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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT
EWROPEW U LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW
Nanoxjenzi u Nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa 2005-2009. It-Tieni
Rapport ta' Implimentazzjoni 2007-2009
In-nanoteknoloġija1 attwalment issostni ħafna applikazzjonijiet prattiċi u għandha l-potenzjal
biex iżżid il-kwalità tal-ħajja u l-ħarsien ambjentali, u tqawwi l-kompetittività tal-Ewropa. Lgħarfien fil-qasam tan-nanoxjenzi u l-applikazzjoni industrijali tan-nanoteknoloġiji żdiedu
gradwalment, bl-aktar mod notevoli tul l-aħħar 10 snin sa 20 sena. Kien hemm qbil dwar l"approċċ integrat, sikur u responsabbli" propost mill-Kummissjoni Ewropea fl-20042 minnaħa tal-partijiet interessati kollha u issa sar il-qofol tal-politika tal-UE dwar innanoteknoloġija. Il-Pjan ta' Azzjoni dwar in-Nanoteknoloġija 2005-20093 pprovda impetu
għal varjetà ta' żviluppi, fir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll fit-tfassil tal-politika. Wara lewwel sentejn tal-Pjan ta' Azzjoni, ġie identifikat progress kważi f'kull qasam fl-Ewwel
Rapport tal-Implimentazzjoni4.
Din il-Komunikazzjoni tagħti deskrizzjoni qasira tal-iżviluppi ewlenin matul 2007-2009 f'kull
qasam tal-politika tal-Pjan ta' Azzjoni, tiddeskrivi l-isfidi attwali, u tilħaq konklużjonijiet
rilevanti għall-futur tal-politika Ewropea dwar in-nanoteknoloġija. Fejn xieraq, għall-finijiet
taċ-ċarezza u l-kontinwità, ġew inklużi l-iżviluppi li seħħew fis-snin preċedenti. Tagħrif ta'
sostenn dettaljat jista' jinstab fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal mehmuż.
Bħala rimarka ġenerali, fl-aħħar sentejn rajna żvilupp sostanzjali fin-nanoteknoloġija, sostnuta
minn aktar tkabbir fil-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp attiv tal-politika. Applikazzjonijiet
u prodotti ġodda tan-nanoteknoloġija qegħdin jitwettqu b'mod kostanti. Fid-dawl ta' dan,
għandhom jitkomplew l-isforzi sabiex jiġi indirizzat it-tħassib tas-soċjetà u t-tħassib dwar issikurezza sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp sikur u sostenibbli tan-nanoteknoloġija.
1.

IR-RIĊERKA, L-IŻVILUPP U L-INNOVAZZJONI: L-EWROPA TEĦTIEĠ
L-GĦARFIEN

Huwa ta' importanza partikolari li fl-approċċ interdixxiplinarju meħtieġ fin-nanoteknoloġija lorganizzazzjonijiet pubbliċi u privati madwar l-Ewropa jwettqu riċerka u żvilupp
kollaborattivi.
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F'dan ir-rapport, "nanoteknoloġija" tintuża bħala taqsira għal nanoxjenzi u nanoteknoloġiji. Għalkemm
jeżistu bosta definizzjonijiet, bħala definizzjoni ta' ħidma użata hawnhekk, in-nanoteknoloġija hija lfehim u l-kontroll ta' materja u proċessi fin-nanoskala, tipikament, iżda mhux b'mod esklussiv, taħt 100
nanometru f'dimensjoni waħda jew aktar, fejn jistgħu jidhru l-fenomeni li jiddependu fuq id-daqs u
jippermettu applikazzjonijiet ġodda.
Lejn Strateġija Ewropea għan-Nanoteknoloġija, COM(2004)338
Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa 2005-2009, COM(2005)243; minn issa 'l
quddiem "Pjan ta' Azzjoni"
Nanoxjenzi u Nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa 2005-2009. L-Ewwel Rapport ta'
Implimentazzjoni 2005-2007, COM(2007)505
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Is-sostenn għar-riċerka fin-nanoteknoloġija taħt il-Programmi Qafas Komunitarji kompla
jikber, minn EUR 1.4 biljun fil-perjodu ta' erba' snin mill-2003 sal-2006, għal aktar minn
EUR 1.1 biljun fil-perjodu ta' sentejn mill-2007 sal-2008. Huwa mistenni aktar tkabbir fissnin li ġejjin sat-tmiem tas-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7) fl-2013. Dan linvestiment huwa kkomplementat minn finanzjament pubbliku sinifikanti fl-Istati Membri, li
jammonta għal aktar minn EUR 2.5 biljun mill-2007 sal-2008. Il-finanzjament privat,
madankollu, xorta għadu lura meta mqabbel mal-finanzjament pubbliku fl-Ewropa. Fl-istess
ħin, il-finanzjament żdied malajr ħafna f'partijiet oħra tad-dinja, u fix-xena bdew jidhru
parteċipanti ġodda importanti.
Il-finanzjament Komunitarju kopra spettru wiesa' ħafna, min-nanoxjenza fundamentali salapplikazzjonijiet industrijali, b'enfasi dejjem akbar fuq l-applikazzjonijiet. Ħafna minn dan ilfinanzjament ġie mill-approċċi transtematiċi żviluppati fl-FP7, minħabba li n-nanoteknoloġiji
għandhom natura interdixxiplinarja u katalista u jistgħu jikkontribwixxu għal setturi
industrijali u għanijiet politiċi differenti fl-oqsma tas-saħħa, l-ikel, l-enerġija, l-ambjent u ttrasport. Il-parteċipazzjoni industrijali fi proġetti żdiedet bil-mod, u laħqet l-40 %5. IlKummissjoni hija wkoll involuta b'mod dirett fir-riċerka tan-nanoteknoloġija permezz taċĊentru Konġunt tar-Riċerka (ĊKR) tagħha, fejn l-attivitajiet tiegħu huma marbuta b'mod
dirett ma' għadd ta' oqsma politiċi relatati.
Din il-Komunikazzjoni qasira ma tistax tipproduċi l-abbundanza ta' riżultati li qegħdin
jinkisbu permezz tal-proġetti tat-teknoloġija ffinanzjati mill-UE. Id-dettalji qegħdin jiġu
ppreżentati fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal mehmuż. Madankollu tista' tingħata
deskrizzjoni qasira ta' wħud mill-eżempji tal-applikazzjonijiet:
– Fin-nanoelettronika, it-tiċkin tal-komponenti tas-semikondutturi jagħti lok għal kompjuters
aktar qawwija u tagħmir ieħor diġitali. Tagħmir saħansitra aktar żgħir issa jidher li huwa
possibbli permezz tat-tekniki l-ġodda "minn isfel għal fuq" (bottom-up).
– Fin-nanomediċina, qiegħed jiġi żviluppat tagħmir ibbażat fuq "is-sensuri nanobijoloġiċi",
għad-dijanjożi bikrija ta' mard komuni bħalma huwa l-mard kardjovaskulari u l-kanser.
Jidher li huwa wkoll possibbli li l-mediċini jiġu mmirati b'mod selettiv lejn ċelluli morda,
sabiex permezz ta' dan jitnaqqsu kemm jista' jkun l-effetti kollaterali negattivi ta' dawn ilmediċini fuq partijiet oħra tal-ġisem; u li jintużaw tessuti magħmula għall-mediċina
riġenerattiva.
– Fil-proġetti għall-iżvilupp ta' linji pilota, uħud mir-riżultati l-aktar promettenti milllaboratorji qegħdin jitbiddlu f'applikazzjonijiet industrijali, mhux biss għall-produzzjoni ta'
materjali ġodda iżda wkoll sabiex titjieb is-sostenibbiltà.
– Fil-qasam tal-enerġija, qegħdin jiġu żviluppati ċelluli tax-xemx aktar effiċjenti u anqas
għaljin. Barra minn hekk il-konvertituri termoelettriċi jistgħu jirkupraw is-sħana li
altrimenti tinħela, pereżempju minn magni b'kombustjoni interna.
– Fid-dekontaminazzjoni tal-ilma, in-nanoteknoloġija qiegħda tindika t-triq li twassal għal
metodi aktar effikaċi u anqas għaljin.
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F'termini ta' għadd differenti ta' parteċipazzjonijiet, fil-proġetti tan-nanoteknoloġija ffinanzjati taħt ittema tan-Nanoxjenzi, in-Nanoteknoloġiji, il-Materjali u t-Teknoloġiji Ġodda ta’ Produzzjoni (NMP)
tal-FP7 fl-2007 u l-2008
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Filwaqt li ma għandniex nittraskuraw in-nanoxjenza fundamentali u r-riċerka ta' bażi, huwa
xieraq li l-finanzjament mill-parti tal-Kooperazzjoni tal-Programm Kwadru għandu jkun
immirat dejjem aktar lejn ir-riċerka fin-nanoteknoloġija li toffri prospetti realistiċi fuq terminu
ta' żmien qasir sa medju li jipproduċu benefiċċji u prodotti sikuri, f'oqsma bħalma huma ssaħħa, l-ambjent u l-enerġija, u li jtejbu l-kompetittività industrijali. Sabiex dan jiġi żgurat,
inħoloq Grupp Konsultattiv dwar in-Nanoteknoloġiji Industrijali sabiex jipprovdi aktar
għajnuna fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tar-riċerka. Dan jikkomplementa l-Gruppi
Konsultattivi Esperti tal-FP7 u l-kontribuzzjonijiet ta' Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej
rilevanti. Barra minn hekk, qegħdin jinħolqu raggruppamenti ta' proġetti sabiex jikkonsolidaw
ir-riżultati.
Naturalment, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-prijoritajiet fir-rigward tal-oqsma differenti tar-riċerka
fin-nanoteknoloġija. Il-finanzjament Komunitarju ma jistax ikopri l-ħtiġijiet kollha, u lfinanzjament pubbliku mill-Istati Membri u dawk Assoċjati, li bħalissa huwa bejn wieħed u
ieħor ekwivalenti għal tliet kwarti tal-finanzjament pubbliku totali f'dan il-qasam, huwa vitali
b'mod indaqs. Huwa wkoll essenzjali li l-finanzjament pubbliku jiġi kkomplementat b'aktar
investiment privat.
Il-finanzjament Komunitarju għar-riċerka dwar il-valutazzjoni tar-riskji u l-ġestjoni (inklużi lmetodi u l-istrumentazzjoni) kompla jikber, minn EUR 25 miljun fil-perjodu ta' erba' snin
mill-2003 sal-2006, għal aktar minn EUR 50 miljun fil-perjodu ta' sentejn mill-2007 sal-2008.
Din iċ-ċifra, ta' madwar 5 % tal-finanzjament totali tan-nanoteknoloġija, tiġi ssupplimentata
bir-riċerka dwar is-sikurezza integrata fil-proġetti li jkunu aktar qrib tal-applikazzjonijiet; u lħidma ta' sostenn dwar kwistjonijiet etiċi, legali u tas-soċjetà. L-oqsma ewlenin indirizzati
jinkludu l-karatterizzazzjoni nanomaterjali, l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem, l-esponiment u
l-impatti ambjentali. Sar progress b'mod notevoli fil-karatterizzazzjoni u t-tossikoloġija:
– Ġew ivvalidati għadd ta' metodi sabiex jiġu kkaratterizzati n-nanopartikuli, u issa llaboratorji jistgħu jużaw nanomaterjali ġodda ta' referenza sabiex itejbu u juru lprofiċenzja tagħhom f'dan il-qasam tal-metroloġija.
– Fil-qasam tat-tossikoloġija, riċerka premjata qiegħda ttejjeb il-fehim tal-interazzjonijiet
bejn in-nanopartikuli u l-ġisem tal-bniedem.
Il-Kumitati Xjentifiċi tal-UE enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar riċerka dwar is-sikurezza għassaħħa tal-bniedem u l-ambjent. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tqawwi u tikkonsolida
dawn l-isforzi b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-industrija u l-organizzazzjonijiet
internazzjonali.
2.

INFRASTRUTTURA U POLI TA' EĊĊELLENZA EWROPEJ

Nanoteknoloġija innovattiva toħloq il-ħtieġa għal infrastrutturi tar-riċerka b'massa kritika u
natura interdixxiplinarja, flimkien ma' mekkaniżmi ta' trasferiment tat-teknoloġija, sabiex isir
progress li jmur lil hinn mir-riċerka u jwassal għal innovazzjoni industrijali.
Il-Kummissjoni kompliet tappoġġa l-infrastrutturi tan-nanoteknoloġija permezz talfinanzjament tal-aċċess għall-faċilitajiet eżistenti u l-iżvilupp ta' faċilitajiet ġodda. Barra minn
hekk, f'dawn l-aħħar sentejn, bosta Netwerks ta' Eċċellenza tal-FP6 wasslu għal "integrazzjoni
dewwiema" fis-sura ta' istituti ġodda u infrastrutturi virtwali, bħalma hija l-Faċilità talIspettroskopija Teoretika (ETSF).
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Ta' min jinnota li l-isforzi ta' bosta Stati Membri fil-ħolqien jew l-espansjoni ta' infrastrutturi
tar-riċerka li jindirizzaw in-nanoteknoloġija huma ta' inkoraġġiment. Notevolment fost dawn
l-isforzi nsibu l-PRINS, faċilità tad-distribuzzjoni li tinvolvi ċ-ċentri Belġjani, Ġermaniżi u
Franċiżi qrib tal-industrija tan-nanoelettronika; il-Laboratorju Iberjan Internazzjonali l-ġdid
tan-Nanoteknoloġija fi Braga; l-inizjattiva Franċiża sabiex jinħolqu "ċentri ta' integrazzjoni
tan-nanoteknoloġija" fi Grenoble, Saclay u Toulouse; u l-inizjattiva ta' Gennesys6 li tlaqqa'
flimkien il-faċilitajiet għar-riċerka fl-applikazzjonijiet tan-nanoteknoloġija li jinvolvu nnewtroni u sinkrotroni.
3.

RIŻORSI UMANI INTERDIXXIPLINARJI: L-EWROPA TEĦTIEĠ ILKREATTIVITÀ

Il-progress fin-nanoteknoloġija jiddependi fuq ħaddiema tas-sengħa u approċċi
interdixxiplinarji, li joħolqu l-ħtieġa li nitbiegħdu minn skemi ta' edukazzjoni u taħriġ aktar
tradizzjonali. Ġie rrappurtat7 li parteċipanti industrijali jqisu n-nuqqas ta' riżorsi umani xierqa
bħala wieħed mill-akbar ostakli għall-innovazzjoni. L-attivitajiet ta' taħriġ fin-nanoteknoloġija
baqgħu jiġu ffinanzjati mill-Kummissjoni, l-aktar permezz tal-azzjonijiet Marie Curie talprogramm "Nies", li pprovda total ta' EUR 125 miljun għall-proġetti tan-nanoteknoloġija fl2007-2008. Proġetti oħra, bl-aktar mod notevoli n-netwerks ta' Eċċellenza tal-FP6 u wħud
mill-Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej, taw kontributi sinifikanti għat-taħriġ. Dawn ilkontributi kollha enfasizzaw l-approċċi interdixxiplinarji u t-trasferiment tar-riżultati millakkademja għall-industrija. Fl-2007-2008, kontribuzzjoni oħra ta' madwar 80 miljun EUR
għan-nanoteknoloġija ġiet mill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (KER) li jimplimenta lprogramm "Ideat". Dan joffri opportunitajiet lil timijiet individwali permezz ta' approċċ
immexxi mill-investigaturi, filwaqt li jinkoraġġixxi lix-xjenzati sabiex jaqbżu l-fruntieri
stabbiliti tal-għarfien u l-konfini tad-dixxiplini.
Barra minn hekk, ħafna universitajiet Ewropej qegħdin joħolqu korsijiet tan-nanoteknoloġija
u Gradi tal-Masters. Għad baqa' ħafna xi jsir fil-ġejjieni, tal-anqas f'termini kwantitattivi.
L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) jista' joffri impetu għall-iżviluppi
fir-riżorsi umani u l-innovazzjoni8.
4.

INNOVAZZJONI INDUSTRIJALI: MILL-GĦARFIEN GĦAS-SUQ

Il-globalizzazzjoni bidlet l-ekonomija dinjija, u ħolqot opportunitajiet ġodda u sfidi ġodda li
jesiġu li l-Ewropa ssir aktar kreattiva u innovattiva. Minkejja l-finanzjament pubbliku kbir talR&D Ewropew fin-nanoteknoloġija, l-investiment privat korrispondenti għadu baxx meta
mqabbel ma' dawk tal-kompetituri ewlenin tal-Ewropa. U s-sehem tal-Ewropa tal-brevetti filqasam tan-nanoteknoloġija ma jistax jitqabbel mas-sehem tagħha ta' pubblikazzjonijiet f'dan
il-qasam.
Il-Kummissjoni appoġġat l-innovazzjoni fin-nanoteknoloġija permezz ta' politiki u azzjonijiet
differenti. L-inizjattivi ewlenin relatati man-nanoteknoloġija jinkludu: Aktar enfasi fuq l-
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http://gennesys.neutron-eu.net/
Fi studju reċenti tal-OECD-WPN li għad irid jiġi ppubblikat
L-ewwel sejħa għall-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni, bi tliet oqsma ta' prijorità rilevanti
għan-nanoteknoloġija għalqet f'Awwissu 2009; http://eit.europa.eu/kics-call.html
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applikazzjonijiet fir-riċerka ffinanzjata taħt l-FP7; impenn kontinwu b'rabta ma' attivitajiet
regolatorji u ta' standardizzazzjoni; u l-ħolqien ta' osservatorju tan-nanoteknoloġija,
OsservatorjuNANO,9 sabiex jiġu studjati l-opportunitajiet u r-riskji f'oqsma varji tatteknoloġija. F'dan il-kuntest, tingħata attenzjoni speċjali lill-SMEs u lin-negozji ġodda (startups).
L-ENIAC, l-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta (ITK) fin-Nanoelettronika, hija eżempju ta'
wieħed mill-ewwel approċċi tal-ġbir flimkien tal-isforzi privati u pubbliċi Għall-ewwel darba,
il-Komunità u l-Istati Membri qegħdin jiffinanzjaw l-R&D b'mod konġunt, b'investiment
totali ta' EUR 3 biljun sal-2013.
Barra minn hekk, l-allokazzjonijiet mill-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni
(CIP), kif ukoll il-fondi strutturali tal-politika tal-koeżjoni, jistgħu jikkontribwixxu għalliżvilupp tan-nanoteknoloġija.
L-aċċettazzjoni tal-istandards tal-prodott u tal-prestazzjoni, kif ukoll l-iżvilupp ta' prodotti
ġodda bbażat dejjem aktar fuq ix-xjenza, jiddependu fuq l-iżvilupp ta' standards ta' kejl u
ttestjar li jappoġġaw is-sikurezza u l-kwalità tal-prodott. Tul dawn l-aħħar sentejn, l-Istati
Membri kkontribwew għall-iżvilupp inizjali tal-istandards tan-nanoteknoloġija. Barra minn
hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri ħadmu flimkien mal-ISO u s-CEN. Fis-snin li ġejjin,
hija mistennija aktar azzjoni f'dan il-qasam10. Il-Kummissjoni lis-CEN tatu l-mandat sabiex
jippreżenta programm ta' standardizzazzjoni u ġiet żviluppata lista ta' proġetti ta' standards
proposti. Attwalment din qiegħda tkun segwita b'mandat speċifiku ta' standardizzazzjoni li
jiffoka fuq it-terminoloġija, il-karatterizzazzjoni tan-nanomaterjali, u l-metodi sabiex jiġi
vvalutat u simulat l-esponiment.
Speċjalment fi żmien ta' tnaqqis ekonomiku, huwa meħtieġ sforz konsiderevoli ta' azzjoni
sabiex jiżdied kemm jista' jkun possibbli l-effett tal-investiment pubbliku kbir fir-riċerka u linfrastrutturi. Dan l-approċċ ta' "innovazzjoni miftuħa" għandu jżomm l-investiment privat u
jżidu fil-ġejjieni.
5.

L-INTEGRAZZJONI TAD-DIMENSJONI TAS-SOĊJETÀ: L-INDIRIZZAR
TAL-ASPETTATTIVI U T-TĦASSIB

Element essenzjali ta' approċċ integrat, sikur u responsabbli huwa l-integrazzjoni tal-aspetti
tas-saħħa, tas-sikurezza u dawk ambjentali fl-iżvilupp tan-nanoteknoloġija, u li jiġi stabbilit
djalogu effikaċi mal-partijiet interessati kollha. Twettqu bosta azzjonijiet sabiex jintlaħaq lgħan ġenerali li jitqiesu l-aspettattivi u t-tħassib tan-nies.
Fi Frar 2008, il-Kummissjoni adottat ir-rakkomandazzjoni għal "Kodiċi ta’ Kondotta għal
riċerka responsabbli fil-qasam tan-nanoxjenzi u tan-nanoteknoloġiji11", li jipprovdi linji gwida
li jiffavorixxu approċċ responsabbli u miftuħ. Kif intalab mill-Kunsill ta' Settembru 200812, ilKummissjoni se timmonitorja l-Kodiċi regolarment, u se tirrevedih kull sentejn sabiex tqis liżviluppi fin-nanoteknoloġija u l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà Ewropea.
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www.observatorynano.eu
Jiġifieri, riċerka prenormattiva u konormattiva kif ukoll azzjoni normattiva.
Kodiċi ta’ Kondotta għal riċerka responsabbli fil-qasam tan-nanoxjenzi u tan-nanoteknoloġiji,
C(2008)424
12959/1/08 REV 1 (L-2891 Laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività)
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Il-proposti kollha li jitqiesu għall-finanzjament taħt l-FP7 u li jkunu sensittivi mil-lat etiku
jgħaddu minn analiżi etika li ssir bl-akbar reqqa. Jiġu ffinanzjati biss jekk jindirizzaw
kwistjonijiet etiċi b'mod adegwat u jissodisfaw ir-rekwiżiti Komunitarji u nazzjonali meħtieġa
– pereżempju l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Isiru sforzi sabiex jiżdied l-għarfien
tar-riċerkaturi dwar il-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissjoni.
Rekwiżit partikolari fil-politika tal-UE huwa marbut mal-promozzjoni ta' alternattivi għallittestjar fuq l-annimali. Il-Kummissjoni tiffinanzja r-riċerka f'metodi alternattivi ta' ttestjar u
strateġiji bi sħab mal-industrija u tikkoopera mal-OECD dwar din il-kwistjoni. Iċ-ĊKR talKummissjoni huwa attiv ukoll fl-iżvilupp u l-valutazzjoni ta' metodi alternattivi.
Il-konverġenza li tista' sseħħ mal-bijoteknoloġija, it-tagħrif informatiku u x-xjenzi
konoxxittivi żżid l-opportunitajiet għall-applikazzjonijiet ta' benefiċċju, iżda tqajjem ukoll
mistoqsijiet importanti marbuta mal-etika, is-sikurezza, is-sigurtà u r-rispett tad-drittijiet
fundamentali. X'aktarx ikun meħtieġ li dawn jiġu indirizzati minn opinjoni ġdida tal-Grupp
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda.
Bosta proġetti ta' involviment ġew iffinanzjati taħt l-FP6 u l-FP7. Dawn jindikaw li hemm ilħtieġa għal deliberazzjoni pubblika aktar permanenti dwar in-nanoteknoloġija fil-kuntest
wiesa' tagħha tas-soċjetà. Il-Kummissjoni segwiet politika attiva ta' impenn u konsultazzjoni
mal-partijiet interessati, b'mod partikolari permezz tal-involviment kontinwu tal-partijiet
interessati fil-gruppi ta' ħidma tal-Kummissjoni responsabbli għall-koordinazzjoni talimplimentazzjoni tar-regolamentazzjoni; u fil-gruppi ta' ħidma annwali tan-Nanoteknoloġija
"Djalogu dwar is-Sikurezza għas-Suċċess". Twettqu wkoll djalogu u impenn pubbliku fillivell nazzjonali.
It-talba għad-djalogu u l-impenn fil-Pjan ta' Azzjoni tidher ukoll f'inizjattivi oħra varji
organizzati minn Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej u f'fora ta' interess speċjali bħalma huma lindustrija u l-gruppi tal-konsumaturi. L-eżistenza ta' fora differenti tindika l-ħtieġa li ddibattiti jiġu mmonitorjati fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, pereżempju blappoġġ mill-attivitajiet tal-FP7 għall-ġejjieni, sabiex b'mod konsistenti lil dawk li jfasslu lpolitika jitwasslulhom il-messaġġi mid-dibattiti pubbliċi. Fl-10 ta' Settembru 2009, ilKummissjoni organizzat udjenza xjentifika dwar il-valutazzjoni tar-riskji tannanoteknoloġiji13.
Il-Kummissjoni ppubblikat firxa wiesgħa ta' materjal informattiv f'ħafna lingwi u għal etajiet
varji. U annotazzjoni speċifika għan-nanoteknoloġija fuq is-sit tal-internet tal-Kummissjoni,
Europa, tgħin lill-pubbliku sabiex isegwi l-attivitajiet kollha tagħha tan-nanoteknoloġija.
6.

ĦARSIEN TAS-SAĦĦA, TAS-SIKUREZZA, TAL-AMBJENT U TALKONSUMATURI

Il-prodotti tan-nanoteknoloġija jeħtieġ li jkunu konformi mal-livelli għoljin tal-ħarsien talkonsumaturi, tal-ħaddiema u tal-ambjent stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja. Dawn ilprodotti jistgħu jgawdu l-aċċettazzjoni pubblika biss jekk dawn ir-regolamenti jindirizzaw
b'mod adegwat l-isfidi l-ġodda mit-teknoloġiji; jekk il-manifatturi kapaċi juru li huma sikuri;
u jekk il-konsumaturi jipperċepixxuhom bħala sikuri.

13
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http://ec.europa.eu/health/nanohearing_en.htm
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6.1.

Ir-Regolamentazzjoni

F'Ġunju 2008, il-Kummissjoni adottat il-Komunikazzjoni "Aspetti regolatorji tannanomaterjali",14 sabiex tissodisfa l-impenn li kien sar fil-Pjan ta' Azzjoni. MalKomunikazzjoni kien hemm mehmuż Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jipprovdi sommarju
tal-leġiżlazzjoni b'rabta mal-aspetti tas-saħħa, tas-sikurezza u l-aspetti ambjentali tannanomaterjali, u li jagħti deskrizzjoni ġenerali tal-ħtiġijiet regolatorji tar-riċerka u l-miżuri
relatati15.
Din l-analiżi regolatorja kkonkludiet li l-oqfsa regolatorji Komunitarji eżistenti jkopru filprinċipju r-riskji potenzjali għas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent b'rabta man-nanomaterjali.
Mingħajr ma tiġi eskluża l-bidla regolatorja fid-dawl ta' tagħrif ġdid, il-Kummissjoni
enfasizzat li l-ħarsien tas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent jeħtieġ li jiżdied l-aktar billi titjieb limplimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali. Il-Kummissjoni mhux biss qiegħda tapoġġa rriċerka dwar il-valutazzjoni tar-riskji iżda qiegħda taħdem ukoll f'bosta oqsma regolatorji
sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni, tivvaluta l-adegwatezza tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u tqis
jekk hemmx il-ħtieġa għal bidla regolatorja dwar aspetti speċifiċi16.
Il-Komunikazzjoni ġiet eżaminata kemm mill-Parlament Ewropew17 kif ukoll mill-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew18. Il-Parlament Ewropew b'mod partikolari jistaqsi jekk finnuqqas ta' dispożizzjonijiet espliċiti għan-nanoteknoloġija fil-liġi Komunitarja, illeġiżlazzjoni tistax titqies bħala adegwata sabiex tkopri r-riskji marbuta man-nanomaterjali.
Minħabba n-nuqqas ta' dejta xierqa u metodi ta' valutazzjoni, il-Parlament jitlob li rregolamenti eżistenti jiġu analizzati bir-reqqa. Fuq talba tal-Parlament Ewropew,
dispożizzjonijiet speċifiċi b'rabta man-nanomaterjali ddaħħlu jew qegħdin jitqiesu għalleġiżlazzjoni dwar il-kożmetiċi, l-ikel ġdid u l-addittivi tal-ikel.
Kif kien ippjanat, fl-2011, il-Kummissjoni se tippreżenta analiżi regolatorja aġġornata fejn se
tingħata attenzjoni partikolari lill-punti li tqajmu mill-Parlament Ewropew u l-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Skont kif ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tipproponi
bidliet regolatorji.
6.2.

Negħlbu n-nuqqas ta' għarfien

Ostaklu speċifiku li jeħtieġ li ngħelbu huwa l-ħtieġa għal għarfien aħjar f'oqsma bħalma huma
l-karatterizzazzjoni tan-nanomaterjali, it-tossiċità, l-ekotossiċità, is-sikurezza u l-valutazzjoni
tal-esponiment. Dan għandu jippermetti sabiex l-għodod tal-implimentazzjoni, bħalma huma
l-istrateġiji ta' ttestjar integrat u d-dokumenti ta' gwida, jiġu adattati sabiex in-nanomaterjali
jitqiesu b'mod sħiħ.
Il-proġetti mfassla sabiex jindirizzaw il-kwistjonijiet tas-sikurezza ambjentali u tas-saħħa, taħt
l-FP7 u fiċ-ĊKR, wasslu għal fehim aħjar tal-mekkaniżmi ta' interazzjoni tan-nanomaterjali

14
15
16
17
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Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali, COM(2008)366
SEC(2008)2036
Pereżempju, il-grupp ta' ħidma għan-nanomaterjali taħt ir-REACH għamel progress u ppubblika lewwel riżultati: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/nanomaterials.pdf
Ir-Riżoluzzjoni tal-24 ta' April 2009 dwar l-aspetti regolatorji tan-nanomaterjali (2008/2208(INI))
L-Opinjoni tal-25 ta' Frar 2009 dwar il-Komunikazzjoni dwar l-Aspetti Regolatorji tan-Nanomaterjali,
INT/456; http://eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en
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mas-sistemi bijoloġiċi, kif ukoll l-iżvilupp ta' metodi ġodda ta' ttestjar, pereżempju għallvalutazzjoni tal-esponiment.
Il-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam hija qawwija. Il-Kummissjoni hija involuta
ferm fil-ħidma attwali fi ħdan il-Grupp ta' Ħidma tal-OECD għan-Nanomaterjali
Manufatturati (WPMN), li qiegħed jiżviluppa metodi ta' ttestjar u linji gwida għallvalutazzjoni tar-riskji. Barra minn hekk, il-ħidma tal-istandardizzazzjoni tal-ISO se tiffaċilita
konverġenza globali fl-istandards għall-implimentazzjoni tar-regolamentazzjoni.
Il-Kumitati Xjentifiċi indipendenti tal-UE ppreżentaw sitt opinjonijiet f'dawn l-aħħar ħames
snin fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskji tan-nanomaterjali. Fid-dawl tan-nuqqasijiet li għad
baqa' fl-għarfien, l-opinjonijiet jenfasizzaw li riskji potenzjali tan-nanomaterjali jeħtieġ li jiġu
vvalutati abbażi ta' każ b'każ u jsiru rakkomandazzjonijiet għal aktar riċerka dwar issikurezza.
Mil-lat regolatorju, hemm għadd ta' ħtiġijiet urġenti:
– Il-finanzjament għar-riċerka għandu jiżdied kif ukoll jiġi kkonsolidat, sabiex inlaħħqu malpassi tal-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta' applikazzjonijiet ġodda.
– Sabiex tinkiseb dejta rilevanti, il-metodi għall-valutazzjoni tar-riskji disponibbli bħalissa
jeħtieġ li jiġu aġġustati, ivvalidati u armonizzati għan-nanomaterjali.
– B'mod partikolari, il-metodi jeħtieġ li jittejbu, jiġu żviluppati u vvalidati, fl-oqsma talkaratterizzazzjoni, il-valutazzjoni tal-esponiment, l-identifikazzjoni tal-perikli, ilvalutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja u s-simulazzjoni. Għal dan il-għan, se tkun meħtieġa wkoll
riċerka dwar aspetti fundamentali li jirrigwardaw l-interazzjoni tan-nanomaterjali malorganiżmi ħajjin.
– Huma meħtieġa nanomaterjali ta' referenza xierqa għall-iżvilupp u l-validazzjoni talmetodi, kif ukoll għall-assigurazzjoni tal-kwalità.
– Jeħtieġ li d-databases pubbliċi jiġu żviluppati, sabiex iservu fil-valutazzjoni tas-sikurezza
tan-nanomaterjali.
– Ir-riċerka li tħaffef l-iżvilupp ta' linji gwida u standards fi ħdan l-OECD, l-ISO u s-CEN
għandha tingħata fokus partikolari.
Għalkemm l-għarfien dwar il-preżenza tan-nanomaterjali fis-suq qiegħed jiżdied, ilKummissjoni hija konxja dwar il-ħtieġa li tinkiseb deskrizzjoni ġenerali aħjar u aktar preċiża.
Fl-2011, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tippreżenta tagħrif dwar it-tipi u l-użijiet tannanomaterjali, inklużi l-aspetti tas-sikurezza.
7.

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI

Il-Kummissjoni, f'konformità mal-mandat li rċeviet mingħand il-Kunsill f'Settembru 2004,19
involviet ruħha fi djalogu internazzjonali dwar in-nanoteknoloġija. Minn dakinhar 'l hawn ilkooperazzjoni internazzjonali saret parti integrali tal-politika tal-Kummissjoni f'nistgħu
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12487/04 (L-2605 Laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività)
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ngħidu l-oqsma kollha tal-Pjan ta' Azzjoni. L-azzjonijiet tal-Kummissjoni li kien hemm filpassat u dawk li għaddejjin bħalissa fix-xena internazzjonali jinkludu:
–

Kollaborazzjoni fil-proġetti tar-riċerka, inklużi l-proġetti dwar il-valutazzjoni tarriskji.

–

Il-provvediment ta' appoġġ għall-involviment ta' riċerkaturi minn pajjiżi terzi filproġetti ffinanzjati mill-UE; u għan-netwerking tar-riċerkaturi minn pajjiżi terzi filqasam tan-nanoteknoloġija.

–

L-organizzazzjoni, fl-2008, tat-tielet Djalogu Internazzjonali dwar l-iżvilupp
responsabbli tan-nanoteknoloġija. Dan kopra l-governanza, il-kodiċi ta' prattika, issikurezza u r-regolamentazzjoni u l-kollaborazzjoni.

–

Il-parteċipazzjoni
nanoteknoloġija.

–

Impenn attiv fl-OECD-WPMN,21 li huwa l-forum internazzjonali ewlieni għal aktar
żvilupp ta' linji gwida li jservu bħala test u ta' strateġiji meħtieġa għallimplimentazzjoni xierqa tar-regolamentazzjoni.

–

Fi ħdan l-ISO u s-CEN, il-Kummissjoni tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' standards
miftiehma globalment dwar it-terminoloġija u l-karatterizzazzjoni fiżikokimika ta'
nanomaterjali, sabiex jinħoloq approċċ konverġenti fl-ittestjar tan-nanomaterjali.

–

Il-konverġenza regolatorja hija kwistjoni pendenti fid-djalogi mal-imsieħba
kummerċjali ewlenin tal-UE.

8.

IMPLIMENTAZZJONI TA' STRATEĠIJA KOERENTI U VIŻIBBLI FILLIVELL EWROPEW

fil-ħidma

tal-OECD-WPN20,

dwar

il-governanza

tan-

L-iskop tal-Pjan ta' Azzjoni huwa li jiżgura li jkun hemm l-aħjar tmexxija possibbli fliżvilupp u l-użu tan-nanoteknoloġija. L-implimentazzjoni effikaċi tiegħu teħtieġ struttura u
koordinazzjoni effiċjenti, u konsultazzjoni regolari mal-Istati Membri u mal-partijiet
interessati kollha.
Fl-2005 ġie stabbilit Grupp ta' bejn is-Servizzi Komunitarji ddedikat għall-aspetti kollha talħidma deskritta f'dan ir-rapport u dan il-grupp ilu attiv minn dakinhar. Is-sit tal-internet
Europa jippreżenta l-ħidma ta' implimentazzjoni li twettqet mis-servizzi tal-Kummissjoni
kollha involuti, u jippreżenta b'mod regolari tweġibiet aġġornati għal mistoqsijiet li jsiru ta'
spiss, f'ħames lingwi: ec.europa.eu/nanotechnology
Huwa inkoraġġanti l-fatt li diversi Stati Membri u Stati Assoċjati adottaw politiki tannanoteknoloġija li huma konformi bis-sħiħ ma' dawk tal-Kummissjoni, u jipprovdu attivitajiet
komplementari, bħalma huma l-finanzjament u l-infrastrutturi. Dawn l-attivitajiet mhumiex
koperti b'mod sistematiku f'dan ir-rapport u fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal talKummissjoni mehmuż. Ingħataw biss eżempji partikolari, li jissuġġerixxu li l-progress fl20
21
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Grupp ta' Ħidma dwar in-Nanoteknoloġija – l-għan ġenerali tiegħu huwa li kemm jista' jkun possibbli
jżid il-benefiċċji tas-soċjetà u dawk ekonomiċi tan-nanoteknoloġija.
Grupp ta' Ħidma fuq in-Nanomaterjali Manufatturati
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Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni huwa
sinifikanti.
Sabiex tinkiseb opinjoni konsistenti dwar dawn l-attivitajiet u tiġi promossa l-koordinazzjoni,
l-isforz intern ta' koordinazzjoni tal-Kummissjoni ġie kkomplementat mill-Grupp ta' Livell
Għoli tan-Nanoteknoloġija, li jlaqqa' flimkien lir-rappreżentanti tal-Istati Membri u Assoċjati
u lill-Kummissjoni.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkooperat mal-Presidenzi tal-UE fl-organizzazzjoni talkonferenzi li pprovdew opportunitajiet sabiex jintwera l-progress u sabiex jiġu stabbiliti aktar
prijoritajeit għall-azzjoni.
KONKLUŻJONI
Sar progress sinifikanti fil-punti kollha tal-Pjan ta' Azzjoni. Billi nibnu fuq dan, qiegħed jiġi
propost li l-azzjonijiet attwali jitkomplew u jiġu kkonsolidati fis-snin li ġejjin, b'enfasi fuq:
– Sforzi tar-riċerka aktar profondi u pjanijiet ta' ħidma għal setturi essenzjali tannanoteknoloġija, sabiex tiżdied l-innovazzjoni u l-kompetittività22. Dan jitqies inseparabbli
mill-avvanz fil-fehim fundamentali dwar l-interazzjoni tan-nanomaterjali tul iċ-ċiklu talħajja tagħhom mal-organiżmi ħajjin, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza u ħarsien
tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.
– Żvilupp akbar tal-infrastrutturi u tas-sistema tal-edukazzjoni b'mod li jkun konsistenti mannatura multidixxiplinarja tan-nanoteknoloġija.
– Tisħiħ tal-mekkaniżmi disponibbli għall-innovazzjoni industrijali, b'enfasi fuq il-kunċett ta'
innovazzjoni miftuħa u trasferiment imħaffef tat-teknoloġija.
– Implimentazzjoni ta' djalogu mas-soċjetà li jkun aktar dirett, iffukat u kontinwu; u lmonitoraġġ tal-opinjoni pubblika u l-kwistjonijiet relatati mal-ħarsien tal-konsumaturi, talambjent u tal-ħaddiema.
– Analiżi kontinwa tal-adegwatezza tar-regolamentazzjoni, fejn l-istrumenti ta'
implimentazzjoni jiġu adattati kif xieraq, tiġi proposta bidla regolatorja fejn meħtieġ, u
meta jkun possibbli jkun hemm involviment ma' żviluppi internazzjonali.
– Stħarriġ tas-suq għall-prodotti tan-nanoteknoloġija, inklużi l-aspetti tas-sikurezza tagħhom,
u żviluppi li jista' jkun hemm.
– Żieda fl-isforz tar-riċerka dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza, inkluża l-ġestjoni tar-riskji tul
iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. Appoġġ għal aktar żvilupp u validazzjoni talkaratterizzazzjoni u l-metodi tal-ittestjar tan-nanomaterjali.
– Jitqawwew il-koordinazzjoni u l-iskambju tat-tagħrif mal-Istati Membri.

22

Il-linji gwida Politiċi tal-President għall-Kummissjoni li jmiss jenfasizzaw il-ħtieġa għal R&D applikat
immexxi mill-industrija, f'oqsma li jinkludu n-nanoteknoloġiji, sabiex fis-suq jaslu prodotti innovattivi
u teknoloġiji nodfa u sabiex titqawwa l-kompetittività tal-industrija tal-UE:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_MT.pdf
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Billi tibni fuq il-kisbiet li kien hemm sa issa u b'dan il-ħtiġijiet f'moħħha, il-Kummissjoni
qiegħda tqis li tipproponi Pjan ta' Azzjoni ġdid tan-Nanoteknoloġija li jkun wieħed mill-forzi
li jmexxu 'l quddiem liż-Żona Ewropea tar-Riċerka u jindirizza kwistjonijiet importanti tassoċjetà u tal-ambjent.
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