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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali
(2008/2208(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Aspetti Regolatorji tan-
Nanomaterjali" (COM(2008)0366) u d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjaha (SEC(2008)2036),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Lejn strateġija Ewropea 
għan-nanoteknoloġija" (COM(2004)0338),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Settembru 2006 dwar il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa għall-
2005-2009" ("il-pjan ta' azzjoni")1,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji għas-Saħħa emerġenti u 
li għadhom kif ġew identifikati (SCENIHR) dwar id-definizzjonijiet u l-evalwazzjoni tar-
riskji tan-nanomaterjali2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar Prodotti għall-Konsumatur dwar 
is-sikurezz tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat- 18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-
restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)4,

– wara li kkunsidra id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq 

                                               
1 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 426.
2 Opinjoni dwar l-aspetti xjentifiċi tad-definizzjonijiet eżistenti u proposti li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji; 29 ta' Novembru 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf
U l-informazzjoni li takkumpanjaha mis-servizzi tal-Kummissjoni dwar l-Opinjoni ta' SCENIHR dwar l-aspetti 
xjentifiċi tad-definizzjonijiet eżistenti u proposti li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti tan-nanoxjenza u n-
nanoteknoloġiji; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Opinjoni dwar Kemm hi xierqa l-metodoloġija għall-Evalwazzjoni tar-Riskji bi qbil mad-dokumenti ta' gwida 
teknika għal sustanzi ġodda u eżistenti għall-evalwazzjoni tar-riskji tan-nanomaterjali; 21-22 ta' Ġunju 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf
Opinjoni emendata (wara konsultazzjoni pubblika) dwar Kemm huma xierqa l-metodoloġiji eżistenti għall-
evalwazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati ma' prodotti mmanifatturati u aċċidentali tan-nanoteknoloġiji; 10 ta' 
Marzu 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
3 Opinjoni dwar is-Sikurezza tan-nanomaterjali fi prodotti kożmetiċi; 18 ta' Diċembru 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf
4 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1
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ix-xogħol1 u d-direttivi derivati tagħha,

– wara li kkunsidra d-Direttiva Nru 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-3 ta’ 
Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti2, kif ukoll il-leġiżlazzjoni speċifika 
dwar prodotti, b'mod partikulari d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti 
kosmetiċi3,

– wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ambjent, b'mod partikulari d-
Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Jannar 2008 dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż4, id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma5 u d-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' April 2006 dwar l-iskart6,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0000/2009),

A. billi l-użu tan-nanomaterjali u n-nanoteknoloġiji (minn issa 'l quddiem imsejħa 
"nanomaterjali") jidher li se joħloq diversi benefiċċji f'applikazzjonijiet innumerabbli 
għall-konsumatur, għall-pazjenti u għall-ambjent, peress li n-nanomaterjali jistgħu 
jipprovdu propjetajiet differenti jew ġodda meta mqabbla mal-istess sustanza jew 
materjali f'forma normali,

B. billi, min-naħa l-oħra, in-nanomaterjali potenzjalment jippreżentaw riskji ġodda 
sinifikanti minħabba d-daqs minuskulu tagħhom, bħal żieda fir-reattività u l-mobilità, li 
possibilment iwasslu għal żieda fit-tossiċità meta kkombinati ma' aċċess bla 
restrizzjonijiet għall-ġisem uman, u li possibilment jinvolvu mekkaniżmi pjuttost 
differenti ta' interferenza mal-fiżjoloġija tal-bniedem u tal-ispeċi ambjentali,

C. billi hemm ċans tajjeb li n-nanomaterjali jkunu l-isfida kbira li jmiss, speċjalment meta 
wieħed iqis li l-manipulazzjoni ta' kull tip ta' materja, għal sekli, kienet il-ħolma aħħarija 
tal-bniedem,

D. billi d-diskussjoni attwali dwar in-nanomaterjali hi kkaratterizzata minn ħafna 
kontradizzjonijiet jew saħansitra paradossi, u n-nuqqas ta' qbil, u għalhekk it-taqbid 
politiku, jibda mil-livell tant bażiku tad-definizzjonijiet, pereżempju: 
 waqt li n-nanomaterjali huma ġeneralment ikkunsidrati li huma materjali ta' daqs ta' 

madwar 100 nm jew anqas, ta' spiss dan jiġi rrapreżentat ħażin bħala firxa bejn 1 u 
100 nm, allavolja t-terminu "madwar" għandu x'jaqsam ma' dimensjoni aktar milli ma' 
daqs preċiż,

                                               
1 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1
2  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.
3  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 169.
4  ĠU L 24, 29.01.2008, p. 8
5  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
6  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
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 waqt li ħafna jemmnu li propjetajiet differenti minħabba l-effetti tad-daqs għandhom 
ikunu kriterju indipendenti għad-definizzjoni tan-nanomaterjali, oħrajn jissuġġerixxu li 
dan jintuża b'mod kumulattiv, biex b'hekk jiġi limitat il-kamp ta' applikazzjoni tad-
definizzjoni,

 waqt li wħud jissuġġerixxu li d-definizzjoni għandha tiġi limitata ulterjurment għal 
nanomaterjali li ma jdubux u li huma persistenti, biex b'hekk jiġu applikati 
konsiderazzjonijiet ta' riskji potenzjali diġà fil-livell tad-definizzjonijiet, oħrajn 
jargumentaw kontra limitazzjoni a priori ta' dan it-tip,

E. billi fil-kuntest ta' REACH, s'issa lanqas kien possibbli li jintlaħaq qbil dwar gwida għall-
identifikazzjoni ta' nanomaterjali, u d-deċiżjonijiet importanti fil-kuntest tar-
reġistrazzjoni tħallew f'idejn l-operaturi ekonomiċi,

F. billi m'hemm l-ebda informazzjoni ċara dwar l-użu reali ta' nanomaterjali fi prodotti 
għall-konsum, pereżempju: 
 waqt li inventarji li saru minn istituzzjonijiet rinnomati jelenkaw aktar minn 800 

prodott għall-konsum ibbażati fuq in-nanoteknoloġiji, li huma identifikati bħala tali 
mill-manifattur u li huma attwalment fis-suq, l-assoċjazzjonijiet kummerċjali tal-istess 
manifatturi jqajmu dubji dwar dawn iċ-ċifri, fuq il-bażi li huma stimi ogħla mill-valuri 
reali, mingħajr ma jipprovdu ċifri konkreti huma nfushom, 

 waqt li l-kumpaniji huma kuntenti li jużaw it-terminu "nano" fid-dikjarazzjonijiet dwar 
il-prodotti tagħhom, peress li jidher li dan it-terminu għandu effett kummerċjali 
pożittiv, jopponu bis-saħħa r-rekwiżiti oġġettivi ta' ttikkettar,

G. billi l-preżentazzjonijiet dwar il-benefiċċji potenzjali tan-nanoteknoloġiji jbassru diversità 
kważi infinita ta' applikazzjonijiet ta' nanomaterjali fil-ġejjieni; madankollu, din l-istess 
diversità tonqos kważi għal xejn meta jkun hemm diskussjoni regolatorja dwar in-
nanomaterjali,

H. billi hemm kontroversja ewlenija dwar il-possibilità li tiġi evalwata s-sikurezza tan-
nanomaterjali: waqt li l-kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni jindikaw li hemm nuqqasijiet 
ewlenin mhux biss f'data fundamentali, imma anke fil-metodi għall-ġbir ta' data ta' dan it-
tip, ħafna rappreżentanti tal-industrija jiddikjara li d-data relevanti hija kollha disponibbli 
u li m'hemm l-ebda nuqqas metodoloġiku,

I. billi l-Parlament talab li jiġu investigati l-effetti tan-nanopartiċelli li ma jdubux jew li 
mhumiex bijodigradabbli faċilment, bi qbil mal-prinċipju prekawzjonali, qabel mal-
partiċelli ta' dan it-tip jibdew jiġu pprodotti u jitqiegħdu fis-suq,

J. billi l-valur tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Aspetti Regolatorji tan-
Nanomaterjali" qed jiddgħajjef serjament minħabba n-nuqqas totali ta' kwalunkwe 
informazzjoni dwar il-propjetajiet speċifiċi tan-nanomaterjali, l-użi reali tagħhom, u r-
riskji u l-benefiċċji potenzjali tagħhom,

K. billi l-Kummissjoni ppreżentat biss ħarsa globali legalistika tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
mingħajr ma kkunsidrat l-użu attwali tan-nanomaterjali u l-użu li probabbli jsir minnhom 
fil-ġejjieni u mingħajr ma tat dettalji dwar in-natura speċifika tan-nanomaterjali u l-isfidi 
li jirriżultaw minnhom,
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L. billi l-ħarsa globali tal-Kummissjoni tixhed li għalissa għad m'hemm l-ebda dispożizzjoni 
speċifika għan-nanomaterjali fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, 

M. billi jekk ikun hemm applikazzjoni wiesgħa ta' privattivi għan-nanomaterjali, l-
innovazzjoni ulterjuri tista' tinħonoq,

N. billi l-probabbilità ta' konverġenza tan-nanoteknoloġija mal-bijoteknoloġija u t-
tekonoloġija informatika tqajjem dubji etiċi serji.

1. Jinsab konvint li l-benefiċċji tan-nanomaterjali jistgħu jitwettqu biss fi ħdan qafas 
regolatorju ċar li jindirizza kompletament in-natura nnifisha tal-problemi ta' sikurezza 
potenzjali li għandhom x'jaqsmu man-nanomaterjali;

2. Imaqdar in-nuqqas ta' evalwazzjoni xierqa tal-applikazzjoni de facto tad-dispożizzjonijiet 
ġenerali tal-liġi Komunitarja fid-dawl tan-natura reali tan-nanomaterjali;

3. Jikkunsidra li hu qarrieqi ħafna li l-Kummissjoni tiddikjara, fin-nuqqas ta' kwalunkwe 
dispożizzjoni speċifika għan-nanomaterjali fil-liġi Komunitarja, li l-leġiżlazzjoni attwali, 
fil-prinċipju, tkopri r-riskji relevanti li għandhom x'jaqsmu man-nanomaterjali, meta 
minħabba n-nuqqas ta' data xierqa u ta' metodi għall-evalwazzjoni tar-riskji li għandhom 
x'jaqsmu man-nanomaterjali, effettivament hi għamja għar-riskji tagħhom;

4. Jikkunsidra li sakemm il-leġiżlazzjoni attwali ma tkun tinkludi l-ebda dispożizzjoni 
speċifika għan-nanomaterjali u sakemm għad m'hemmx id-data u lanqas il-metodi għall-
evalwazzjoni tar-riskji tan-nanomaterjali, implimentazzjoni aħjar tal-liġi attwali waħedha 
ma tistax twassal biex jinkiseb il-livell ta' protezzjoni meħtieġ;

5. Jikkunsidra li orjentazzjoni proposta għall-implimentazzjoni ma tipprovdix l-approċċ 
"integrat u sikur" li qed tippromwovi l-Kummissjoni fil-kuntest tan-nanoteknoloġiji, 
peress li għadd ta' nanomaterjali diġà qiegħed fis-suq, partikolarment f'applikazzjonijiet 
sensittivi bħal prodotti għall-kura personali jew prodotti għat-tindif, mingħajr 
evalwazzjoni xierqa tas-sikurezza u mingħajr informazzjoni xierqa għall-konsumatur 
dwar dawn it-tipi ta' użu;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi reviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
sa tmiem l-2009 sabiex jiġi implimentat kompletament il-prinċipju ta' "jekk m'hemmx 
data, m'hemmx suq" għall-applikazzjonijiet kollha ta' nanomaterjali f'prodotti għall-
konsum jew f'prodotti li jwasslu għal rimi fl-ambjent; 

7. Jenfasizza li reviżjoni ta' dan it-tip mhix biss meħtieġa għall-protezzjoni xierqa tas-saħħa 
tal-bniedem u tal-ambjent, imma anke biex tipprovdi ċertezza u prevedibilità lill-operaturi 
ekonomiċi, kif ukoll il-kunfidenza pubblika;

8. Itenni t-talba tiegħu għall-ittikkettar tal-prodotti għall-konsum li jinkludi nanomaterjali; 

9. Jitlob li jiġu żviluppati b'urġenza protokolli ta' ttestjar xierqa biex jiġu evalwati l-periklu 
tan-nanomaterjali u l-esponiment għalihom tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajjithom, billi jintuża 
approċċ li jkopri diversi dixxiplini;
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10. Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment jinsiltu minn privattivi jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet jew metodi ta' produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u ma jkunu estiżi 
għan-nanomaterjali nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-innovazzjoni u jiġi evitat li 
jinħoloq distakk fl-użu tan-nanomaterjali bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar;

11. Jikkunsidra li hemm bżonn li jiġu żviluppat linji gwida etiċi f'żmien utli biex jiġi żgurat 
ir-rispett sħiħ għall-valuri etiċi fl-użu possibbli fil-ġejjieni tan-nanoteknoloġija li 
tikkonverġi ma' applikazzjonijiet bijomediċi;

12. Jikkunsidra li azzjoni regolatorja dwar in-nanomaterjali għandha tindirizza wkoll lin-
nanomaterjali li jinħolqu bħala prodotti sekondarji mhux intenzjonati ta' proċessi ta' 
kombustjoni, meta wieħed iqis l-għadd għoli ħafna ta' mwiet relatati mat-tniġġis tal-arja 
kull sena; 

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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In-nanoteknoloġija hija l-arti tal-inġinerija f'livell ġdid, fejn jistgħu jinkisbu riżultati fantastiċi 
fis-setturi tal-enerġija, tal-manifattura, tal-prodotti għall-konsum u f'setturi oħra. Jistgħu jiġu 
żviluppati bijomediċina b'sensers imdaħħla fil-ġisem u mediċina li tippenetra l-firda bejn id-
demm u l-moħħ. Nanoġeneraturi jistgħu jisfruttaw l-ambjent jew iċ-ċaqliq tal-ġisem biex 
joħolqu l-enerġija. Twieqi li joffru effiċjenza enerġetika, qasab tas-sajd aktar dewwiema, 
kremi kontra x-xemx b'fatturi ta' protezzjoni għolja, bodijiet ta' vetturi reżistenti għall-ħbit, 
sensers għal diversi tossini ambjentali, uċuħ sterili, eċċ., il-lista ta' dak li diġà jeżisti fuq is-suq 
jew li jista' jeżisti fil-futur qarib hi infinita.

Iżda dan il-ħolm kollu jista' jisfa fix-xejn sakemm ma niżgurawx li l-prodotti huma sikuri 
qabel ma jidhru fuq is-suq; wieħed jaħseb mal-ewwel fil-motto l-antik tar-REACH "jekk 
m'hemmx data, m'hemmx suq". In-nanoteknoloġija tinvolvi riskji tossikoloġiċi ġodda li huma 
ddefiniti b'mod vag u li huma diffiċli biex jiġu ttestjati, u hi qasam fejn ma tantx nafu dwar ir-
rispons tad-difiża immunitarja - jekk fil-verità tkun kapaċi tirreaġixxi f'sitwazzjoni partikulari.
Ġie ppruvat li n-nanotubi tal-karbonju jirriżultaw fl-istess tip ta' ħsara bħall-asbestos, l-
għenieqed ta' nanopartiċelli tal-karbonju f'konċentrazzjonijiet baxxi kkawżaw ħsara fil-moħħ 
tal-ħut u n-nanofidda sterilizzanti mill-kalzetti nxtered fl-ilma użat b'riskji mhux magħrufa 
għall-impjanti ta' trattament. Meta nafu li n-nanopartiċelli huma kapaċi li jippenetraw il-firda 
bejn id-demm u l-moħħ, kif nistgħu nħallu li kremi kontra xemx jitqiegħdu fis-suq meta ma 
nistgħux niggarantixxu li ġew ittestjati biex jiġu espolorati id-differenzi possibbli fl-imġiba 
tagħhom li jistgħu jeżibixxu meta mqabbla mal-kremi preċedenti? Barra minn hekk, anke l-
fatt li testijiet differenti mwettqa fuq l-istess nanomaterjali jistgħu jipproduċu riżultati 
differenti f'investigazzjonijiet tossikoloġiċi u li nanomaterjali kimikament identiċi prodotti 
minn manifatturi jew proċessi ta' manifatturi differenti jista' jkollhom propjetajiet differenti 
jirrikjedi fehim aħjar. L-esperjenza miksuba bin-nanopartiċelli prodotti mill-kombustjoni fil-
magni, eċċ. mhijiex inkoraġġanti.
In-nanoteknoloġija timplika involviment f'oqsma li għandha għarfien limitat dwarhom. Il-
mudelli mekaniċi l-antiki li kienu jintużaw għal oġġetti akbar u l-imġiba tagħhom 
m'għadhomx japplikaw kompletament. Lanqas ma jistgħu n-nanopartiċelli jġibu ruħhom 
dejjem bi qbil mal-liġijiet tal-mekkanika tal-kwantum. Ġieli ma jistgħu jiddaħħlu fl-ebda
kategorija teoretika, imma, fuq kollox, fl-ebda kategorija legali. Hu l-irwol tagħna, bħala 
politiċi, biex niżguraw li n-nanoteknoloġija tkun regolata b'mod li jħares lill-ambjent u lill-
bniedem.

In-nanoteknoloġija tisfrutta l-fatt li l-partiċelli ta' daqs nano għandhom propjetajiet 
kompletament differenti mill-partiċelli ikbar tal-istess sustanza. L-aktar definizzjoni komuni 
ta' nanopartiċelli hi li għandhom daqs ta' anqas minn 100 nm. Madankollu, in-nanoteknoloġija 
tkopri wkoll bidla funzjonali fil-propjetajiet ta' materjal, minħabba d-daqs żgħir tagħha meta 
l-partiċelli huma akbar minn 100 nm.
Il-partiċelli li huma tant inkredibilment ċkejknin huma ħafna aktar reattivi minn sustanza fil-
forma oriġinali u jistgħu jwasslu għal avvanzi teknoloġiċi kompletament ġodda. Dawn il-
propjetajiet huma wkoll il-problemi li qed taffaċċja n-nanoteknoloġija.

It-teknoloġija tista' tgħinna u tkun ta' ħsara għalina. Sabiex nagħmlu għażliet informati, li 
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permezz tagħhom inkunu nistgħu nevalwaw ir-riskji tal-użu ta' teknoloġija ġdida, għandna 
nsibu kemm xi ħaġa hi tossika, x'riskju għandna li niġu f'kuntatt mas-sustanza kimika u jekk 
hix bijodigradabbli.
Attwalment, m'għandniex regoli dwar l-ittikkettar ta' nanomaterjali; qas biss hemm simbolu 
ta' twissija stabbilit! Ir-rapporteur tagħkom prova jinvestiga s-suq Svediż imma, wara li 
bagħat tfakkiriet, irċieva tweġibiet speċifiċi dwar liema prodotti eżattament jinkludu 
nanomaterjali għal żewġ każi biss minn sbatax.  Mingħajr għarfien, il-konsumatur ma jistax 
jagħmel għażliet informati. Hemm bżonn li nerġgħu nevalwaw il-valuri ta' limitu stipulati 
mil-liġijiet u r-regolamenti dwar sustanzi kimiċi u li nintroduċu regolamenti dwar l-iskart ta' 
nanomaterjali.

Id-dokument tal-Kummissjoni dwar in-nanoteknoloġija jikkunsidra li r-regoli attwali huma 
xierqa minkejja l-fatt li l-ebda minnhom mhuma orjentat lejn l-effetti speċifiċi tan-
nanoteknoloġija. L-analiżi tal-Kummissjoni hi bbażata fuq ħarsa ġenerali legalistika li ma 
tidħolx fil-fond tar-regoli attwali imma l-effettività ta' dawk ir-regoli fl-indirizzar tan-
nanoteknoloġija tista' titqabbel ma' wieħed li jipprova jistad għall-plankton b'xibka għas-sajd 
tat-tonn. L-ambjent, is-saħħa pubblika, aħna lkoll bħala konsumaturi u saħansitra l-industrija 
jibbenefikaw mir-regolamentazzjoni. Hemm bżonn ta' testijiet tossikoloġiċi speċifikament 
adattati; irid jiġi rregolat il-mod ta' kif il-prodotti jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jrid jiġi introdott 
l-ittikkettar tal-prodotti għall-konsum. Mhuwiex possibbli li dawn ir-regoli jitqiesu biss bħala 
kwistjoni ta' implimentazzjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' ittri ad hoc 
kostanti, tfittex li tikseb għarfien ġdid mill-kumpaniji. Hemm bżonn ta' regoli ċari kemm 
għall-ħarsien tal-bniedem u tal-ambjent imma anke sabiex il-kumpaniji jkunu jistgħu jieħdu r-
responsabilità tagħhom u jevalwaw il-potenzjal tal-investiment fin-nanoteknoloġija.
F'dan ir-rigward, hu importanti wkoll li ma nirrepetux l-istess żbalji li saru fl-Istati Uniti f'dak 
li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-privattivi. Jekk jingħataw privattivi ġenerali li jinkludu l-
propjetajiet ta' partiċelli speċifiċi, dawn se jxekklu l-iżvilupp u joħolqu diviżjonijiet globali 
akbar. Il-privattivi għandhom jingħataw għal avvanzi speċifiċi bħal proċess ta' produzzjoni 
partikulari ta' nanomaterjali jew applikazzjoni speċifika li tikkostitwixxi "pass inventiv" ċar.  
Jekk tiġi rreġistrata privattiva ġenerali ta' partiċella speċifika, din timpedixxi lil ħadd ieħor 
milli jiżviluppa applikazzjonijiet ġodda jew aħjar.

Fuq perjodu ta' żmien ħarira itwal, it-teknoloġija informatika, il-bijoteknoloġija u l-
mikromekkanika jistgħu jikkonverġu u jikkoinċidu fil-livell nano, u f'dak il-punt jista' jkun 
possibbli li saħansitra jiġi aġġornat ħolqien ħaj, inkluż il-bniedem, permezz tal-applikazzjoni 
tan-nanoteknoloġija - li toħloq dilemmi etiċi kompletament ġodda. X'inhu l-bniedem u x'jista' 
jsirilna?
Tkun xi ħaġa traġika, jekk in-nanoteknoloġija tikseb reputazzjoni ħażina għal dejjem għax 
aħna kont daqshekk mgħaġġla li nqegħduha fis-suq mingħajr ma konna konxji tar-riskji 
involuti.


