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Изменение 1
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Позоваване 2a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид съобщението на 
Комисията „Нанонауки и 
нанотехнологии: план за действие за 
Европа 2005—2009”. Първи доклад за 
изпълнението за периода 2005—2007 г.
(„планът за действие”)1,

Or. en

Изменение 2
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Позоваване 4a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид становището на 
научния комитет по възникващи и 
нови здравни рискове, публикувано на 
19 януари 2009 г.2,

Or. fr

Изменение 3
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Позоваване 5a (ново)

                                               
1 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и 
социален комитет — Нанонауки и нанотехнологии: План за действие за Европа 2005—2009. Първи 
доклад за изпълнението за периода 2005—2007 година COM(2007)0505.

2 Становище относно оценката на риска на продукти от нанотехнологиите; 19 януари 2009 г.; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Препоръката на 
Комисията относно етичен кодекс за 
отговорна научноизследователска 
дейност в областта на нанонауките 
и нанотехнологиите1,

Or. en

Изменение 4
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Позоваване 5 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид становището за 
Европейската комисия на 
Европейската група по етика в 
областта на науката и новите 
технологии относно етичните 
аспекти на наномедицината2,

Or. en

Изменение 5
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Позоваване 8a (ново

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 
година относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на

                                               
1 Препоръка на Комисията относно етичен кодекс за отговорна научноизследователска дейност в 
областта на нанонауките и нанотехнологиите C(2008) 424 окончателен.
2 Становище № 21 на Европейската група по етика, 17 януари 2007 г.
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вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/20061

 ,

Or. en

Изменение 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aa. като има предвид, че
наноматериалите имат огромен 
принос за напредъка в широк диапазон 
от сектори; като има предвид, че
този напредък в крайна сметка ще 
бъде от полза за гражданите и може 
да има значителен принос за 
конкурентоспособността на 
икономиката на Европейския съюз;
като има предвид, че този напредък 
ще позволи също така по-добри 
решения за политиките в областта 
на общественото здраве, заетостта, 
здравословните и безопасни условия 
на труд, информационното общество, 
енергетиката, транспорта, 
сигурността и космоса,

Or. en

Изменение 7
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

                                                                                                                                                  
1 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
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Предложение за резолюция Изменение

Aа. като има предвид, че въпреки 
приемането на европейска стратегия 
за нанотехнологиите и съответното 
отпускане, в рамките на 7ма рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие, на близо 3 500 
000 000 евро за научноизследователска 
дейност в областта на нанонауките, 
Европейският съюз изостава в 
сравнение с настоящите си основни 
конкуренти като САЩ, Япония и 
Южна Корея, които предоставят над 
половината от инвестициите и 
държат две трети от 
регистрираните патенти в света; 
като има предвид необходимостта 
от отчитане на тази икономическа 
реалност при изработване на каквато 
и да е законодателна рамка в 
границите на Общността;

Or. fr

Изменение 8
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че е вероятно
наноматериалите да станат 
следващата „голяма новост“, особено 
като се има предвид, че 
манипулирането на материята е било 
най-дръзката мечта на хората в 
продължение на столетия,

В. като има предвид, че 
наноматериалите предлагат потенциал 
за подкрепа на Лисабонската 
стратегия за превръщане на ЕС до 
2010 г. в „най-конкурентната и 
динамична световна икономика, 
основана на знанието, която да има 
устойчиво икономическо развитие и 
да предлага повече и по-добри работни 
места и по-голямо социално 
сближаване и опазване на околната 
среда”,
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Or. en

Изменение 9
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че е вероятно
наноматериалите да станат 
следващата „голяма новост“, особено 
като се има предвид, че най-дръзката 
мечта на хората в продължение на 
столетия е била , да могат да 
манипулират всичко.

В. като има предвид , че 
наноматериалите допринасят за 
решаването на предизвикателства, 
които стоят пред целия свят, и 
подкрепят Европейския съюз в целта 
му да се превърне в „най-
конкурентната и динамична 
икономика световна икономика, 
основана на знанието“ (Лисабонска 
стратегия),

Or. de

Изменение 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че е вероятно
наноматериалите да станат 
следващата „голяма новост“, особено 
като се има предвид, че най-дръзката 
мечта на хората в продължение на 
столетия е била , да могат да 
манипулират всичко.

В. като има предвид, че 
наноматериалите допринасят за 
решаването на предизвикателства, 
пред които е изправен целият свят, и 
подкрепят Европейския съюз в целта 
му да се превърне в „най-
конкурентната и динамична световна 
икономика, основана на знанието“ 
(Лисабонска стратегия),

Or. de
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Изменение 11
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че е вероятно 
наноматериалите да станат следващата 
„голяма новост“, особено като се има 
предвид, че манипулирането на 
материята е било най-дръзката 
мечта на хората в продължение на 
столетия,

В. като има предвид, че е вероятно 
наноматериалите да станат следващата 
„голяма новост“,

Or. fr

Изменение 12
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че настоящата 
дискусия относно наноматериалите се 
характеризира с много противоречия и 
дори парадокси, с несъгласие и поради 
това с политически борби, които 
започват на толкова базово равнище 
като дефинициите, например:

- докато за наноматериали като цяло 
се считат материали с размер от 
порядъка на 100 nm или по-малко, 
това често се представя погрешно 
като обхват от 1 до 100 nm, въпреки 
че терминът „порядък“ се отнася за 
измерение, а не за конкретен размер,

- мнозина считат, че разликата в 
свойствата поради ефекта на размера 
следва да бъде независим критерий за
дефиниране на наноматериали, 

Г. като има предвид, че настоящата 
дискусия в Европейския съюз относно
наноматериалите се характеризира —
както и всяка противоречива 
дискусия по ключовите иновативни 
технологии, които вече са част от 
ежедневието, но все още съдържат 
елементи на неизвестност по 
отношение на възможната поява на 
непредвидени свойства — с разделение 
на научните среди на привърженици и 
противници на научните изследвания 
в областта на нанотехнологиите, 
чиито последици се изразяват в 
рамките на политическата 
доктрина; като има предвид също 
така, че би било по-ефективно тези 
нови технологии да бъдат обхванати 
от надеждна, многостранна и 
прогресивно развиваща се 
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докато други предлагат това да се 
използва по кумулативен начин, като 
така се ограничи обхватът на 
дефиницията,

- някои предлагат дефиницията да 
бъде ограничена допълнително до 
неразтворими и трайни 
наноматериали, като по този начин 
прилагат потенциалните 
съображения, свързани с риска, на 
равнище дефиниции, докато други са 
против подобно априорно 
ограничение,

законодателна рамка, основана на 
превантивната стратегия, която 
избягва двойната бариера на 
системното прибягване към 
мораториум поради липса на пълна 
информация за продукта и на 
еднозначното отношение към всички 
продукти, съдържащи наночастици, 
без оглед на тяхната реална 
вредност, нито на тяхното крайно 
приложение,

Or. fr

Изменение 13
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че настоящата 
дискусия относно наноматериалите се 
характеризира с много противоречия и 
дори парадокси, с несъгласие и поради 
това с политически борби, които 
започват на толкова базово равнище 
като дефинициите, например: 

Г. като има предвид, че настоящата 
дискусия относно наноматериалите се 
характеризира с липса на информация 
и знания; като има предвид, че в 
момента няма напълно разработен 
комплект от хармонизирани 
определения, въпреки че има някои 
международни стандарти или такива 
в процес на изработване, които дават 
определение на „наномащаб” като 
„диапазон на размерите от 
приблизително 1 nm до 100 nm“, като 
често се прави разлика между:

- докато за наноматериали като цяло 
се считат материали с размер от 
порядъка на 100 nm или по-малко, 
това често се представя погрешно 
като обхват от 1 до 100 nm, въпреки 
че терминът „порядък“ се отнася за 
измерение, а не за конкретен размер,

- нанопредмети, определени като 
„материали с един, два или три 
външни размера по наномащаба“, т.е. 
като материали, състоящи се от 
отделни предмети с много малки 
размери;

- мнозина считат, че разликата в - наноструктурирани материали, 
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свойствата поради ефекта на размера 
следва да бъде независим критерий за 
дефиниране на наноматериали, 
докато други предлагат това да се 
използва по кумулативен начин, като 
така се ограничи обхватът на 
дефиницията,

определени като „имащи вътрешна 
или повърхностна структура по 
наномащаба”, например имащи 
кухини с малки размери;

- някои предлагат дефиницията да 
бъде ограничена допълнително до 
неразтворими и трайни 
наноматериали, като по този начин 
прилагат потенциалните 
съображения, свързани с риска, на 
равнище дефиниции, докато други са 
против подобно априорно 
ограничение,

като има предвид, че Европейската 
комисия насърчава хармонизирано 
определение за наноматериал на ниво 
Организация на обединените нации и 
други компетентни организации и 
следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета 
преразглеждане на цялата европейска 
законодателна рамка, свързана с тази 
тема,

Or. en

Изменение 14
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Г тире 1

Предложение за резолюция Изменение

– докато за наноматериали като цяло се 
считат материали с размер от порядъка 
на 100 nm или по-малко, това често се 
представя погрешно като обхват от 1 до 
100 nm, въпреки че терминът „порядък“
се отнася за измерение,

– докато за наноматериали като цяло се 
считат материали с размер от порядъка 
на 100 nm, това често се представя 
погрешно като обхват от 1 до 100 nm, 
въпреки че терминът „порядък“ се 
отнася за измерение,

Or. fr

Изменение 15
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Г б (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Гб. като има предвид, че почти 
неограниченото приложение на 
нанотехнологиите в най-различни 
сектори, като електрониката, 
текстилната промишленост, 
биомедицината, здравеопазването и 
благополучието, хранителната 
промишленост или енергетиката, 
обуславя невъзможността от 
установяване на единна нормативна 
рамка на равнище Общност,

Or. fr

Изменение 16
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че 
законодателните разпоредби по 
отношение на наноматериалите 
следва да обхванат както 
наночастиците, така и различните 
нанотехнологии и нанопродукти,
като нанотръби, нанофибри, 
нанофилми, наноагрерати, нано-
агломерати (или агрегати от 
наночастици или от наноматериали) 
и т.н., а така също и техните 
приложения, като например 
наноструктурираните материали, 
това обуславя необходимостта от 
приемане на методологичен подход, 
на тестови протоколи и на други 
специални механизми,

Or. fr
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Изменение 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че в контекста на 
REACH до момента не е възможно 
дори да се постигне съгласие за насоки 
или за идентификацията на 
наноматериалите, с което важните 
решения в областта на 
регистрацията се оставят на 
стопанските субекти,

Д. като има предвид, че в контекста на 
REACH са необходими допълнителни 
насоки и консултации относно 
наноматериалите, по-специално 
относно идентификацията на 
веществата,

Or. en

Изменение 18
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че в контекста на 
REACH до момента не е възможно дори 
да се постигне съгласие за насоки или за 
идентификацията на наноматериалите, с 
което важните решения в областта на 
регистрацията се оставят на стопанските 
субекти,

Д. като има предвид, че в контекста на 
REACH до момента не е възможно дори 
да се постигне съгласие за насоки или за 
идентификацията на наноматериалите, 
както и за необходимостта от 
специфични изпитвания и оценки на
нанотехнологиите и 
наноматериалите; като има предвид,
че при това положение важните 
решения в областта на регистрацията се 
оставят на стопанските субекти,

Or. en
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Изменение 19
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че няма ясна
информация за реалната употреба на 
наноматериали в потребителските 
продукти, например:

Е. като има предвид, че информацията
за употребата на наноматериали в
потребителските продукти зависи от
информационния източник и че
REACH ще даде ясна картина за 
употребата,

– докато списъците, изготвени от 
прочути институции, съдържат над 
800 потребителски продукта, 
посочени от производителите и 
основани на нанотехнологии, които 
са пуснати в момента на пазара, 
търговските асоциации на същите 
тези производители поставят под 
въпрос тези цифри, на основата на 
това, че са прекалено високи 
допускания, без самите те да 
предоставят конкретни цифри,

– докато компаниите охотно 
използват „нанотвърдения“, тъй 
като терминът „нано“ изглежда има 
положителен маркетингов ефект, те 
са категорично против обективни 
изисквания за етикетиране,

Or. de

Изменение 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че няма ясна Е. като има предвид, че информацията
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информация за реалната употреба на 
нанотехнологии в потребителските 
продукти, например:

за употребата на нанотехнологии в
потребителските продукти зависи от
информационния източник и че
REACH ще даде ясна картина за 
употребата,

– докато списъците, изготвени от 
прочути институции, съдържат над 
800 потребителски продукта, 
посочени от производителите и 
основани на нанотехнологии, които 
са пуснати в момента на пазара, 
търговските асоциации на същите 
тези производители поставят под 
въпрос тези цифри, на основата на 
това, че са прекалено високи 
допускания, без самите те да 
предоставят конкретни цифри,

– докато компаниите охотно 
използват „нанотвърдения“, тъй 
като терминът „нано“ изглежда има 
положителен маркетингов ефект, те 
са категорично против обективни 
изисквания за етикетиране,

Or. de

Изменение 21
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Е a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Еa. като има предвид, че липсата на 
яснота относно реалната употреба 
на наноматериалите в 
потребителските продукти е малко 
вероятно да се промени, освен ако 
няма ясни изисквания за уведомяване
относно употребата на 
наноматериали, както и цялостно 
прилагане на Директива 2006/114/ЕО
относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама,
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Or. en

Изменение 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че в представяния 
за потенциалните ползи от 
нанотехнологиите се предсказва почти 
неограничено разнообразие от бъдещи 
приложения за наноматериалите; като 
има предвид, че въпреки това 
разнообразието намалява почти до 
нула, когато се стигне до регулаторна 
дискусия относно наноматериалите,

Ж. като има предвид, че в представяния 
за потенциалните ползи от 
нанотехнологиите се предсказва почти 
неограничено разнообразие от бъдещи 
приложения за наноматериалите, които 
трябва да се регулират, ако все още не 
попадат в обхвата на действащи 
регламенти,

Or. en

Изменение 23
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че в представяния 
за потенциалните ползи от 
нанотехнологиите се предсказва почти 
неограничено разнообразие от бъдещи 
приложения за наноматериалите; като 
има предвид, че въпреки това 
разнообразието намалява почти до 
нула, когато се стигне до регулаторна
дискусия относно наноматериалите,

Ж. като има предвид, че в представяния 
за потенциалните ползи от 
нанотехнологиите се предсказва почти 
неограничено разнообразие от бъдещи 
приложения за наноматериалите; като 
има предвид, че въпреки това 
разнообразието намалява значително,
когато се стигне до реалността и 
ползата от нанотехнологиите и 
наноматериалите в многобройните 
приложения и продукти и 
регулаторната дискусия относно 
наноматериалите,
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Or. fr

Изменение 24
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Ж a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Жа. като има предвид, че 
същевременно е необходимо 
съществуващите законодателни 
текстове на Общността и тези, 
които са в процес на изменение, като 
например Регламент (ЕО) № 1907/2006 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), Директива 98/8/ 
ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 1998 г. 
относно пускането на пазара на 
биоциди, Директива 2000/60/ ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г., за 
установяване рамката за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите, Регламент 
(ЕО) № 258/97 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 януари 
1997 г. относно нови храни и нови 
хранителни съставки, Регламент 
(ЕО) № 1333/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно 
хранителните добавки, Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 март 2000 г. 
относно сближаване на 
законодателството на държавите-
членки по отношение на 
етикетирането, представянето и 
рекламата на хранителни продукти, 
Регламент (ЕО) № 1830/2003 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г. относно 
проследяването и етикетирането на 
генетично модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи
от генетично модифицирани 
продукти, Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 януари 2002 г. за 
установяване на общите принципи и 
изисквания към законодателството в 
областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури 
относно безопасността на храните, 
Директива 2003/15/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 
февруари 2003 г. за изменение на 
Директива 76/768/ЕИО на Съвета 
относно сближаването на 
законодателствата на държавите-
членки, свързани с козметични 
продукти, да разширят своето поле 
на приложение, за да обхванат 
наноматериалите,

Or. fr

Изменение 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите: докато научните 
комитети на Комисията посочват 
сериозни слабости не само в ключови 
данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни, много 
представители на индустрията 
твърдят, че всички съответни данни 

З. като има предвид, че дебатът за
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите продължава: 
докато научните комитети на Комисията 
и на ОИСР установиха, че наличните 
методи за проверка са принципно 
приложими; като има предвид, че 
това мнение се споделя от повечето 
представители на индустрията, 
които освен това установяват, че за 
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са налице и няма методологически 
слабости,

многобройните произвеждани в 
момента наноматериали са налице 
необходимите данни за оценка на 
сигурността на комерсиалните 
продукти,

Or. de

Изменение 26
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите: докато научните 
комитети на Комисията посочват 
сериозни слабости не само в ключови 
данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни, много 
представители на индустрията 
твърдят, че всички съответни данни 
са налице и няма методологически 
слабости,

З. като има предвид, че дебатът за
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите продължава:
докато научните комитети на Комисията 
и на ОИСР установиха, че наличните 
методи за проверка са принципно 
приложими; като има предвид, че 
това мнение се споделя от повечето 
представители на индустрията, 
които освен това установяват, че за 
многобройните произвеждани в 
момента наноматериали са налице 
необходимите данни за оценка на 
сигурността на комерсиалните 
продукти,

Or. de

Изменение 27
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно 

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно 
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възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите: докато научните 
комитети на Комисията посочват 
сериозни слабости не само в ключови 
данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни, много 
представители на индустрията 
твърдят, че всички съответни данни 
са налице и няма методологически 
слабости,

възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите; като има предвид, 
че научните комитети и агенции на 
Европейския съюз посочват сериозни 
слабости не само в ключови данни, но 
дори и в методите за получаване на 
подобни данни; като има предвид, че
следователно Европейският съюз 
трябва да продължи да инвестира в
НИРД в областта на 
наноматериалите и да разработва в 
сътрудничество със своите агенции и 
международни партньори методи за 
оценка и подходяща и хармонизирана 
метрология и номенклатура,

Or. en

Изменение 28
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно 
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите: докато научните 
комитети на Комисията посочват 
сериозни слабости не само в ключови 
данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни, много
представители на индустрията твърдят, 
че всички съответни данни са налице и 
няма методологически слабости,

З. като има предвид, че съществува 
важно противоречие относно 
възможността да се оцени безопасността 
на наноматериалите: независимо че 
научните комитети на Комисията 
посочват сериозни слабости не само в 
ключови данни, но дори и в методите за 
получаване на подобни данни и
запълването на липсата на познания 
в областта на нанотехнологиите и 
наноматериалите; като има предвид, 
че много представители на индустрията 
твърдят, че всички съответни данни са 
налице и няма методологически 
слабости,

Or. fr
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Изменение 29
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение З a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Зa. като има предвид, че НКВИНЗР 
идентифицира някои специфични 
опасности за здравето, както и 
токсични ефекти върху организмите 
от околната среда за някои 
наноматериали и счете, че тези 
резултати означават потенциални 
опасности, които следва да се вземат 
предвид,

Or. en

Изменение 30
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение З б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Зб. като има предвид, че освен това
НКВИНЗР констатира липсата като 
цяло на висококачествени данни за 
експозицията на хора и околна среда и 
очаква разработването на 
процедурите за оценка на риска да 
продължи до натрупването на 
достатъчно научна информация за 
характеризиране на възможния 
вреден ефект върху хората и 
околната среда, като стигна до 
заключението, че знанията за 
методологията както за оценката на 
експозицията, така и за 
идентифицирането на опасностите 
се нуждаят от допълнително 
развитие, потвърждение и 
стандартизация,
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Or. en

Изменение 31
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение З в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Зв. като има предвид, че съчетанието 
от доказателства за опасности за 
определени наноматериали и липсата 
като цяло на методи за правилна 
оценка на рисковете от
наноматериалите е причина за 
безпокойство,

Or. en

Изменение 32
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение З г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Зг. като има предвид, че настоящото 
финансиране по отношение на 
въздействието на наноматериалите 
върху околната среда, здравето и 
безопасността, предвидено в Седмата 
рамкова програма за научни 
изследвания (РП7) е твърде малко; 
като има предвид, че освен това 
критериите за оценка за възлагане на
научноизследователски проекти за 
оценка на безопасността на 
наноматериалите по РП7 са 
прекалено рестриктивни (т. е. с 
тясна иновационна насоченост) и 
следователно не насърчават 
достатъчно бързото разработване на 
научни методи за оценка на 
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наноматериалите,

Or. en

Изменение 33
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение З a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

За. като има предвид, че голяма част 
от средствата по 7ма рамкова 
програма за научни изследвания и 
технологично развитие, 
предназначени за нанотехнологиите, 
се насочва към изследователски и 
развойни програми в областта на 
нанотехнологиите в ущърб на 
оценката, изготвянето и развитието 
на специални методологии за оценка 
на безопасността, здравното и 
екологично въздействие на 
нанотехнологиите и на 
наноматериалите,

Or. fr

Изменение 34
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение З д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Зд. като има предвид, че знанията за 
потенциалното въздействие върху 
здравето и околната среда 
значително изостават от 
развитието на пазара, повдигайки по 
този начин основни въпроси относно 
способността на сегашния модел на 
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управление да се справи с 
нововъзникващите технологии в 
„реално време”,

Or. en

Изменение 35
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че Парламентът 
призова за проучване на ефектите от 
наночастиците, които не са лесно 
разтворими или биоразградими, в 
съответствие с принципа на 
предпазливост, преди подобни частици 
да се пускат в производство и на пазара,

И. като има предвид, че Парламентът 
призова в резолюцията си от 28 
септември 2006 г. относно 
„Нанонауки и нанотехнологии: план 
за действие за Европа през 2005—
2009 г.” 1 за осъществяването на
проучване на ефектите от 
наночастиците, които не са лесно 
разтворими или биоразградими, в 
съответствие с принципа за 
предпазливост, преди подобни частици 
да се пускат в производство и на пазара,

Or. fr

Изменение 36
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че съобщението на 
Комисията относно „Наноматериалите 
от гледна точка на регулаторната 
уредба” сериозно губи от стойността 
си поради пълната липса на информация 

Й. като се има предвид, че стойността 
на съобщението на Комисията относно 
„Наноматериалите от гледна точка на 
регулаторната уредба” намалява 
сериозно поради пълната липса на 

                                               
1 ОВ C 306, 15.12.2006 г., стр. 426.
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за специфичните свойства на 
наноматериалите, за тяхната реална 
употреба и потенциалните рискове и 
ползи,

информация за специфичните свойства 
на наноматериалите, за тяхното реално 
приложение и потенциални рискове и 
ползи, като поставя под съмнение 
специалния интерес и възможен 
принос на нанотехнологиите и 
наноматериалите в сравнение с 
конвенционалните технологии, 
материали и вещества,

Or. fr

Изменение 37
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че съобщението на 
Комисията относно „Наноматериалите 
от гледна точка на регулаторната 
уредба” сериозно губи от стойността си
поради пълната липса на информация 
за специфичните свойства на 
наноматериалите, за тяхната реална 
употреба и потенциалните рискове и 
ползи,

Й. като има предвид, че съобщението на 
Комисията относно „Наноматериалите 
от гледна точка на регулаторната 
уредба” би имало по-голяма стойност
при наличие на повече информация за 
специфичните свойства на 
наноматериалите, за тяхната реална 
употреба и потенциалните рискове и 
ползи,

Or. en

Изменение 38
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че Комисията 
представи само тясно юридически
преглед на приложимото общностно 
законодателство, без да разглежда 

К. като има предвид, че Комисията 
представи преглед на приложимото 
общностно законодателство, 
концентрирайки се върху 
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настоящи или вероятни бъдещи 
употреби на наноматериалите и без 
да описва подробно специфичното 
естество на наноматериалите и 
възникващите в резултат 
предизвикателства,

наноматериалите, които са
понастоящем в производство и/или 
пуснати на пазара,

Or. en

Изменение 39
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

Л. като има предвид, че прегледът на 
Комисията показва, че за момента 
няма специфични разпоредби относно 
наноматериали в общностното 
законодателство,

Л. като има предвид, че прегледът на 
Комисията показва, че не са 
необходими специфични разпоредби 
относно наноматериалите в 
общностното законодателство, понеже 
наноматериалите са вещества, а 
веществата са достатъчно добре 
регламентирани чрез разпоредбите за
химическите вещества и 
специфичното за сектора 
законодателство,

Or. de

Изменение 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

Л. като има предвид, че прегледът на 
Комисията показва, че за момента 
няма специфични разпоредби относно 
наноматериали в общностното 

Л. като има предвид, че прегледът на 
Комисията показва, че не са 
необходими специфични разпоредби 
относно наноматериалите в 
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законодателство, общностното законодателство, понеже 
наноматериалите са вещества, а 
веществата са достатъчно добре 
регламентирани чрез разпоредбите за 
химическите вещества и 
специфичното за сектора 
законодателство,

Or. de

Изменение 41
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Лa. като има предвид, че при по-
щателен преглед REACH разкрива 
много слабости по отношение на 
наноматериалите, например:
- прагът от един тон изключва 
наноматериалите, произвеждани в 
малки количества, независимо че 
такива наноматериали присъстват в 
потребителски продукти,
- оценката за експозиция става 
задължителна само за вещества, 
произвеждани от един производител в 
количества над 10 тона годишно, и 
ако е констатирано, че отговарят на 
критериите за класификация като 
опасни в съответствие с Директива 
67/548/ЕИО; предвид настоящите 
трудности с идентифицирането на 
опасностите, оценка на експозицията 
може и да не бъде дадена поради 
неидентифициране на опасности на 
базата на съществуващата 
методология, въпреки че оценката на 
експозицията е от съществена 
важност за правилната оценка на 
риска от наноматериалите,
- изискванията на REACH за 
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съобщаване на веществата в 
изделията се отнасят само за 
вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство, които са в списъка
с кандидат-веществата и когато 
присъстват в концентрации над 0,1 
тегловни % в изделието и в общо 
количество над един тон в тези 
изделия на година за производител; в 
момента обаче нито един 
наноматериал не е в списъка
с кандидат-веществата, подобно 
включване ще бъде трудно в 
светлината на проблемите с 
идентифицирането на опасностите 
от наноматериалите, а дори и тези 
проблеми да могат да бъдат 
превъзмогнати, наноматериалите 
най-вероятно няма да надвишат 
праговете за количество и 
концентрация, така че е много малко 
вероятно REACH в настоящата си 
форма да доведе до съобщаване на 
наноматериалите в изделията,

Or. en

Изменение 42
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Лa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Eа. като отчита, че вещества, които 
могат да бъдат използвани под 
формата на наноматериали, са 
изключени от обсега на приложение 
на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH), като това изключва 
съответно оценката на тези 
вещества, включително и тези в 
нанометричен вид; като има предвид, 
че в Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH) наноматериалите не се 
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считат за високорискови вещества и 
че по отношение на веществата, 
посочени в съответните разпоредби, 
обявяването на вещества,
класифицирани като CMR, е 
задължително само ако надвишава 
границата от 0,1 %; като има 
предвид, че се изисква оценка на 
излагането на облъчване от подобни 
вещества само ако съответното
вещество е преценено като токсично
за здравето или за околната среда,

Or. fr

Изменение 43
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Лб. като има предвид, че съществува
риск при липсата на специфични 
разпоредби относно 
наноматериалите
законодателството в областта на
отпадъците да не се прилага 
правилно, например:
- подходящото третиране на 
отпадъци зависи между другото от 
опасността на отпадъците, 
(например критериите за приемане на 
различни отпадъци в дадено депо), но 
няма да се прилага за наноматериали, 
докато няма съгласуван метод за 
идентифициране на опасностите, 
което ще доведе до неспецифично 
третиране на наноматериалите в 
зависимост от общия характер на 
отпадъка, в който се съдържат (от 
твърди битови отпадъци до опасни 
отпадъци),
- нормите за допустими емисии за 
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изгаряне на отпадъци се прилагат 
само за определени известни 
замърсители, а не за наноматериали, 
въпреки че някои от тях биха могли 
да бъдат квалифицирани като 
замърсители или биха могли да 
изискват специални условия 
(например въглеродните нанотръби, 
които могат на имат свойства 
подобни на азбеста, са устойчиви до 
много високи температури),

Or. en

Изменение 44
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Лв. като има предвид, че 
законодателството за въздуха и 
водите не оценява
предизвикателствата на 
наноматериалите, тъй като 
действащите норми и стандарти за 
качество са основани на масата, а 
наноматериалите изискват различни
показатели, за да им бъде направена 
адекватна оценка (например брой 
частици или обща площ),

Or. en

Изменение 45
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л г (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Лг. като има предвид, че 
законодателството относно
комплексното предотвратяване и 
контрол на замърсяването (КПКЗ) 
няма да обхване по подходящ начин
потенциалните рискове от
наноматериалите:
- производството на определени 
наноматериали не може да бъде 
обхванато поподходящ начин, тъй 
като те не попадат в нито една 
категория на номенклатурата на 
химикали (например фулерените —
те не са органични вещества и са 
съвсем различни от неорганичния
въглерод),
- обработката след производството 
може да не бъде обхваната (например 
обработката на въглеродни 
нанотръби в изделия),
- трудно е да се разбере как могат да 
бъдат установени референтните 
документи за най-добрите налични 
техники („РДНДНТ“) за различните 
наноматериали, предвид 
необходимостта от отделен подход 
за всеки наноматериал,

Or. en

Изменение 46
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Лд. като има предвид, че
съществуват фундаментални 
проблеми по отношение 
ефективността на ключови 
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разпоредби на законодателството за 
защита на работниците във връзка с 
наноматериалите:
- задължението на работодателите 
да извършват оценка на риска като 
основа за мерки за управление на 
риска, например заместване или 
гранични стойности на 
професионална експозиция, е 
засегнато от липсата на подходящи и 
съгласувани методологии и дори 
разпоредби за оценка на риска от
наноматериалите,
- съществуващите инструменти 
често не успяват адекватно да 
открият наноматериали, което
прави трудно контролирането на 
експозицията,

Or. en

Изменение 47
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л е (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ле. като има предвид, че в момента 
значителните изменения относно 
наноматериалите, които са предмет 
на преговори между Съвета и 
Европейския парламент в контекста 
на преработката съответно на
Директивата за козметичните 
продукти и преразглеждането на 
Регламента относно новите храни, 
подчертават очевидната 
необходимост от изменение на 
общностното законодателство, с цел 
обръщане подходящо внимание на 
наноматериалите,

Or. en
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Изменение 48
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Съображение Л ж (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Лж. като има предвид, че 
настоящото разискване относно 
наноматериалите от гледна точка на 
регулаторната уредба е до голяма 
степен ограничено на експертно ниво, 
въпреки че наноматериалите имат 
потенциал да доведат до 
широкообхватна социална промяна, 
която изисква широкообхватни 
публични консултации и цялостно 
участие на обществото в процеса на 
вземане на решения,

Or. en

Изменение 49
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. като има предвид, че широкото 
прилагане на патенти за наноматериали 
би могло да задуши по-нататъшното 
новаторство,

М. като има предвид, че широкото 
прилагане на патенти за наноматериали, 
високата стойност на процеса по 
патентоване и липсата на улеснения 
за достъп до патентите за най-
малките предприятия, както и за 
малките и средни предприятия биха 
могли да задушат по-нататъшното
новаторство,

Or. fr
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Изменение 50
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Н

Предложение за резолюция Изменение

Н. като има предвид, че вероятната 
конвергенция на нанотехнологиите с 
биотехнологиите и информационните 
технологии повдига някои сериозни 
етични въпроси,

Н. като има предвид, че вероятната 
конвергенция на нанотехнологиите с 
биотехнологиите, биологията, 
когнитивните науки и 
информационните технологии повдига
някои сериозни въпроси,  свързани с 
етиката, безопасността, 
сигурността и зачитането на 
основните права на човека,

Or. fr

Изменение 51
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение Н

Предложение за резолюция Изменение

Н. като има предвид, че вероятната 
конвергенция на нанотехнологиите с 
биотехнологиите и информационните 
технологии повдига някои сериозни 
етични въпроси,

Н. като има предвид, че вероятната 
конвергенция на нанотехнологиите с 
биотехнологиите и информационните 
технологии повдига някои сериозни 
етични въпроси, които трябва да 
бъдат анализирани чрез ново 
становище на Европейската група по 
етика в науката и новите 
технологии,

Or. en
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Изменение 52
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Съображение Н a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

На. като има предвид, че 
Европейският етичен кодекс за 
отговорна научноизследователска 
дейност в областта на нанонауките 
и нанотехнологиите е важен 
инструмент за безопасна, 
интегрирана и отговорна 
научноизследователска дейност в 
областта наноматериалите; като 
има предвид, че кодексът трябва да 
бъде приет и спазван от всички 
производители, които възнамеряват 
да произвеждат или пускат на пазара 
стоки,

Or. en

Изменение 53
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Съображение Н a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

На. като има предвид, че принципът 
за предпазливост, принципът 
„замърсителят плаща“ и целите за 
устойчиво развитие следва да 
залегнат в основата на рамката за 
определяне на насоките и
регулаторната уредба на 
нанотехнологиите и 
наноматериалите, че тези принципи 
и цели следва да способстват за 
направляване на развитието на 
нанотехнологиите и 
наноматериалите към по-
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благотворно приложение в полза на 
обществото,

Or. fr

Изменение 54
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява убеждение, че ползите от 
наноматериалите могат да се 
реализират само в ясна регулаторна 
рамка, която изцяло отчита въпроса 
за самото естество на възможните 
проблеми с безопасността, свързани с 
наноматериалите;

1. изразява убеждение, че ползите от 
наноматериалите могат да бъдат по-
осезаеми, ако отговарят на реалните 
нужди на гражданите посредством 
установяване на законодателни или 
други норми, адаптирани към 
голямото многообразие от 
очакваните технологични и 
промишлени приложения, които 
отчитат и включват както 
въпросите, свързани със 
здравеопазването и безопасността, 
така и с научните изследвания и 
развитието, защитата на правата в 
сферата на интелектуалната 
собственост и иновациите;

Or. fr

Изменение 55
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява убеждение, че ползите от 
наноматериалите могат да се реализират 
само в ясна регулаторна рамка, която 
изцяло отчита въпроса за самото
естество на възможните проблеми с 

1. изразява убеждение, че ползите от 
нанотехнологиите и наноматериалите 
могат да се реализират само в ясна 
политическа и регулаторна рамка, 
която изцяло отчита всички аспекти на 
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безопасността, свързани с 
наноматериалите;

нанотехнологиите, материалите и 
тяхното сегашно и бъдещо 
приложение, както и въпроса за самото 
естество на възможните проблеми с 
безопасността, свързани с 
наноматериалите;

Or. fr

Изменение 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита за силно заблуждаващо, че
Комисията заявява, при липсата на 
каквито и да било специфични 
разпоредби относно наноматериали в 
общностното право, че настоящото 
законодателство покрива по принцип 
съответните рискове, свързани с 
наноматериалите, когато поради 
липса на подходящи данни и методи за 
оценка на рисковете, свързани с 
наноматериалите, Комисията на
практика не може да види тези 
рискове;

3. подкрепя мнението на Комисията, 
че съществуващите в момента 
правни разпоредби по принцип 
покриват рисковете, свързани с 
наноматериалите, и изразява 
съгласие с това, че принципно могат 
да се прилагат данни и методи за 
оценка на рисковете и че по-
нататъшното приспособяване на 
тези методи от Работната група по 
произвежданите наноматериали на
ОИСР трябва да бъде проверено;

Or. de

Изменение 57
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита за силно заблуждаващо, че 
Комисията заявява, при липсата на 

3. подкрепя мнението на Комисията, 
че съществуващите в момента 



AM\771661BG.doc 37/65 PE421.227v01-00

BG

каквито и да било специфични 
разпоредби относно наноматериали в 
общностното право, че настоящото 
законодателство покрива по принцип 
съответните рискове, свързани с 
наноматериалите, когато поради 
липса на подходящи данни и методи за 
оценка на рисковете, свързани с 
наноматериалите, Комисията на 
практика не може да види тези 
рискове;

правни разпоредби по принцип 
покриват рисковете, свързани с 
наноматериалите и изразява съгласие 
с това,че принципно могат да се 
прилагат данни и методи за оценка на 
рисковете и че по-нататъшното 
приспособяване на тези методи от 
Работната по произвежданите 
наноматериали на ОИСР трябва да 
бъде проверено;

Or. de

Изменение 58
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита за силно заблуждаващо, че 
Комисията заявява, при липсата на 
каквито и да било специфични 
разпоредби относно наноматериали в 
общностното право, че настоящото 
законодателство покрива по принцип 
съответните рискове, свързани с 
наноматериалите, когато поради липса 
на подходящи данни и методи за 
оценка на рисковете, свързани с 
наноматериалите, Комисията на 
практика не може да види тези 
рискове;

3. счита, че въпреки че настоящото 
законодателство покрива по принцип 
съответните рискове, свързани с 
наноматериалите, то трябва да бъде 
допълнено с подходящи данни, методи 
за изпитвания и методи за оценка на 
риска, свързани с наноматериалите, 
за да гарантира необходимото 
равнище на защита;

Or. en

Изменение 59
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Параграф 4
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Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че докато в настоящото 
законодателство няма никакви 
специфични разпоредби относно 
наноматериали, и докато липсват 
данни и дори методи за оценка на 
риска от наноматериалите, само по 
себе си по-доброто прилагане на 
настоящото законодателство не 
може да доведе до необходимото 
равнище на защита;

заличава се

Or. en

Изменение 60
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че докато в настоящото 
законодателство няма никакви 
специфични разпоредби относно 
наноматериали, и докато липсват 
данни и дори методи за оценка на 
риска от наноматериалите, само по 
себе си по-доброто прилагане на 
настоящото законодателство не 
може да доведе до необходимото 
равнище на защита;

4. счита, че е важно да се разшири 
обсега на приложение на 
законодателните инструменти на 
Общността, отнасящи се до 
продуктите за текущо потребление, 
за да обхванат и наноматериалите, и 
то не само нормативните актове в 
процес на изменение, като например 
Директива 2003/15/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 
февруари 2003 г. за изменение на 
Директива 76/768/ЕИО на Съвета, 
относно сближаването на 
законодателствата на държавите-
членки, свързани с козметични 
продукти, Регламент (ЕО) № 258/97 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 януари 1997 г. относно 
нови храни и нови хранителни 
съставки, но и Регламент (ЕО) №: 
1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
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относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), Директива 98/8/ 
ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 1998 г. за 
пускането на пазара на биоциди, 
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно 
хранителните добавки, Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 март 2000 г. 
относно сближаване на 
законодателството на държавите-
членки по отношение на 
етикетирането, представянето и 
рекламата на хранителни продукти, 
Регламент (ЕО) № 1830/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2003 г. относно 
проследяването и етикетирането на 
генетично модифицирани организми и 
проследяването на храни и фуражи
от генетично модифицирани 
продукти, Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 януари 2002 г. за 
установяване на общите принципи и 
изисквания към законодателството в 
областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури 
за безопасност на храните, 
Директива 2000/60/ ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
установяване рамката за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите;

Or. fr
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Изменение 61
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че докато в настоящото 
законодателство няма никакви 
специфични разпоредби относно 
наноматериали, и докато липсват 
данни и дори методи за оценка на 
риска от наноматериалите, само по 
себе си по-доброто прилагане на 
настоящото законодателство не 
може да доведе до необходимото 
равнище на защита;

4. счита, че наноматериалите са 
обхванати в достатъчна степен от 
настоящото законодателство и че 
ОИСР е потвърдила приложимостта 
на методите за проверка, но че
инструментариумът за прилагане на 
действащите правни норми трябва да 
бъде доразвит;

Or. de

Изменение 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че докато в настоящото 
законодателство няма никакви 
специфични разпоредби относно 
наноматериали, и докато липсват 
данни и дори методи за оценка на 
риска от наноматериалите, само по 
себе си по-доброто прилагане на 
настоящото законодателство не 
може да доведе до необходимото 
равнище на;

4. счита, че наноматериалите са 
обхванати в достатъчна степен от 
настоящото законодателство и че 
ОИСР е потвърдила приложимостта 
на методите за проверка, но че
инструментариумът за прилагане на 
действащите правни норми трябва да 
бъде доразвит;

Or. de
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Изменение 63
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. счита, че предложеното 
съсредоточаване върху прилагането не
създава „сигурен и интегриран подход”
към нанотехнологиите, препоръчан от 
Комисията, като се има предвид, че 
много наноматериали са вече на 
пазара и особено че се прилагат в 
чувствителни области като 
продукти за личен тоалет или 
почистващи продукти без адекватна 
оценка на безопасността и без 
адекватна потребителска 
информация за тези видове употреба;

5. счита, че се предприемат
необходимите стъпки за прилагането 
на „сигурен и интегриран подход“ към 
нанотехнологиите, препоръчан от 
Комисията;

Or. de

Изменение 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. счита, че предложеното 
съсредоточаване върху прилагането не 
създава „сигурен и интегриран подход”
към нанотехнологиите, препоръчан от 
Комисията, като се има предвид, че 
много наноматериали са вече на 
пазара и особено че се прилагат в 
чувствителни области като 
продукти за личен тоалет или 
почистващи продукти без адекватна 
оценка на безопасността и без 
адекватна потребителска 
информация за тези видове употреба;

5. счита, че се предприемат
необходимите стъпки за прилагането 
на един „сигурен и интегриран подход“ 
към нанотехнологиите от Комисията;
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Or. de

Изменение 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. счита, че предложеното 
съсредоточаване върху прилагането 
не създава „сигурен и интегриран
подход” към нанотехнологиите, 
препоръчан от Комисията, като се 
има предвид, че много наноматериали
са вече на пазара и особено че се 
прилагат в чувствителни области като 
продукти за личен тоалет или 
почистващи продукти без адекватна 
оценка на безопасността и без 
адекватна потребителска 
информация за тези видове употреба;

5. счита, че концепцията за „сигурен, 
отговорен и интегриран подход” към 
нанотехнологиите, препоръчан от 
Европейския съюз, е застрашен от 
липсата на информация относно 
наноматериалите, които са вече на 
пазара и особено че се прилагат в 
чувствителни области като продукти за 
лична употреба. Изисква Комисията 
да докладва до юни 2011 г. относно
наличието и безопасността на 
наноматериалите на европейския 
пазар и степента на необходимост 
от създаване на специален европейски 
фонд в рамките на Седма рамкова 
програма за финансиране на научни 
изследвания в областта на 
безопасното разработване и 
използване на наноматериали;

Or. en

Изменение 66
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5а. призовава да не бъде разрешавано 
никакво пускане на пазара на 
продукти, съдържащи 
нанотехнологии или наноматериали, 
които представляват риск по 
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отношение на възможно експониране 
на работници или потребители или с 
неконтролирано разпространение в 
околната среда; счита, че подобна 
мярка е необходима, докато не бъдат 
разработени специални методи за 
оценка, които да дадат възможност 
за получаване на научна информация, 
доказваща че използваните 
нанотехнологии и наноматериали са 
безопасни за здравето на човека и за 
околната среда;

Or. fr

Изменение 67
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 5 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5б. призовава за повторна оценка на 
вече пуснатите в търговската мрежа 
продукти, съдържащи 
нанотехнологии или наноматериали, 
в съответствие с принципа „няма 
данни, няма пазар“, заложен в 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
и тяхното изтегляне от пазара, в 
случай че се окаже, че няма никаква 
информация или че наличните данни 
са недостатъчни, за да се определи 
безопасността на продукта за 
здравето на човека и за околната 
среда;

Or. fr
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Изменение 68
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 5 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5в. призовава да бъдат взети мерки за 
опаковане и разделяне на отпадъците 
от продукти, съдържащи 
нанотехнологии и наноматериали, за 
обработка на въздуха и течните 
промишлени отпадъци от 
нанотехнологиите и 
наноматериалите, за да се избегне 
неконтролираното разпространение 
на нанотехнологиите и 
наноматериалите;

Or. fr

Изменение 69
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. призовава Комисията основно да 
преосмисли своя подход към 
регулирането на наноматериалите и 
спешно да преработи всички 
приложими законодателни актове, за 
да създаде адаптивна система за 
управление с ранно предупреждение и 
рискови категории, преди 
технологията да се установи по 
такъв начин, че да не може повече да 
се управлява нейното развитие без 
големи сътресения;

Or. en
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Изменение 70
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Комисията да предложи
преразгледани варианти на всички 
приложими законодателни актове до 
края на 2009 г. за пълно прилагане на 
принципа „няма данни, няма пазар” за 
всички приложения на 
наноматериали в потребителски 
продукти или в продукти, които 
водят до емисии в околната среда;

6. призовава Комисията да преразгледа
всички приложими законодателни 
актове до края на 2012 г., за да 
гарантира, че законодателните 
разпоредби и инструментите за 
прилагане отразяват конкретните 
характеристики на 
наноматериалите, на които могат да 
бъдат изложени работници, 
потребители и/или околната среда;

Or. en

Изменение 71
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Комисията да предложи 
преразгледани варианти на всички 
приложими законодателни актове до 
края на 2009 г. за пълно прилагане на 
принципа „няма данни, няма пазар” за 
всички приложения на наноматериали 
в потребителски продукти или в 
продукти, които водят до емисии в 
околната среда;

6. призовава Комисията да предложи 
преразглеждане на всички приложими 
законодателни актове до края на 2009 г. 
за пълно прилагане на принципа „няма 
данни, няма пазар” по отношение на 
приложенията на наноматериали,
които имат възможно или доказано 
въздействие върху здравето и 
околната среда и които влизат в
състава на потребителски продукти;

Or. fr
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Изменение 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Комисията да предложи 
преразгледани варианти на всички 
приложими законодателни актове до 
края на 2009 г. за пълно прилагане на 
принципа „няма данни, няма пазар” за 
всички приложения на наноматериали в 
потребителски продукти или в 
продукти, които водят до емисии в 
околната среда;

6. призовава Комисията да предложи 
преразгледани варианти на всички 
приложими законодателни актове до 
края на 2009 г. за пълно прилагане на 
принципа „няма данни, няма пазар”,
като изисква оценка, основана на 
изпитания, и одобрение на 
материалите на етапа употреба-
близо-до-пазара за всички приложения 
на наноматериали в потребителски 
продукти или в продукти, които водят 
до емисии в околната среда;

Or. en

Изменение 73
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7а. изисква от Комисията до 30 юни 
2010 г. да представи ясна и 
последователна политическа рамка за 
основните аспекти, свързани с 
дефинирането на нанотехнологиите 
и наноматериалите, като обърне 
приоритетно внимание на следните 
цели :

- предефиниране на размера между 
0,3nm и 300nm,

- вк л ю ч в а н е  в съответното
законодателство на вещества със 
свойства, подобни на тези на 
наноматериалите, дори ако размерът 
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им е по-голям от дефинирания от 
законодателството,

- обхващане на всички 
нанотехнологии и всички 
наноматериали от съответното
законодателство без оглед на 
тяхната специфика, като например 
кумулативни, постоянни и т.н., 
както и на агрегатите,
агломератите, рекомбинатите и 
авторегенериращите материали;

Or. fr

Изменение 74
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. призовава за въвеждане на 
изчерпателно, основано на науката 
определение на наноматериалите в 
общностното законодателство, като 
предпоставка за специфични 
изменения относно наноматериалите 
в съответното хоризонтално и 
секторно законодателство;

Or. en

Изменение 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Предложение за резолюция
Параграф 7a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. призовава Комисията да изготви 
регистър на видовете наноматериали 
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и тяхната употреба преди и след 
пускането им на пазара на ЕС и да го 
публикува;

Or. en

Изменение 76
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 7 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7б. призовава за създаването на 
регистър на различните видове 
нанотехнологии и наноматериали, на 
тяхното използване, на публичните и 
частни научни изследвания, като се 
осигури публичен достъп до този 
регистър;

Or. fr

Изменение 77
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7б. призовава по-конкретно за 
изменения на REACH, които до 18 
месеца след влизането си в сила да 
гарантират следното:
- опростена процедура за регистрация 
на произведени или внесени 
наноматериали (с праг, основан 
например на повърхностна 
активност, вместо количествен 
праг), предоставяща основни данни за 
физико-химическите свойства, както 
и за токсикологичното и
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екотоксикологичното въздействие,
- доклад за безопасност на химичното 
вещество с оценка на експозицията за 
всички регистрирани наноматериали, 
независимо от идентифицирането на 
опасностите,
- изисквания за уведомяване за всички 
наноматериали, пуснати на пазара
самостоятелно, в препарати или в 
изделия, независимо от праговете за 
количество и концентрация;

Or. en

Изменение 78
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7в. призовава за прилагане на 
„задължение  за наблюдение“ за 
производители, които желаят да 
пуснат наноматериали на пазара;

Or. en

Изменение 79
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7г. призовава по-конкретно за 
изменения в законодателството в 
областта на отпадъците, като:
- отделна статия за 
наноматериалите в списъка на 
отпадъците, установен с Решение 
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2000/532/ЕО,
- преразглеждане на критериите за 
приемане на отпадъци в депа в 
Решение 2003/33/ЕО,
- преразглеждане на съответните 
норми за допустими емисии за 
изгаряне на отпадъци с цел допълване 
на измерванията, основани на 
масата, с показатели, основани на 
брой частици и/или повърхност;

Or. en

Изменение 80
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7д. призовава по-конкретно за 
преразглеждане на нормите за 
допустими емисии и стандартите за 
качество на околната среда в
законодателните актове за въздуха и 
водите с цел допълване на 
измерванията, основани на масата, с 
показатели, основани на брой 
частици и/или повърхност, за да се 
обърне подходящо внимание на
наноматериалите;

Or. en

Изменение 81
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 е (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

7е. призовава по-конкретно за 
изменения на Директивата за КПКЗ, 
за да се гарантира за всички 
съответни наноматериали, че:
- са обхванати производството и 
обработката им,
- са създадени нови РДНДНТ или пък 
съответно адаптирани;

Or. en

Изменение 82
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 7 ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7ж. призовава по-конкретно за 
изменения в законодателството за 
защита на работниците с цел 
гарантиране, че наноматериалите се 
използват само в затворени системи, 
докато е невъзможно надеждно да 
бъдат откривани и да се контролира 
експозицията;

Or. en

Изменение 83
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. повтаря своя призив за 
етикетиране на потребителските 

заличава се
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продукти, съдържащи 
наноматериали;

Or. de

Изменение 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. повтаря своя призив за 
етикетиране на потребителските 
продукти, съдържащи 
наноматериали;

заличава се

Or. de

Изменение 85
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. повтаря своя призив за етикетиране
на потребителските продукти, 
съдържащи наноматериали;

8. повтаря своя призив за 
задължително етикетиране в рамките 
на Общността на продуктите, 
произведени с нанотехнологии и/или
съдържащи наноматериали,
предназначени за междинна или 
крайна употреба, за да се осигури на 
работниците и потребителите ясна, 
достоверна и прозрачна информация;
подчертава необходимостта от 
приемане на разпоредби за защита на 
работниците, които работят с 
нанотехнологии и/или с 
наноматериали;

Or. fr
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Изменение 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. повтаря своя призив за етикетиране
на потребителските продукти, 
съдържащи наноматериали;

8. повтаря своя призив за предоставяне 
на информация за потребителите.
Всички съставки под формата на 
наноматериали се посочват в списъка 
на съставките, като пред 
наименованието на съставката се 
поставя думата „нано“;

Or. en

Изменение 87
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

; 8a. призовава за цялостно прилагане 
на Директива 2006/114/ЕО относно 
заблуждаващата и сравнителната 
реклама, за да се гарантира, че няма 
заблуждаваща реклама по отношение 
на наноматериалите;

Or. en

Изменение 88
Kathy Sinnott

Предложение за резолюция
Параграф 8 б (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

8б. препоръчва създаването на портал 
за обратна връзка, в който научните 
изследователи от промишлеността, 
академичната общност и граждани-
ползватели на наноматериали могат 
да обменят опит, да докладват и 
споделят констатации и да намират 
актуална информация и в който 
редовно ще се прави преглед на тези 
материали.

Or. en

Изменение 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. призовава за спешно разработване на 
адекватни протоколи за изпитвания, за 
да се оцени опасността от 
наноматериалите и излагането на 
наноматериали в продължение на целия 
жизнен цикъл, чрез използване на 
мултидисциплинарен подход;

9. призовава за спешно разработване на 
адекватни протоколи за изпитвания и 
метрологични стандарти, за да се 
оцени опасността от наноматериалите и 
излагането на наноматериали в 
продължение на целия жизнен цикъл, 
чрез използване на 
мултидисциплинарен подход; и 
призовава за създаването на 
специален европейски фонд в рамките 
на Седма рамкова програма за 
финансиране на научни изследвания в 
тази област;

Or. en
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Изменение 90
Åsa Westlund

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. изисква, в случаите, в които едно 
вещество вече е обхванато от 
общностното законодателство и е 
настъпила значителна промяна в 
методите на производство, 
изходните материали или размера на 
частиците чрез нанотехнология, 
веществото, получено с помощта на 
новите методи или материали, да се 
счита за различно вещество и преди 
пускането му на пазара да се изисква 
нов запис в общностното 
законодателство или промяна в 
спецификациите на начина на 
използване на веществото.

Or. sv

Изменение 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. призовава Комисията да насочи 
приоритетно финансиране и 
научноизследователска дейност към 
въздействието на наноматериалите 
върху околната среда и здравето на 
човека;

Or. en
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Изменение 92
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. призовава за по-голямо увеличение 
на финансирането на 
научноизследователска дейност в 
областта на въздействието на 
наноматериалите върху околната 
среда, здравето и безопасността през 
целия им жизнен цикъл; конкретно 
призовава Комисията да преразгледа 
критериите за оценка по РП7, така 
че РП7 да привлича и финансира 
значително повече 
научноизследователска дейност с цел 
подобряване на научната 
методология за оценка на 
наноматериалите;

Or. en

Изменение 93
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 9 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9б. призовава Комисията да насърчава 
координацията и обмена между 
държавите-членки по отношение на 
научноизследователската и 
развойната дейност, оценката на 
риска, разработването на насоки и 
регулацията на наноматериалите,
като се използват съществуващите
механизми (например подгрупата по 
наноматериалите на 
компетентните органи по REACH) 
или чрез създаване на допълнителни 
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такива, ако е необходимо; 

Or. en

Изменение 94
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 9 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9в. призовава Комисията да извърши 
оценка на въздействието относно 
разходите и ползите от създаването 
на Европейски институт по 
наноматериали;

Or. en

Изменение 95
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 9 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9г. призовава Комисията да насърчи 
публичен дебат в държавите-членки в 
целия ЕС относно наноматериалите 
от гледна точка на регулаторната 
уредба;

Or. en

Изменение 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

9a. изисква Комисията и държавите-
членки да предприемат публичен
дебат в целия ЕС относно 
нанотехнологиите и 
наноматериалите и да търсят 
публичното мнение по отношение на
това, кои развития се считат за 
приемливи или необходими и при 
какви условия;

Or. en

Изменение 97
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. призовава Комисията и 
държавите-членки да поставят 
началото на европейска публичен
дебат по нанотехнологиите и 
наноматериалите, за да се определи 
какъв тип развитие на 
наноматериали и нанотехнологии е 
желателно или необходимо и при 
какви условия,

Or. fr

Изменение 98
Carl Schlyter

Предложение за резолюция
Параграф 9 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9д. призовава Комисията да осигури в 
пълна степен публично участие при 
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всяко вземане на решение, свързано с 
наноматериалите;

Or. en

Изменение 99
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава евентуалните патентни 
права да бъдат ограничени до 
специфични приложения или 
производствени методи за 
наноматериали и да не бъдат 
разширявани дотолкова, че да 
обхванат самите наноматериали, за 
да се избегне задушаването на 
иновациите и създаването на 
„наноразделение“ Север-Юг;

10. призовава евентуалните патентни 
права да се приведат в съответствие
със сега действащото патентно 
законодателство, за да се гарантира 
адекватно ниво на защита на 
притежателите на патент и чрез 
строгото съблюдаване на патентите 
критерии да не се задушават 
иновациите;

Or. de

Изменение 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава евентуалните патентни 
права да бъдат ограничени до 
специфични приложения или 
производствени методи за 
наноматериали и да не бъдат 
разширявани дотолкова, че да 
обхванат самите наноматериали, за 
да се избегне задушаването на 
иновациите и създаването на 

10. призовава евентуалните патентни 
права да се приведат в съответствие
със сега действащото патентно 
законодателство, за да се гарантира 
адекватно ниво на защита на 
притежателите на патент и чрез 
строгото съблюдаване на патентите 
критерии да не се задушават 
иновациите;
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„наноразделение“ Север-Юг;

Or. de

Изменение 101
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава евентуалните патентни
права да бъдат ограничени до 
специфични приложения или 
производствени методи за 
наноматериали и да не бъдат 
разширявани дотолкова, че да обхванат 
самите наноматериали, за да се избегне 
задушаването на иновациите и 
създаването на „наноразделение“ Север-
Юг;

10. признава, че е наложително да се 
премахнат бариерите по отношение 
на достъпа до патенти и по-
специално за най-малките, малките и 
средните предприятия и призовава 
същевременно патентните права да 
бъдат ограничени до специфични 
приложения или производствени методи 
за наноматериали и да бъдат 
разширявани само по изключение
дотолкова, че да обхванат самите 
наноматериали, за да се избегне 
задушаването на иновациите и 
създаването на „наноразделение“ Север-
Юг;

Or. fr

Изменение 102
Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. счита, че своевременно трябва да се 
разработят насоки в областта на етиката,
за да се гарантира пълно зачитане на 
етичните ценности при 
евентуалната бъдеща употреба на 
нанотехнологии в процес на 
сближаване с биомедицински 

11. счита, че  своевременно трябва да се 
разработят насоки в областта на етиката
и особено по отношение на 
наномедицината, изискващи 
зачитане на личния живот, свободно 
и осъзнато съгласие и определяне на 
границите за извънтерапевтичната 
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приложения; намеса в човешкия организъм, като се 
насърчава развитието на тази 
обещаваща  междудисциплинарна 
област, която прилага авангардни 
технологии като молекулярните 
снимки и молекулярната 
диагностика, които могат да донесат 
впечатляващи ползи за ранната 
диагностика и за разумното и 
ефективно лечение на множество 
заболявания;

Or. fr

Изменение 103
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. счита, че своевременно трябва да се 
разработят насоки в областта на етиката, 
за да се гарантира пълно зачитане на 
етичните ценности при евентуалната 
бъдеща употреба на нанотехнологии в 
процес на сближаване с биомедицински 
приложения;

11. счита, че своевременно трябва да се 
разработят насоки в областта на етиката, 
за да се гарантира пълно зачитане на 
етичните ценности при евентуалната 
бъдеща употреба на нанотехнологии в 
процес на сближаване с биомедицински 
приложения и отправя искане към 
Европейската група по етика в 
областта на науката и новите 
технологии да изработи становище 
по този въпрос въз основа на своето 
становище № 21 от 17 януари 2007 г. 
относно „Етични аспекти на 
наномедицината” и възползвайки се 
от становищата по въпросите на 
етиката, представени от 
националните органи по етика на 
държавите-членки на ЕС, както и 
работата, предприета от 
международни организации като 
ЮНЕСКО;

Or. en
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Изменение 104
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. изтъква необходимостта от бърз 
напредък на научните знания и в тази 
връзка призовава за изработването на 
научна политика на Общността в 
областта на нанотехнологиите и 
наноматериалите;

Or. fr

Изменение 105
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 11 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. призовава от сега нататък една 
значима част от средствата за 
финансиране на нанотехнологиите и 
наноматериалите, отпуснати в 
рамките на 7ма рамкова програма за 
научни изследвания и технологично 
развитие, да бъде предоставена за 
проекти за разработване на 
специални методи за оценка на 
нанотехнологиите и 
наноматериалите, с цел да се запълни 
празнотата в  познанията по 
нанотехнологиите и 
наноматериалите, по тяхната 
безопасност и тяхното въздействие 
върху околната среда и здравето на 
човека, включително на работното
място;
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Or. fr

Изменение 106
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 11 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11в. призовава Комисията и 
държавите-членки да предложат във 
възможно най-кратък срок
създаването на постоянна европейска 
независима платформа за вземане на
решения, на която да се възложи
наблюдението на нанотехнологиите 
и наноматериалите, както и на 
програма за фундаментални и 
приложни проучвания относно 
методите на това наблюдение (по-
специално в метрологията, 
откриването, токсикологията и 
епидемиологията);

Or. fr

Изменение 107
Holger Krahmer

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че регулаторните действия 
относно наноматериалите следва 
също така да визират 
наноматериали, създадени като 
неволен страничен продукт на 
горивни процеси, като се има предвид 
много високият ежегоден брой на 
смъртни случаи вследствие на 
замърсяването на въздуха;

заличава се
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Or. de

Изменение 108
Amalia Sartori

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че регулаторните действия 
относно наноматериалите следва 
също така да визират 
наноматериали, създадени като 
неволен страничен продукт на 
горивни процеси, като се има предвид 
много високият ежегоден брой на 
смъртни случаи вследствие на 
замърсяването на въздуха;

заличава се

Or. en

Изменение 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че регулаторните действия 
относно наноматериалите следва 
също така да визират 
наноматериали, създадени като 
неволен страничен продукт на 
горивни процеси, като се има предвид 
много високият ежегоден брой на 
смъртни случаи вследствие на 
замърсяването на въздуха;

заличава се

Or. de
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Изменение 110
Anne Ferreira

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че регулаторните действия 
относно наноматериалите следва също 
така да визират наноматериали, 
създадени като неволен страничен 
продукт на горивни процеси, като се 
има предвид много високият ежегоден 
брой на смъртни случаи вследствие на 
замърсяването на въздуха;

12. счита, че като се има предвид
фактът, че законодателството 
относно качеството на въздуха не 
отчита емисиите на много фините 
частици (под 2,5µm) в околната 
атмосфера и с оглед на регулаторните 
действия относно наноматериалите 
следва също така да визират 
наноматериали, създадени като неволен 
страничен продукт на горивни процеси, 
като се има предвид много високият 
ежегоден брой на смъртни случаи 
вследствие на замърсяването на 
въздуха;

Or. fr


