo principu, ragino atlikti sunkiai yrančių 
ir biologiškai neskaidomų nanodalelių poveikio tyrimą prieš šias daleles pradedant 
naudoti gamyboje ir pateikiant į rinką,

J. kadangi kyla didelių abejonių dėl Komisijos komunikato „Nanomedžiagų 
reglamentavimo aspektai“ vertės, nes jame nepateikta jokios informacijos apie specifines 
nanomedžiagų savybes, šių medžiagų faktinį naudojimą ir galimą riziką bei jų 
pranašumus,

K. kadangi Komisija parengė tik teisinę susijusių Bendrijos teisės aktų apžvalgą 
neatsižvelgdama į dabartinį ar ateityje galimą nanomedžiagų naudojimą ir neatkreipdama 
dėmesio į specifinį nanomedžiagų pobūdį ir su juo susijusius uždavinius,

L. kadangi, sprendžiant iš Komisijos apžvalgos, šiuo metu į Bendrijos teisės aktus neįtraukta 
jokių konkrečių nuostatų dėl nanomedžiagų, 

M. kadangi aktyviai taikant nanomedžiagų patentus būtų stabdomas tolesnis naujovių 
diegimas,

N. kadangi dėl galimo nanotechnologijų, biotechnologijų ir informacijos technologijų 
susiliejimo gali kilti rimtų etikos klausimų,

1. yra įsitikinęs, kad nanomedžiagų pranašumai gali būti suvokti tik parengus aiškų norminį 
pagrindą, kuriuo remiantis galėtų būti visapusiškai sprendžiamos galimos nanmoedžiagų 
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saugumo problemos;

2. apgailestauja, kad tinkamai neįvertinta, kaip faktiškai taikomos bendrosios Bendrijos 
teisės nuostatos atsižvelgiant į tikrąjį nanomedžiagų pobūdį;

3. mano, kad Komisijos tvirtinimas, jog pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus iš principo 
reglamentuojama nanomedžiagų keliama rizika, yra klaidingas, nes į Bandrijos teisę 
neįtraukta jokių specifinių su nanomedžiagomis susijusių nuostatų, taigi dėl aktualių 
duomenų ir nanomedžiagų keliamos rizikos vertinimo metodų stygiaus Komisija išties 
ignoruoja šių medžiagų keliamą riziką;

4. mano, kad, siekiant užtikrinti reikiamo lygio apsaugą, nepakanka tiesiog geriau 
įgyvendinti esamus teisės aktus, kol į šiuos teisės aktus neįtraukta specialių su 
nanomedžiagomis susijusių nuostatų ir kol trūksta duomenų apie nanomedžiagų keliamą 
riziką ir nenumatyta metodų jai įvertinti;

5. mano, kad laikantis siūlomo įgyvendinimo principo neužtikrinamas Komisijos 
pageidaujamas saugus ir integruotas požiūris į nanotechnologijas, kadangi daugybė 
nanomedžiagų jau pateikta į rinką, o jas naudojant, pvz., kūno priežiūros ir švaros 
produktams, keliama ypač didelė rizika, nes neatliktas adekvatus jų saugumo vertinimas
ir tinkamai neinformuoti vartotojai;

6. ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos persvarstyti visus susijusius teisės aktus ir 
visapusiškai vadovautis principu, pagal kurį medžiagos nebūtų pateikiamos į rinką, kol 
apie jas nesurinkta išsamių duomenų, ir kuris būtų taikomas visais nanomedžiagų 
naudojimo vartojimo prekėms arba aplinką teršiančiems produktams atvejais;

7. pabrėžia, kad šis persvarstymas būtinas ne tik siekiant adekvačiai apsaugoti žmogaus 
sveikatą ir aplinką, bet ir norint suteikti ūkio subjektams konkretumo ir nuspėjamumo bei 
užtikrinti visuomenės pasitikėjimą;

8. pakartoja savo raginimą ženklinti vartojimo prekes, kurių sudėtyje esama nanomedžiagų; 

9. ragina skubiai parengti tinkamus bandymų protokolus nanomedžiagų keliamam pavojui ir 
galimam sąlyčiui su jomis per visą jų gyvavimo ciklą įvertinti taikant daugiadisciplininį 
principą;

10. ragina apriboti galimas teises į patentą specifinio nanomedžiagų panaudojimo ar jų 
gamybos metodo taikymo atveju (šis apribojimas neturėtų būti taikomas pačioms 
nanomedžiagoms), siekiant nesudaryti kliūčių naujovėms diegti ir išvengti vadinamojo 
Šiaurės ir Pietų nanopadalijimo;

11. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ateityje naudojant nanotechnologijas, taip pat ir 
biomedicinos srityje, būtų visapusiškai paisoma etikos vertybių, laiku turėtų būti 
parengtos etikos gairės;

12. atsižvelgdamas į tai, kad kasmet dėl oro taršos miršta labai daug žmonių, mano, kad 
numatant nanomedžiagų reglamentavimo priemones turėtų būti sprendžiamos ir 
problemos dėl nanomedžiagų, kurios atsiranda kaip netyčiniai šalutiniai produktai;
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13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nanotechnologijos yra naujo lygmens inžinerijos menas, kurio dėka galima pasiekti 
stulbinamų rezultatų energetikos, gamybos, vartojimo prekių sektoriuose. Gali būti sukurti 
biomedikamentai su į kūną implantuojamais jutikliais, taip pat kraujo ir smegenų barjerą 
įveikiantys medikamentai. Nanogeneratoriai gali išnaudoti aplinką ar žmogaus kūno judesius 
energijai sukurti. Energiją taupantys langai, patvaresnės meškerės, apsauginiai kremai nuo 
saulės, kuriems būdingas aukštas apsaugos nuo saulės rodiklis, avarijoms atsparūs 
automobilių kėbulai, įvairių aplinkos toksinų jutikliai, sterilūs paviršiai ir t. t. – produktų, 
kurie jau cirkuliuoja rinkoje arba bus į ją pateikti artimiausioje ateityje, sąrašas begalinis.

Tačiau visos šios svajonės gali griūti, jeigu prieš produktui atsirandant rinkoje neužtikrinsime 
jo saugumo. Tai senas reglamente REACH išdėstytas principas: produktas nepateikiamas į 
rinką tol, kol apie jį nesurinkta pakankamai duomenų. Nanotechnologijos kelia naujo 
pobūdžio toksikologinę riziką, kurią sunku apibrėžti ir patikrinti. Mūsų žinios apie imuninę 
gynybinę reakciją, jei tam tikru konkrečiu atveju reakcija apskritai galima, negausios. Įrodyta, 
kad anglies vamzdeliai daro ne mažesnę žalą negu asbestas; mažos koncentracijos anglies 
nanosankaupos sukelia žuvų smegenų pažeidimus; sterilizuojantis nanosidabras iš kojinių 
patenka į nuotekas, o jų žala valymo įrenginiams nežinoma. Ar žinant, kad nanodalelės gali 
įveikti kraujo ir smegenų barjerą, turėtų būti leidžiama pateikti į rinką apsaugos nuo saulės 
kremus, jeigu negalima užtikrinti, kad šie kremai išbandyti ir ištirti galimi jų ir anksčiau 
naudotų kremų poveikio skirtumai? Be to, būtina geriau suvokti tai, kad skirtingi tų pačių 
nanomedžiagų bandymai gali duoti skirtingus toksikologinių tyrimų rezultatus ir kad skirtingų 
gamintojų sukurtoms chemiškai identiškoms nanomedžiagoms ar gamybos procesams gali 
būti būdingos skirtingos savybės. Patirtis, įgyta dirbant su variklio degimo proceso metu 
gautomis nanodalelėmis, kelia dar slogesnių minčių.
Dirbant su nanotechnologijomis, gilinamasi į sritis, apie kurias žinoma labai mažai. Seni 
mechaniniai modeliai, kurie buvo naudoti stambesniems objektams, kaip ir jų poveikis, 
nebetinka. Tačiau ir nanodalelės ne visuomet veikia pagal kvantinės mechanikos dėsnius. 
Kartais jos patenka į vadinamąją pilkąją teorijos zoną, tačiau labiausiai į pilkąją teisės zoną. 
Mūsų, politikų, vaidmuo – pasirūpinti, kad numatant nanotechnologijų reglamentavimo būdą 
būtų užtikrinta aplinkos ir žmonijos apsauga.
Dirbant su nanotechnologijomis remiamasi faktu, kad nanodydžio dalelės pasižymi visiškai 
kitokiomis savybėmis negu didesnės tos pačios medžiagos dalelės. Remiantis bendriausia 
nanodalelių apibrėžtimi, jų fizikinis dydis mažesnis negu 100 nm. Tačiau nanotechnologijos 
aprėpia ir funkcinius medžiagos savybių pokyčius, kuriuos sukelia jos mažas dydis, kai dalelė 
didesnė negu 100 nm.

Šios neįtikėtinai mažos dalelės gerokai reaktyvesnės negu pradinės būsenos medžiaga, taigi su 
jomis gali būti siejami visiškai nauji technologiniai pranašumai. Šios savybės – tai ir 
problemos, su kuriomis susiduriama nanotechnologijų srityje.
Technologijos gali būti mums ir naudingos, ir žalingos. Siekdami pagrįstai pasirinkti, ar 
galime įvertinti riziką, su kuria susiduriama naudojant naują technologiją, turime išsiaiškinti, 
ar medžiaga toksiška, kokią riziką kelia sąlytis su chemine medžiaga, taip pat, ar ji biologiškai 
skaidoma.
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Šiuo metu nenustatytos jokios nanomedžiagų ženklinimo taisyklės. Nepatvirtintas netgi
įspėjamasis ženklas. Pranešėjas pamėgino ištirti Švedijos rinką, tačiau išsiuntęs priminimus 
tik dviem iš septyniolikos atvejų gavo konkrečius atsakymus į klausimą, kokių konkrečių 
produktų sudėtyje esama nanodalelių. Nežinodami, vartotojai negali sąmoningai rinktis. Turi 
būti iš naujo įvertintos pagal teisės aktus ir reglamentus dėl cheminių medžiagų nustatytos 
ribinės vertės ir pradėti taikyti reglamentai dėl nanoatliekų.

Komisijos dokumente dėl nanotechnologijų teigiama, kad šiuo metu galiojančios taisyklės 
adekvačios, net jeigu nė viena iš jų neparengta atsižvelgiant į specifinį nanotechnologijų 
poveikį. Komisijos analizė grindžiama vienmate teisine esamų taisyklių apžvalga, tačiau 
taikyti šias taisykles sprendžiant nanotechnologijų klausimus veiksminga ne daugiau negu 
gaudyti planktoną su tinklu, skirtu menkėms žvejoti. Reglamentavimas būtų naudingas 
aplinkai, visuomenės sveikatai, visiems mums, vartotojams, ir netgi pramonei. Būtina atlikti 
specialiai pritaikytus toksikologinius bandymus. Būtina reguliuoti produktų pateikimo į rinką 
būdus ir pradėti ženklinti vartotojų prekes. Šios taisyklės negali būti vertinamos vien 
įgyvendinimo aspektu, kai Komisija, nuolat siųsdama ad hoc laiškus, stengiasi gauti naujos 
informacijos iš įmonių. Būtina nustatyti aiškias taisykles, kurias taikant būtų apsaugoti 
žmonės ir aplinka, o įmonės suvoktų savo atsakomybę ir įvertintų investicijų į 
nanotechnologijas potencialą.

Šiuo požiūriu taip pat svarbu nekartoti JAV padarytų klaidų, susijusių su patentų teisėmis. 
Aktyviai patentuojant konkrečių dalelių savybes, būtų stabdoma plėtra ir paskatintas 
pasaulinis padalijimas. Patentas turėtų būti išduodamas ypatingu tikslu, pvz., galėtų būti 
patentuojamas konkretus nanomedžiagos gamybos procesas arba akivaizdžiai naujoviškas 
taikymo būdas. Nuolat patentuojant specifines daleles, kitiems būtų užkirstas kelias ieškoti 
naujų ar geresnių taikymo būdų.

Ilgainiui informacinės technologijos, biotechnologijos ir mikromechanika gali susilieti ir 
sutapti nanolygmeniu, taigi tada taikant nanotechnologijas netgi atsivertų galimybės tobulinti 
gyvąsias būtybes, įskaitant žmones, o taip būtų susiduriama jau su visai naujomis etikos 
dilemomis. Kas yra žmogus ir kas mums gali atsitikti?

Tragiška, jei nanotechnologijų reputacija būtų sugadinta visiems laikams vien todėl, kad 
pernelyg skubėta pateikti jas į rinką nesuvokiant jų keliamos rizikos.
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