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Pozměňovací návrh 1
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
„Nanověda a nanotechnologie: Akční 
plán pro Evropu 2005–2009. První zpráva 
o provádění 2005–2007“ („akční plán“)1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Vědeckého 
výboru pro vznikající a nově zjištěná 
zdravotní rizika zveřejněné dne 19. ledna 
20092,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

                                               
1 „Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Nanověda 
a nanotechnologie: Akční plán pro Evropu 2005–2009. První zpráva o provádění 2005–2009“ KOM(2007)0505.

2 Stanovisko k posouzení rizik spojených s produkty nanotechnologií; 19. ledna 2009;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise 
o kodexu chování pro odpovědný výzkum 
v oblasti nanověd a nanotechnologií1,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropské 
skupiny pro etiku ve vědě a nových 
technologiích ohledně etických aspektů 
nanomedicíny2, 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, změně 
a zrušení směrnic 67/548/EHS 
a 1999/45/ES, a změně nařízení (ES) 

                                               
1 Doporučení Komise o kodexu chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií C(2008) 
424 v konečném znění.
2 Stanovisko skupiny EGE č. 21 ze dne 17. ledna 2007.
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č. 1907/20061,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
velmi významnou měrou přispívají 
k pokroku v celé řadě odvětví; vzhledem 
k tomu, že tento pokrok bude v konečném 
důsledku ku prospěchu občanů a může se 
stát důležitým příspěvkem ke zvýšení 
konkurenceschopnosti hospodářství 
Evropské unie; vzhledem k tomu, že tento 
pokrok umožní mj. přijímat lepší politická 
rozhodnutí v oblasti veřejného 
zdravotnictví, zaměstnanosti, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, informační 
společnosti, energetiky, dopravy, 
bezpečnosti a vesmíru, 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že navzdory 
uplatnění jednotné evropské strategie 
v oblasti nanotechnologií a následnému 

                                                                                                                                                  
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006.
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přidělení přibližně 3 500 000 000 EUR na 
výzkum v oblasti nanověd v rámci 
7. rámcového programu pro výzkum 
a technologický rozvoj Evropská unie 
i nadále zaostává za svými současnými 
hlavními konkurenty, tedy Spojenými 
státy, Japonskem a Jižní Koreou, což jsou 
země představující více než polovinu 
investic v této oblasti a dvě třetiny patentů, 
které jsou na světě registrovány; vzhledem 
k tomu, že je tudíž třeba tuto ekonomickou 
realitu zohlednit při stanovování 
jakéhokoli regulačního rámce na úrovni 
Společenství,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C . vzhledem k tomu, že nanomateriály 
budou pravděpodobně dalším „horkým 
tématem“, zejména proto, že schopnost 
manipulovat s veškerou látkou je po celá 
století největším snem člověka.

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
nabízejí možnosti, jak podpořit 
Lisabonskou strategii, která by z EU 
vytvořila „nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější ekonomiku na světě 
založenou na znalostech, která je schopna 
trvalého růstu doprovázeného zvyšováním 
počtu a kvality pracovních míst, větší 
sociální soudržností a ochranou životního 
prostředí“ do roku 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
budou pravděpodobně dalším „horkým 
tématem“, zejména proto, že schopnost 
manipulovat s veškerou látkou je po celá 
století největším snem člověka,

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
přispívají k řešení zásadních 
celosvětových problémů a podporují 
Evropskou unii při dosahování cíle stát se 
„nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější hospodářskou oblastí 
ve světě založenou na znalostech“ 
(Lisabonská strategie),

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
budou pravděpodobně dalším „horkým 
tématem“, zejména proto, že schopnost 
manipulovat s veškerou látkou je po celá 
století největším snem člověka,

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
přispívají k řešení zásadních 
celosvětových problémů a podporují 
Evropskou unii při dosahování cíle stát se 
„nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější hospodářskou oblastí 
ve světě založenou na znalostech“ 
(Lisabonská strategie),

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
budou pravděpodobně dalším „horkým 
tématem“, zejména proto, že schopnost 

C. vzhledem k tomu, že nanomateriály 
budou pravděpodobně dalším „horkým 
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manipulovat s veškerou látkou je po celá 
století největším snem člověka,

tématem“, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že stávající debata 
o nanomateriálech se vyznačuje mnoha 
protiklady nebo dokonce paradoxy, spory 
a tudíž i politickými boji, jež vyvstávají na 
úrovni nejzákladnějších otázek, jako jsou 
definice:

– zatímco jsou nanomateriály obecně 
považovány za materiály velikosti v řádu 
100 nm nebo méně, je to často mylně 
interpretováno jako rozmezí od 1 do 100 
nm, ačkoliv se výraz „řád“ vztahuje na 
rozměr spíše než na přesnou velikost,

– zatímco se mnozí lidé domnívají, že 
odlišné vlastnosti, jež jsou výsledkem 
velikosti, by měly být nezávislým kritériem 
pro definici nanomateriálů, jiní navrhují 
jejich používání kumulativním způsobem 
a omezit tak působnost této definice,

– zatímco někteří navrhují, aby definice 
byla dále omezena na nerozpustné 
a perzistentní nanomateriály, a tím 
zohledněna potenciální rizika již na 
úrovni definic, jiní proti takovémuto 
a priori omezení agumentují,

D. vzhledem k tomu, že stávající debata 
o nanomateriálech v Evropské unii jako 
každá debata mezi více stranami sporu 
týkajícího se jednoznačně novátorských 
technologií, se kterými se již setkáváme 
v každodenním životě a pro které doposud 
existuje určitá nejistota ohledně možných 
dopadů, se vyznačuje tím, že se vědecké 
společenství dělí na zastánce a odpůrce 
výzkumu v oblasti nanotechnologií, což se 
odráží i na politické úrovni; vzhledem 
dále k tomu, že by bylo účinnější upravit 
otázku nových technologií v rámci 
jednoznačné, bohaté a evolutivní právní 
úpravy, která by se zakládala na strategii 
obezřetnosti a vyhnula by se jak nebezpečí 
systematického využívání moratoria 
z důvodu nedostatečného přístupu 
k úplným informacím, tak obdobného 
přístupu ke všem produktům obsahujícím 
nanočástice, který by nezohledňoval ani 
jejich skutečnou škodlivost, ani jejich 
konečné využití,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že stávající debata 
o nanomateriálech se vyznačuje mnoha 
protiklady nebo dokonce paradoxy, spory 
a tudíž i politickými boji, jež vyvstávají 
na úrovni nejzákladnějších otázek, jako 
jsou definice:

D. vzhledem k tomu, že stávající debata 
o nanomateriálech se vyznačuje 
nedostatkem informací a znalostí; 
vzhledem k tomu, že v současné době 
nemáme dokonale vypracovaný soubor 
definic, nicméně je k dispozici či 
se připravuje řada mezinárodních norem, 
které definují „velikost v řádu 
nanometrů“ jako „velikost přibližně od 1 
do 100 nm“ a rozlišují mezi:

– zatímco jsou nanomateriály obecně 
považovány za materiály velikosti v řádu 
100 nm nebo méně, je to často mylně 
interpretováno jako rozmezí od 1 do 100 
nm, ačkoliv se výraz „řád“ vztahuje 
na rozměr spíše než na přesnou velikost,

- nanoobjekty, které jsou definovány jako 
“materiály s jedním, dvěma nebo třemi 
rozměry v řádu nanometrů“, tj. jako 
materiály tvořené samostatnými objekty 
o velmi malých rozměrech,

– zatímco se mnozí lidé domnívají, 
že odlišné vlastnosti, jež jsou výsledkem 
velikosti, by měly být nezávislým kritériem 
pro definici nanomateriály, jiní navrhují 
jejich používání kumulativním způsobem 
a omezit tak působnost této definice,

- a materiály s nanostrukturou, které jsou 
definovány jako materiály „s vnitřní nebo 
povrchovou strukturou v řádu 
nanometrů”, tj. obsahují např. dutiny 
malých rozměrů;

– zatímco někteří navrhují, aby definice 
byla dále omezena na nerozpustné 
a perzistentní nanomateriály, a tím 
zohledněna potenciální rizika již 
na úrovni definic, jiní proti takovémuto 
a priori omezení argumentují,

vzhledem k tomu, že Evropská komise 
podpoří vznik harmonizované definice 
nanomateriálů na úrovni OSN a dalších 
příslušných orgánů a Evropskému 
parlamentu a Radě předloží revizi celého 
legislativního rámce EU vztahujícího se 
k tomuto tématu,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zatímco jsou nanomateriály obecně 
považovány za materiály velikosti v řádu 
100 nm nebo méně, je to často mylně 
interpretováno jako rozmezí od 1 do 100 
nm, ačkoliv se výraz „řád“ vztahuje na 
rozměr spíše než na přesnou velikost,

– zatímco jsou nanomateriály obecně 
považovány za materiály velikosti v řádu 
100 nm, je to často mylně interpretováno 
jako rozmezí od 1 do 100 nm, ačkoliv se 
výraz „řád“ vztahuje na rozměr spíše než 
na přesnou velikost,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že téměř neomezené 
možnosti uplatnění nanotechnologií 
v natolik rozdílných odvětvích jako jsou 
elektronika, textil, biomedicína, 
zdravotnictví a životní spokojenost, 
zemědělsko-potravinářské odvětví či 
energetika znemožňuje uplatňování 
jediného regulačního rámce na úrovni 
Společenství,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že určité aspekty 
právních předpisů upravujících 
nanomateriály se musí také vztahovat na 
nanočástice a různé nanotechnologie 
a „nanopředměty“, např. nanotrubky, 
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nanovlákna, nanofilmy, nanoagregáty, 
nanoaglomerované částice (nebo agregáty 
nanočástic či nanomateriálů) atd., a na 
jejich uplatňování, jakož i na 
nanostrukturované materiály, přičemž 
z této situace vyplývá, že by mohlo být 
nezbytné zaujmout metodický přístup 
a uplatnit testovací protokoly a další 
specifické prostředky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH nebylo zatím ani 
možné se dohodnout na pokynech 
pro označování nanomateriálů, čímž byla 
důležitá rozhodnutí týkající se registrace 
ponechána v kompetenci hospodářských 
subjektů,

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH jsou zapotřebí další 
pokyny a poradenství týkající se 
nanomateriálů, zejména ohledně 
označování příslušných látek,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH nebylo zatím ani 
možné se dohodnout na pokynech 
pro označování nanomateriálů, čímž byla
důležitá rozhodnutí týkající se registrace 
ponechána v kompetenci hospodářských 

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH nebylo zatím ani 
možné se dohodnout na pokynech 
pro označování nanomateriálů
a na nutnosti specifických testů 
a hodnocení nanotechnologií 
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subjektů, a nanomateriálů; vzhledem k tomu, že tím 
jsou důležitá rozhodnutí týkající se 
registrace ponechána v kompetenci 
hospodářských subjektů,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH nebylo zatím ani 
možné se dohodnout na pokynech pro 
označování nanomateriálů, čímž byla
důležitá rozhodnutí týkající se registrace 
ponechána v kompetenci hospodářských 
subjektů,

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti 
s nařízením REACH nebylo zatím ani 
možné se dohodnout na pokynech pro 
označování nanomateriálů, ani na nutnosti 
specifických testů a hodnocení 
nanotechnologií a nanomateriálů;
vzhledem k tomu, že tím jsou důležitá 
rozhodnutí týkající se registrace ponechána 
v kompetenci hospodářských subjektů ,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že neexistují žádné 
jasné informace o skutečném využívání 
nanomateriálů ve spotřebitelských 
výrobcích např.:

F. vzhledem k tomu, že informace 
o využívání nanomateriálů 
ve spotřebitelských výrobcích závisejí 
na zdroji informací a že REACH poskytne 
jasnou představu o využívání 
nanomateriálů,

– zatímco seznamy renomovaných 
institucí obsahují více než 800 
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spotřebitelských výrobků, u kterých 
výrobci uvedli použití nanotechnologie, 
a které jsou v současné době na trhu, 
obchodní sdružení týchž výrobců sice 
o těchto číselných údajích pochybují 
s odůvodněním, že jsou nadhodnoceny, 
aniž by však sama předložila jakékoli 
konkrétní číselné údaje,

– zatímco podnikům nečiní nejmenší 
problémy používat na svých výrobcích 
označení „nano“, neboť termín „nano“ 
se zdá mít kladný marketinkový účinek, 
ale rozhodně se staví proti požadavkům 
na objektivní označování,

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že neexistují žádné 
jasné informace o skutečném využívání 
nanomateriálů ve spotřebitelských 
výrobcích např.:

F. vzhledem k tomu, že informace 
o využívání nanotechnologií
ve spotřebitelských výrobcích závisejí 
na zdroji informací a že REACH poskytne 
jasnou představu o využívání 
nanomateriálů,

– zatímco seznamy renomovaných 
institucí obsahují více než 800 
spotřebitelských výrobků, u kterých 
výrobci uvedli použití nanotechnologie, 
a které jsou v současné době na trhu, 
obchodní sdružení týchž výrobců sice 
o těchto číselných údajích pochybují 
s odůvodněním, že jsou nadhodnoceny, 
aniž by však sama předložila jakékoli 
konkrétní číselné údaje,

– zatímco podnikům nečiní nejmenší 
problémy používat na svých výrobcích 
označení „nano“, neboť termín „nano“ 
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se zdá mít kladný marketinkový účinek, 
ale rozhodně se staví proti požadavkům 
na objektivní označování,

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že se situace 
s nedostatečnými údaji o skutečném 
používáním nanomateriálů 
ve spotřebitelských výrobcích zřejmě 
nezlepší, pokud nedojde k jasnému 
stanovení požadavků týkajících se uvádění 
informací o použití nanomateriálů 
a k bezpodmínečnému uplatňování 
směrnice 2006/114/ES o klamavé 
a srovnávací reklamě,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zprávy 
o potenciálních výhodách nanotechnologie 
předvídají téměř nekonečný rozsah 
možností jejího budoucího využívání;
když však dojde na diskuzi o regulaci 
nanomateriálů, sníží se tento rozsah téměř 
na nulu,

G. vzhledem k tomu, že zprávy 
o potenciálních výhodách nanotechnologie 
předvídají téměř nekonečný rozsah 
možností jejího budoucího využívání, které 
je nutné regulovat, pokud už nejsou 
předmětem stávajících právních předpisů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že zprávy 
o potenciálních výhodách nanotechnologie 
předvídají téměř nekonečný rozsah 
možností jejího budoucího využívání; když 
však dojde na diskuzi o regulaci
nanomateriálů, sníží se tento rozsah téměř 
na nulu,

G. vzhledem k tomu, že zprávy 
o potenciálních výhodách nanotechnologie 
předvídají téměř nekonečný rozsah 
možností jejího budoucího využívání; když 
však dojde na diskuzi o realitě 
a užitečnosti nanotechnologií 
a nanomateriálů v mnoha uplatněních 
a produktech a o jejich regulaci, tento 
rozsah se výrazně sníží,

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že je zároveň 
nezbytné, aby byla na nanomateriály také 
rozšířena oblast působnosti právních 
předpisů Společenství, ať už platných či 
prodělávajících v současné době revizi, 
a to např. nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (tzv. REACH), směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES 
ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
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v oblasti vodní politiky, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových 
potravinách a nových složkách potravin, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o potravinářských přídatných 
látkách, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 
2000 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se označování 
potravin, jejich obchodní úpravy 
a související reklamy, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 
o sledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů 
a sledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 
dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového 
práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin, 
a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, 
kterou se mění směrnice Rady 
76/768/EHS o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
kosmetických prostředků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů: zatímco

H. vzhledem k tomu, že diskuze
o možnosti hodnocení bezpečnosti 
nanomateriálů stále pokračuje, 
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vědecké výbory Komise poukazují 
na velké nedostatky nejen v klíčových 
údajích, ale dokonce i v metodách 
používaných při získávání těchto údajů, 
mnoho zástupců průmyslu tvrdí, 
že všechny relevantní údaje jsou 
k dispozici a nedochází k metodickým 
nedostatkům,

přičemž vědecké výbory Komise 
a organizace OECD zjistily, že stávající 
metody hodnocení jsou v zásadě 
použitelné; vzhledem k tomu, že tento 
názor sdílí většina zástupců průmyslu, 
kteří navíc zjistili, že v případě velké 
většiny současně vyráběných 
nanomateriálů jsou k dispozici nezbytné 
údaje o hodnocení bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů: zatímco
vědecké výbory Komise poukazují 
na velké nedostatky nejen v klíčových 
údajích, ale dokonce i v metodách 
používaných při získávání těchto údajů, 
mnoho zástupců průmyslu tvrdí, 
že všechny relevantní údaje jsou 
k dispozici a nedochází k metodickým 
nedostatkům,

H. vzhledem k tomu, že diskuze
o možnosti hodnocení bezpečnosti 
nanomateriálů stále pokračuje:
přičemž vědecké výbory Komise 
a organizace OECD zjistily, že stávající 
metody hodnocení jsou v zásadě 
použitelné; vzhledem k tomu, že tento 
názor sdílí většina zástupců průmyslu, 
kteří navíc zjistili, že v případě velké 
většiny současně vyráběných 
nanomateriálů jsou k dispozici nezbytné 
údaje o hodnocení bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků,

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů: zatímco
vědecké výbory Komise poukazují na velké 
nedostatky nejen v klíčových údajích, 
ale dokonce i v metodách používaných 
při získávání těchto údajů, mnoho 
zástupců průmyslu tvrdí, že všechny 
relevantní údaje jsou k dispozici 
a nedochází k metodickým nedostatkům,

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů; vzhledem 
k tomu, že vědecké výbory a agentury 
Evropské unie poukazují na velké 
nedostatky nejen v klíčových údajích, 
ale dokonce i v metodách používaných 
při získávání těchto údajů; vzhledem 
k tomu, že Evropská unie proto musí 
i nadále investovat do výzkumu a vývoje 
v oblasti nanomateriálů a ve spolupráci 
se svými agenturami a mezinárodními 
partnery vypracovat metody hodnocení 
a vhodnou a harmonizovanou metrologii 
a názvosloví,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů: zatímco
vědecké výbory Komise poukazují na 
velké nedostatky nejen v klíčových 
údajích, ale dokonce i v metodách 
používaných při získávání těchto údajů, 
mnoho zástupců průmyslu tvrdí, že 
všechny relevantní údaje jsou k dispozici 
a nedochází k metodickým nedostatkům,

H. vzhledem k tomu, že existuje velká 
polemika o možnosti hodnocení 
bezpečnosti nanomateriálů: ačkoli vědecké 
výbory Komise poukazují na velké 
nedostatky nejen v klíčových údajích, ale 
dokonce i v metodách používaných při 
získávání těchto údajů, které jsou nezbytné 
pro doplnění znalostí o nanotechnologiích 
a nanomateriálech; vzhledem k tomu, že 
mnoho zástupců průmyslu naopak tvrdí, že 
všechny relevantní údaje jsou k dispozici 
a nedochází k metodickým nedostatkům,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 29
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že Vědecký výbor 
pro vznikající a nově zjištěná zdravotní 
rizika (SCENIHR) zjistil, že v případě 
některých nanomateriálů existují 
specifická zdravotní rizika a toxické 
účinky na organizmy, a domnívá se, 
že tato zjištění upozorňují na možná 
rizika, která je nutné vzít v úvahu,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že výbor SCENIHR 
kromě toho zjistil, že všeobecně chybějí 
kvalitních údaje o expozici osob 
a životního prostředí, a očekává, 
že se postupy používané k hodnocení 
rizika budou vyvíjet až do doby, než bude 
k dispozici dostatek informací o možných 
škodlivých účincích na člověka a životní 
prostředí, a dospěl tudíž k závěru, 
že poznatky o metodologii týkající se jak 
expozice, tak i zjišťování rizik je nutné 
dále rozvíjet, ověřovat a standardizovat,

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že důkazy 
o nebezpečí určitých nanomateriálů 
společně s celkovým nedostatkem metod 
k vyhodnocení rizik spojených 
s nanomateriály jsou důvodem k obavám,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hd. vzhledem k tomu, že stávající 
financování environmentálních, 
zdravotních a bezpečnostních aspektů 
nanomateriálů v rámci sedmého 
rámcového programu pro výzkum zdaleka 
nepostačuje; vzhledem k tomu, 
že hodnotící kritéria pro udělování 
výzkumných projektů, které by hodnotily 
bezpečnost nanomateriálů v rámci 
sedmého rámcového programu jsou navíc 
příliš restriktivní (tj. mají úzký inovační 
profil) a nejsou dostatečnou pobídkou 
k co nejrychlejšímu rozvoji vědeckých 
metod používaných k hodnocení 
nanomateriálů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že velká většina 
finančních prostředků vyčleněných 
v rámci 7. rámcového programu pro 
výzkum a technologický rozvoj na 
nanotechnologie je přidělena na 
programy výzkumu a rozvoje 
nanotechnologií, na úkor vyhodnocení, 
vypracovávání a rozvoje specifických 
metod posuzování bezpečnosti a dopadů 
nanotechnologií a nanomateriálů na 
životní prostředí a na zdraví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

He. vzhledem k tomu, že znalosti 
o potenciálních zdravotních rizicích 
nanomateriálů a jejich dopadu na životní 
prostředí významně zaostávají za rozvojem 
trhu, což vede ke vzniku základních otázek 
ohledně toho, zda je současný model 
dozoru v této oblasti schopen zabývat se 
otázkou nově vznikajících technologií 
v „reálném čase“,

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Parlament vyzýval 
k tomu, aby ještě předtím, než tyto částice 
budou uvedeny do výroby a na trh, byly 
účinky nanočástic, které nejsou snadno 
rozpustitelné nebo biologicky 
odbouratelné, přezkoumány v souladu se 
zásadou obezřetnosti,

I. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém 
usnesení ze dne 28. září 2006 o nanovědě 
a nanotechnologii v souladu se zásadou
obezřetnosti požadoval vypracování 
akčního plánu pro Evropu na léta 2005–
20091 a také to, aby ještě předtím, než tyto 
částice budou uvedeny do výroby a na trh, 
byly účinky nanočástic, které nejsou 
snadno rozpustitelné nebo biologicky 
odbouratelné, přezkoumány,

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že hodnota sdělení 
Komise nazvaného „Regulační aspekty 
nanomateriálů“ je vážně oslabena tím, že 
v ní zcela chybí jakékoli informace 
o specifických vlastnostech nanomateriálů, 
jejich skutečného využívání, potenciálních 
rizicích a výhodách,

J. vzhledem k tomu, že hodnota sdělení 
Komise nazvaného „Regulační aspekty 
nanomateriálů“ je vážně oslabena tím, že 
v ní zcela chybí jakékoli informace 
o specifických vlastnostech nanomateriálů, 
jejich skutečného využívání, potenciálních 
rizicích a výhodách, což vzbuzuje 
pochybnosti, pokud jde o užitečnost 
a specifický přínos nanotechnologií 
a nanomateriálů ve srovnání 
s konvenčními technologiemi, materiály 
a látkami,

Or. fr

                                               
1 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
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Pozměňovací návrh 37
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že hodnota sdělení 
Komise nazvaného „regulační aspekty 
nanomateriálů“ je vážně oslabena tím, že 
v ní zcela chybí jakékoli informace 
o specifických vlastnostech nanomateriálů, 
jejich skutečného využívání, potenciálních 
rizicích a výhodách,

J. vzhledem k tomu, že hodnota sdělení 
Komise nazvaného „Regulační aspekty 
nanomateriálů“ by byla větší, kdyby 
obsahovalo informace o specifických 
vlastnostech nanomateriálů, jejich 
skutečném využívání, potenciálních 
rizicích a výhodách,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že Komise předložila 
pouze právně formalistický přehled 
příslušných právních předpisů 
Společenství, aniž by vzala v úvahu 
současné nebo pravděpodobné budoucí 
využití nanomateriálů a aniž by podrobně 
zmínila zvláštní charakter nanomateriálů 
a z něho plynoucích obtíží,

K. vzhledem k tomu, že Komise předložila 
přehled příslušných právních předpisů
Společenství zabývajících se 
nanomateriály, které jsou v současně době 
vyráběny a/nebo uváděny na trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že přehled Komise 
ukazuje, že v rámci právních předpisů 
Společenství v současné době neexistují
žádná ustanovení týkající se přímo 
nanomateriálů,

L. vzhledem k tomu, že přehled Komise 
ukazuje, že v rámci právních předpisů 
Společenství v současné době nejsou 
zapotřebí žádná ustanovení týkající se 
přímo nanomateriálů, jelikož se v případě 
nanomateriálů jedná o látky a na látky 
se v dostatečné míře vztahují předpisy 
o chemických látkách a předpisy týkající 
se jednotlivých odvětví,

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že přehled Komise 
ukazuje, že v rámci právních předpisů 
Společenství v současné době neexistují
žádná ustanovení týkající se přímo 
nanomateriálů,

L. vzhledem k tomu, že přehled Komise 
ukazuje, že v rámci právních předpisů 
Společenství v současné době nejsou 
zapotřebí žádná ustanovení týkající se 
přímo nanomateriálů, jelikož se v případě 
nanomateriálů jedná o látky a na látky 
se v dostatečné míře vztahují předpisy 
o chemických látkách a předpisy týkající 
se jednotlivých odvětví,

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že při podrobnějším 
prostudování nařízení REACH lze 
v souvislosti s nanomateriály odhalit 
mnoho nedostatků, a to například:
– z nařízení jsou v důsledku prahové 
hodnoty stanovené ve výši jedné tuny 
vyjmuty nanomateriály vyráběné 
v menším množství, přestože jsou tyto 
nanomateriály obsaženy ve spotřebních 
předmětech,
– posouzení expozice se stává povinným 
pouze tehdy, jestliže množství látky 
vyrobené určitým výrobcem přesáhne 
10 tun ročně a jestliže bylo zjištěno, že tato 
látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná látka podle směrnice 
67/548/EHS; avšak vzhledem k tomu, 
jak je v současnosti obtížné prokázat 
nebezpečnost látky, nemusí být posouzení 
expozice provedeno jen proto, 
že na základě stávajících metod nebyla 
nebezpečnost dané látky prokázána, 
přitom posouzení expozice má pro řádné 
posouzení rizik nanomateriálů zásadní 
význam,
– nařízení REACH stanovuje požadavky 
týkající se oznámování látek v předmětech 
pouze pro látky vzbuzující velmi velké 
obavy, jež jsou uvedeny na seznamu, 
a v případě, že jsou v daném předmětu 
přítomny v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmotnostní a celkové množství těchto 
látek v předmětech přesahuje jednu tunu 
na výrobce za rok; v seznamu však 
v současnosti není uveden jediný 
nanomateriál a zařazení těchto látek 
na seznam bude vzhledem k problémům 
s prokazováním nebezpečnosti 
nanomateriálů obtížné, ale i kdyby bylo 
možné tyto problémy odstranit, 
nanomateriály by s největší 
pravděpodobností nepřekročily prahové 
hodnoty stanovené pro množství 
a koncentraci, takže je velice 
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nepravděpodobné, že nařízení REACH 
v současné podobě povede k oznamování 
nanomateriálů v předmětech,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že na látky, které lze 
používat v podobě nanomateriálů, se 
nevztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
(REACH), což vylučuje posouzení těchto 
látek v jejich nanometrické podobě; 
vzhledem k tomu, že nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
(REACH) nepovažuje nanomateriály za 
látky představující vysoké riziko a že 
příslušné články požadují, aby se u látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní a toxické pro reprodukci 
příslušné informace uváděly pouze 
v případě, že překročí prahovou hodnotu 
0,1 %; vzhledem k tomu, že posouzení 
expozice látkám je povinné, pouze pokud 
je daná látka vyhodnocena jakožto toxická 
pro zdraví či pro životní prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lb. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
v oblasti nakládání s odpady neobsahují 
ustanovení týkající se nanomateriálů, 
a existuje tudíž nebezpečí, že nebudou 
správně uplatňovány, například:
– vhodné nakládání s odpadem se odvíjí 
mj. od nebezpečnosti odpadu (viz např. 
kritéria pro přijímání různých odpadů 
na skládky), ale na nanomateriály 
se nebude uplatňovat, pokud nebude 
existovat jednotná metoda prokazování 
jejich nebezpečnosti, což povede k tomu, 
že s nanomateriály bude nakládáno 
běžným způsobem, který bude záviset na 
obecné povaze odpadu, v němž skončí (což 
může být cokoli, od pevného komunálního 
odpadu až po nebezpečný odpad),
– mezní hodnoty emisí pro spalování 
odpadu se uplatňují pouze u určitých 
známých znečišťujících látek, avšak 
nikoli u nanomateriálů, i když některé 
z nich by mohly být klasifikovány jako 
znečišťující látky nebo by se na ně mohly 
vztahovat zvláštní požadavky (např. 
uhlíkové nanotrubky, které mohou 
vykazovat podobné vlastnosti jako azbest, 
odolávají vysokým teplotám),

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lc. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
týkající se ovzduší a vod se nezabývají 
otázkami souvisejícími s nanomateriály, 
neboť stávající omezení či normy kvality 
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stavějí na váze, zatímco adekvátní 
posouzení nanomateriálů vyžaduje 
odlišná měřítka (např. počet částic nebo 
celkovou plochu povrchu),

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ld. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
o integrované prevenci a omezování 
znečišťování dostatečně neřeší otázku 
možných rizik spojených s nanomateriály:
– dostatečně řešena nemusí být otázka 
výroby určitých nanomateriálů, neboť 
nespadají do žádné kategorie tradičního 
chemického názvosloví (např. fullereny –
nepatří mezi organické látky a velmi se liší 
od podstatné části anorganického uhlíku),
– řešena nemusí být otázka zpracování 
následující po výrobě (např. zpracování 
uhlíkových nanotrubek na předměty),
– není zřejmé, jak mohou být vytvořeny 
referenční dokumenty o nejlepších 
dostupných technologiích (BREF) 
pro řadu nanomateriálů, jestliže v jejich 
případě je třeba uplatňovat individuální 
přístup,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Le. vzhledem k závažným problémům 
souvisejícím s účinností klíčových 
ustanovení právních předpisů v oblasti 
ochrany pracovníků, pokud jde 
o nanomateriály:
– povinnost zaměstnavatele provést 
posouzení rizika, které by sloužilo jako 
základ pro přijetí opatření k řízení rizik, 
mezi něž patří náhrada látky nebo 
stanovení mezních hodnot expozice pro 
pracovníky, ztrácí smysl, pokud nebude 
přijata vhodná metodika posuzování rizik 
spojených s nanomateriály a odpovídající 
ustanovení,
– nástroje, které jsou v současnosti 
k dispozici, často nejsou schopny s jistotou 
odhalit přítomnost nanomateriálů, a proto 
je expozici obtížné kontrolovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lf. vzhledem k tomu, že ve významných 
pozměňovacích návrzích týkajících se 
nanomateriálů, jež jsou v současnosti 
předmětem jednání mezi Radou 
a Evropským parlamentem v rámci 
přepracovávání směrnice o kosmetických 
výrobcích a revize nařízení o nových 
potravinách, se zdůrazňuje, že právní 
předpisy Společenství by se jednoznačně 
měly upravit tak, aby řešily otázku 
nanomateriálů, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lg. vzhledem k tomu, že probíhající 
diskuze o regulačních aspektech 
nanomateriálů zůstává do značné míry 
omezena na odborné kruhy, i když je 
pravděpodobné, že nanomateriály s sebou 
přinesou celou škálu společenských změn, 
což vyžaduje konzultaci široké veřejnosti 
a její účast na rozhodovacím procesu,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že široké uplatňování 
patentů na nanomateriály by mohlo
zpomalit další inovaci,

M. vzhledem k tomu, že široké uplatňování 
patentů na nanomateriály, jakož i přílišné 
náklady na patenty a neexistence opatření 
usnadňujících přístup k patentům pro 
velmi malé podniky a pro MSP, by mohly
zpomalit další inovaci,

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že pravděpodobné 
sbližování nanotechnologie 
s biotechnologií a informační technologií 
vyvolává závažné etické otázky,

N. vzhledem k tomu, že pravděpodobné 
sbližování nanotechnologie 
s biotechnologií, biologií, kognitivními 
vědami a informační technologií vyvolává 
závažné etické otázky a také otázky 
týkající se jejich spolehlivosti 
a bezpečnosti a také dodržování 
základních práv,

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že pravděpodobné 
sbližování nanotechnologie 
s biotechnologií a informační technologií 
vyvolává závažné etické otázky,

N. vzhledem k tomu, že pravděpodobné 
sbližování nanotechnologie 
s biotechnologií a informační technologií 
vyvolává závažné etické otázky, jež je 
třeba analyzovat prostřednictvím nového 
stanoviska Evropské skupiny pro etiku 
ve vědě a nových technologiích,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že pro zajištění 
bezpečného, integrovaného 
a odpovědného výzkumu v oblasti 
nanomateriálů je nezbytný kodex chování 
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pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd 
a nanotechnologií; vzhledem k tomu, 
že tento kodex musí přijmout a dodržovat 
všichni výrobci, kteří chtějí vyrábět nebo 
uvádět zboží na trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. vzhledem k tomu, že zásada 
obezřetnosti, zásada „znečišťovatel platí“ 
a cíl udržitelnosti musí být základem 
orientačního a regulačního rámce pro 
nanotechnologie a nanomateriály a že tyto 
zásady a cíle musí přispět k nasměrování 
vývoje nanotechnologií a nanomateriálů 
na uplatnění, které by bylo přínosné pro 
celou společnost,

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že výhody nanomateriálů 
mohou být využity pouze v rámci jasného 
regulačního rámce, který se v plné šíři 
zabývá samotnou podstatou potenciálních 
bezpečnostních problémů, které 
nanomateriály mohou představovat;

1. je přesvědčen, že výhody nanomateriálů 
budou tím výraznější, čím více budou 
odpovídat skutečným potřebám občanů, 
čehož lze dosáhnout přijetím 
legislativních či jiných norem 
přizpůsobených jejich mnoha rozmanitým 
očekávaným aplikacím, jak 
technologickým, tak průmyslovým, 
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a budou-li zohledňovat nejen zdravotní 
a bezpečnostní aspekty, ale také aspekty 
týkající se vědy a výzkumu, ochrany práv 
duševního vlastnictví a inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že výhody nanomateriálů 
mohou být využity pouze v rámci jasného 
regulačního rámce, který se v plné šíři 
zabývá samotnou podstatou potenciálních 
bezpečnostních problémů, které 
nanomateriály mohou představovat;

1. je přesvědčen, že výhody 
nanotechnologií a nanomateriálů mohou 
být využity pouze v rámci jasného 
politického a regulačního rámce, který se 
v plné šíři zabývá nanotechnologiemi, 
materiály a jejich současným i budoucím 
uplatněním a také samotnou podstatou 
potenciálních bezpečnostních problémů, 
které nanomateriály mohou představovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je velmi zavádějící, když
Komise v situaci, kdy v právních 
předpisech Společenství neexistují žádná
konkrétní ustanovení týkající se 
nanomateriálů uvádí, že současné 
legislativní předpisy v podstatě pokrývají 
relevantní rizika vztahující se 
k nanomateriálům, když si vzhledem 
k neexistenci příslušných údajů a metod

3. podporuje názor Komise, že současné 
právní předpisy v zásadě řeší otázku rizika 
spojeného s nanomateriály, a souhlasí 
s tím, že údaje a metody k posouzení rizik 
nanomateriálů jsou v podstatě použitelné 
a že pracovní skupina OECD 
pro vyráběné nanomateriály musí 
přezkoumat nutnost další úpravy těchto 
metod;
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k posouzení rizik nanomateriálů jejich rizik 
ve skutečnosti není vědoma;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je velmi zavádějící, když
Komise v situaci, kdy v právních 
předpisech Společenství neexistují žádná 
konkrétní ustanovení týkající se 
nanomateriálů uvádí, že současné 
legislativní předpisy v podstatě pokrývají 
relevantní rizika vztahující se 
k nanomateriálům, když si vzhledem 
k neexistenci příslušných údajů a metod
k posouzení rizik nanomateriálů jejich rizik 
ve skutečnosti není vědoma;

3. podporuje názor Komise, že současné 
právní předpisy v zásadě řeší otázku rizika 
spojeného s nanomateriály, a souhlasí 
s tím, že údaje a metody k posouzení rizik 
nanomateriálů jsou v podstatě použitelné 
a že pracovní skupina OECD 
pro vyráběné nanomateriály musí 
přezkoumat nutnost další úpravy těchto 
metod;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že je velmi zavádějící, když 
Komise v situaci, kdy v právních 
předpisech Společenství neexistují žádná 
konkrétní ustanovení týkající se 
nanomateriálů uvádí, že současné 
legislativní předpisy v podstatě pokrývají 
relevantní rizika vztahující se 
k nanomateriálům, když si vzhledem 
k neexistenci příslušných údajů a metod 

3. domnívá se, že přestože stávající právní 
předpisy v podstatě pokrývají relevantní 
rizika spojená s nanomateriály, je potřeba 
je doplnit o příslušné údaje, zkušební 
metody a metody posuzování rizik 
spojených s nanomateriály, aby se tak 
zajistila nezbytná úroveň ochrany;
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k posouzení rizik nanomateriálů jejich 
rizik ve skutečnosti není vědoma;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že dokud současné právní 
předpisy postrádají jakákoli ustanovení 
týkající se nanomateriálů, a dokud chybí 
údaje a dokonce i metody k posoužení 
rizik nanomateriálů, nemůže pouhé 
účinnější provádění současných právních 
předpisů přinést nezbytnou úroveň 
ochrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že dokud současné právní 
předpisy postrádají jakákoli ustanovení 
týkající se nanomateriálů, a dokud chybí 
údaje a dokonce i metody k posoužení 
rizik nanomateriálů, nemůže pouhé 
účinnější provádění současných právních 
předpisů přinést nezbytnou úroveň 
ochrany;

4. je přesvědčen, že je důležité rozšířit 
oblast působnosti právních předpisů 
Společenství týkajících se produktů běžné 
spotřeby na nanomateriály, a to nejen 
pokud jde o předpisy, které jsou 
v současnosti revidovány, jako např. 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou 
se mění směrnice Rady 76/768/EHS 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se kosmetických 
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prostředků, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 
27. ledna 1997 o nových potravinách 
a nových složkách potravin, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek 
(tzv. REACH), směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 
16. února 1998 o uvádění biocidních 
přípravků na trh, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze 
dne 16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 
20. března 2000 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
označování potravin, jejich obchodní 
úpravy a související reklamy, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 
o sledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů 
a sledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 
dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového 
práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin, 
a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že dokud současné právní 
předpisy postrádají jakákoli ustanovení 
týkající se nanomateriálů, a dokud chybí 
údaje a dokonce i metody k posoužení 
rizik nanomateriálů, nemůže pouhé 
účinnější provádění současných právních
předpisů přinést nezbytnou úroveň 
ochrany;

4. domnívá se, že otázka nanomateriálů je 
v platných předpisech sice řešena 
dostatečně a že OECD potvrdila 
použitelnost metod jejich hodnocení, že je 
však nutné dále vypracovat nástroje 
zaměřené na uplatňování platných 
právních předpisů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že dokud současné právní 
předpisy postrádají jakákoli ustanovení 
týkající se nanomateriálů, a dokud chybí 
údaje a dokonce i metody k posoužení 
rizik nanomateriálů, nemůže pouhé 
účinnější provádění současných právních 
předpisů přinést nezbytnou úroveň 
ochrany;

4. domnívá se, že otázka nanomateriálů je 
v platných předpisech sice řešena 
dostatečně a že OECD potvrdila 
použitelnost metod jejich hodnocení, že je 
však nutné dále vypracovat nástroje 
zaměřené na uplatňování platných 
právních předpisů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že navrhované zaměření 
se na provádění právních předpisů 
neposkytuje „bezpečný a integrovaný 

5. domnívá se, že je nutné podniknout 
kroky k uplatňování „bezpečného 
a integrovaného přístupu“
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přístup“ k nanotechnologiím 
doporučovaný Komisí vzhledem k tomu, 
že četné nanomateriály se již na trhu 
nacházejí, a to zejména v případech 
citlivých aplikací, jako jsou výrobky 
pro hygienickou péči nebo čistící 
prostředky, aniž by byla dostatečně 
vyhodnocena jejich bezpečnost, a aniž 
by spotřebitelé byli náležitě informováni 
o jejich použití;

k nanotechnologiím doporučovaného
Komisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že navrhované zaměření 
se na provádění právních předpisů 
neposkytuje „bezpečný a integrovaný 
přístup“ k nanotechnologiím 
doporučovaný Komisí vzhledem k tomu, 
že četné nanomateriály se již na trhu 
nacházejí, a to zejména v případech 
citlivých aplikací, jako jsou výrobky pro 
hygienickou péči nebo čistící prostředky, 
aniž by byla dostatečně vyhodnocena 
jejich bezpečnost, a aniž by spotřebitelé 
byli náležitě informováni o jejich použití;

5. domnívá se, že je nutné podniknout 
kroky k uplatňování „bezpečného 
a integrovaného přístupu“
k nanotechnologiím doporučovaného
Komisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že navrhované zaměření se 5. domnívá se, že „bezpečný, odpovědný
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na provádění právních předpisů 
neposkytuje „bezpečný a integrovaný 
přístup“ k nanotechnologiím doporučovaný 
Komisí vzhledem k tomu, že četné 
nanomateriály se již na trhu nacházejí, 
a to zejména v případech citlivých aplikací, 
jako jsou výrobky pro hygienickou péči 
nebo čistící prostředky, aniž by byla 
dostatečně vyhodnocena jejich 
bezpečnost, a aniž by spotřebitelé byli 
náležitě informováni o jejich použití;

a integrovaný přístup“ k nanotechnologiím 
doporučovaný Evropskou unií je ohrožen 
nedostatkem informací 
o nanomateriálech, které se již nacházejí 
na trhu, a to zejména v případech citlivých 
aplikací, jako jsou výrobky určené 
k osobní spotřebě; žádá Komisi, 
aby do června roku 2011 předložila 
zprávu o přítomnosti a bezpečnosti 
nanomateriálů na evropském trhu 
a o tom, do jaké míry je nezbytné vytvořit 
v rámci 7. rámcového programu zvláštní 
evropský fond pro financování výzkumu 
zaměřeného na bezpečný vývoj 
a používání nanomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby nebylo povoleno uvedení na 
trh u výrobků obsahujících 
nanotechnologie nebo nanomateriály, 
které představují určité riziko pro 
pracovníky či spotřebitele, kteří jsou jim 
vystaveni, nebo které by se mohly 
nekontrolovaně šířit životním prostředím; 
domnívá se, že je takové opatření 
nezbytné, dokud nebudou vypracovány 
specifické metody posouzení umožňující 
získat vědecké poznatky, které by 
prokázaly, že použité nanotechnologie 
a nanomateriály nejsou nebezpečné 
lidskému zdraví ani životnímu prostředí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 67
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. žádá, aby byly výrobky, které jsou již 
v prodeji a obsahují nanotechnologie či 
nanomateriály, znovu přezkoumány 
s ohledem na zásadu „žádné údaje, žádný 
trh“ obsažené v nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) a aby byly staženy 
z trhu, pokud by se ukázalo, že nejsou 
k dispozici žádné údaje nebo že dostupné 
údaje nejsou dostatečné z hlediska 
prokázání jejich bezpečnosti s ohledem na 
lidské zdraví a životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. žádá, aby byla přijata opatření na 
zvláštní úpravu a oddělování odpadů 
z výrobků obsahujících nanotechnologie 
a nanomateriály a na úpravu vzduchu 
a tekutých odpadů vypouštěných 
průmyslovým odvětvím nanotechnologií 
a nanomateriálů s cílem zamezit 
nekontrolovanému šíření nanotechnologií 
a nanomateriálů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zcela přehodnotila 
svůj přístup k regulaci nanomateriálů 
a aby co nejdříve provedla přezkum 
veškerých příslušných právních předpisů, 
aby byl vytvořen přizpůsobivý systém 
řízení zahrnující včasné varování 
a kategorie rizik, než dojde k zavedení 
technologie, jejíž vývoj už nebude možné 
ovlivňovat, aniž by to způsobilo jeho vážné 
narušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009
navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem plně uplatnit 
zásadu „žádné údaje, žádný trh“ 
na veškeré využívání nanomateriálů 
ve spotřebitelských výrobcích nebo 
ve výrobcích, které vedou k vypouštění 
odpadů do životního prostředí;

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012
provedla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem zajistit, aby 
ustanovení těchto předpisů a prováděcí 
nástroje odrážely zvláštní vlastnosti 
nanomateriálů, kterým mohou být 
pracovníci, spotřebitelé a/nebo životní 
prostředí vystaveni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 
navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem plně uplatnit 
zásadu „žádné údaje, žádný trh“ na veškeré 
využívání nanomateriálů ve 
spotřebitelských výrobcích nebo ve 
výrobcích, které vedou k vypouštění 
odpadů do životního prostředí;

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 
navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem plně uplatnit 
zásadu „žádné údaje, žádný trh“ na veškeré 
uplatňování nanomateriálů, u nichž je 
pravděpodobné nebo je prokázáno, že 
mají dopad na zdraví a na životní 
prostředí, a které jsou obsaženy ve 
spotřebitelských výrobcích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 
navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů s cílem plně uplatnit 
zásadu „žádné údaje, žádný trh“ na veškeré 
využívání nanomateriálů 
ve spotřebitelských výrobcích nebo 
ve výrobcích, které vedou k vypouštění 
odpadů do životního prostředí;

6. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 
navrhla přezkum veškerých příslušných 
právních předpisů, v jehož rámci bude 
požadovat posouzení materiálů založené 
na testech a schvalování materiálů krátce 
před uvedením na trh s cílem plně uplatnit 
zásadu „žádné údaje, žádný trh“ na veškeré 
využívání nanomateriálů 
ve spotřebitelských výrobcích nebo 
ve výrobcích, které vedou k vypouštění 
odpadů do životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi, aby do 30. června 2010 
představila jednoznačný a koherentní 
politický rámec týkající se zásadních 
aspektů definice nanotechnologií 
a nanomateriálů, přičemž se přednostně 
zaměří na následující cíle:

– definice velikosti mezi 0,3 nm a 300 nm;

– začlenění látek, které mají obdobné 
vlastnosti jako nanomateriály, ačkoli 
překračují velikost definovanou 
v legislativě, do příslušných právních 
předpisů;

– zajistit, aby se příslušné právní předpisy 
vztahovaly také na všechny 
nanotechnologie a nanomateriály, bez 
ohledu na jejich specifické vlastnosti, tj. 
na to, zda jsou např. akumulativní, 
perzistentní apod., a také na směsi, 
aglomeráty, rekombinanty 
a autoregenerační látky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k zavedení komplexní vědecky 
podložené definice nanomateriálů 
v právních předpisech Společenství jako 
podmínky nezbytné k provedení změn 
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v příslušných horizontálních právních 
předpisech a předpisech pro jednotlivá 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi k vytvoření seznamu 
typů a způsobů použití nanomateriálů 
před jejich uvedením na trh EU i poté 
a ke zveřejnění tohoto seznamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. žádá, aby byl vytvořen seznam různých 
typů nanotechnologií a nanomateriálů, jejich 
využití a veřejného i soukromého výzkumu 
v této oblasti, a aby byl tento seznam 
zpřístupněn veřejnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá zejména k provedení změn 
v nařízení REACH, jejichž pomocí 
se do 18 měsíců po jeho vstupu v platnost 
zajistí:
– zjednodušená registrace vyrobených 
či dovezených nanomateriálů (přičemž 
prahové hodnoty budou vycházet např. 
z povrchové aktivity namísto množství), 
která bude poskytovat základní údaje 
o jejich fyzikálně-chemických 
vlastnostech i toxikologických 
a ekotoxikologických účincích,
– zpráva o chemické bezpečnosti, jejíž 
součástí bude posouzení expozice u všech 
registrovaných nanomateriálů bez ohledu 
na zjištěnou rizikovost těchto látek,
– požadavky týkající se oznamování 
pro všechny nanomateriály, které jsou 
uváděny na trh samotné nebo obsažené 
v přípravcích či v předmětech bez ohledu 
na prahové hodnoty stanovené 
pro množství nebo koncentraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vyzývá k uplatňování „povinné péče“ 
v případě výrobců, kteří chtějí uvádět 
nanomateriály na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. vyzývá především k tomu, aby 
se v právních předpisech v oblasti 
nakládání s odpady v zájmu 
odpovídajícího řešení otázky 
nanomateriálů provedly změny, jako jsou
např.:
– samostatná položka pro nanomateriály 
v seznamu odpadů stanoveném 
v rozhodnutí 2000/532/ES,
– změna kritérií pro přijímání odpadů 
na skládky v rozhodnutí 2003/33/ES,
– přepracování příslušných mezních 
hodnot emisí pro spalování odpadu tak, 
aby kromě hmotnosti mohlo být 
uplatňováno měřítko počtu částic a/nebo 
povrchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7e. vyzývá především k přepracování 
mezních hodnot emisí a norem kvality 
životního prostředí v právních předpisech 
týkajících se ovzduší a vod, aby kromě 
hmotnosti mohlo být uplatňováno také 
měřítko počtu částic a/nebo povrchu, 
a tyto předpisy tak odpovídajícím 
způsobem upravovaly i otázku 
nanomateriálů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7f. vyzývá především k provedení změn 
ve směrnici o integrované prevenci 
a omezování znečišťování s cílem zajistit 
pro všechny příslušné nanomateriály, aby:
– byla řešena otázka jejich výroby 
a zpracování,
– byly nově vytvořeny nebo upraveny 
referenční dokumenty o nejlepších 
dostupných technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 7 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7g. vyzývá především k provedení změn 
v právních předpisech v oblasti ochrany 
pracovníků, aby se zajistilo, 
že nanomateriály se budou používat 
v pouze uzavřených systémech, dokud
nebude možné spolehlivě zjistit 
a regulovat expozici;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou výzvu, 
aby spotřebitelské výrobky obsahující 
nanomateriály byly označovány;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou výzvu, 
aby spotřebitelské výrobky obsahující 
nanomateriály byly označovány;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou výzvu, aby 
spotřebitelské výrobky obsahující 
nanomateriály byly označovány;

8. znovu opakuje svou výzvu, aby výrobky 
vyrobené pomocí nanotechnologií a/nebo 
obsahující nanomateriály byly povinně 
označovány v celém Společenství, ať už 
jsou určeny k využití jakožto meziprodukt 
nebo ke konečnému použití, s cílem 
zaručit, aby pracovníci i spotřebitelé 
disponovali jednoznačnými, spolehlivými 
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a transparentními informacemi;
zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout 
ustanovení týkající se ochrany 
pracovníků, kteří s nanotechnologiemi 
a/nebo nanomateriály pracují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje svou výzvu, 
aby spotřebitelské výrobky obsahující 
nanomateriály byly označovány;

8. znovu opakuje svou výzvu 
k poskytování informací spotřebitelům;
všechny složky přítomné ve formě 
nanomateriálů se označí v seznamu složek 
uvedením slova „nano“ před název dané 
složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

; 8a. vyzývá k řádnému uplatňování 
směrnice 2006/114/ES o klamavé 
a srovnávací reklamě, aby se zamezilo 
klamavé reklamě ve spojitosti 
s nanomateriály; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. doporučuje vytvoření portálu 
pro zpětnou vazbu, na němž by 
si výzkumní pracovníci zabývající se 
nanomateriály, ať už z oblasti průmyslu 
nebo akademických kruhů, a uživatelé 
z řad občanů mohli vyměňovat zkušenosti, 
oznamovat a sdílet své poznatky a najít 
nejnovější informace, přičemž jejich 
příspěvky by byly pravidelně revidovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá k naléhavému rozvoji vhodných 
zkušebních protokolů s cílem posoudit 
rizika a vystavení nanomateriálům během 
celého životního cyklu za použití 
multidisciplinárního přístupu;

9. vyzývá k co nejrychlejšímu vytvoření
vhodných zkušebních protokolů 
a metrologických norem s cílem posoudit 
rizika spojená s nanomateriály a expozici 
těmto látkám během celého jejich životního 
cyklu za použití multidisciplinárního 
přístupu; žádá rovněž o vytvoření 
zvláštního evropského fondu v rámci 
7. rámcového programu, z něhož 
by se financoval výzkum v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá, aby se v případě, že se na určitou 
látku vztahují právní předpisy 
Společenství a kdy v důsledku použití 
nanotechnologií došlo k podstatným 
změnám výrobních metod, výchozích 
surovin nebo velikosti částic, tato látka 
vyrobená za použití nových metod nebo 
materiálů považovala za jinou látku 
a aby se mohla uvést na trh až poté, 
co se začlení do právních předpisů 
Společenství nebo co se nově stanoví 
podmínky jejího využití;

Or. sv

Pozměňovací návrh 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá Komisi, aby upřednostňovala 
financování a výzkum v oblasti 
nanomateriálů se zaměřením na životní 
prostředí a lidské zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k výraznému posílení 
financování výzkumu nanomateriálů 
z hlediska jejich účinků na životní 
prostředí, zdraví a bezpečnost po celý 
jejich životní cyklus; konkrétně žádá 
Komisi, aby přehodnotila kritéria v rámci 
sedmého rámcového programu 
pro výzkum tak, aby se jeho 
prostřednictvím daleko více podporoval 
a financoval výzkum zaměřený 
na zdokonalení vědecké metodiky 
pro hodnocení nanomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby využitím 
stávajících mechanismů (např. pracovní 
podskupina pro nanomateriály složená 
ze zástupců příslušných orgánů 
odpovědných za plnění úkolů dle nařízení 
REACH) nebo případným vytvořením 
dalších mechanismů podporovala 
koordinaci a výměnu mezi členskými 
státy, pokud jde o výzkum a vývoj, 
posouzení rizik, vypracování pokynů 
a regulaci nanomateriálů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
posouzení dopadu, pokud jde o náklady 
a přínosy spojené s vytvořením 
evropského institutu pro nanomateriály;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 9 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. vyzývá Komisi, aby v členských státech 
podpořila celoevropskou veřejnou diskuzi 
o regulačních aspektech nanomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, 
aby v rámci celé EU zahájily diskuzi 
o nanotechnologiích a nanomateriálech 
a zjistily, které vývojové trendy v této 
oblasti veřejnost pokládá za přijatelné 
a nezbytné a za jakých podmínek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 97
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zahájily evropský občanský dialog 
o nanotechnologiích a nanomateriálech 
s cílem zjistit, jaký další rozvoj v oblasti 
nanomateriálů a nanotechnologií je 
žádoucí či nezbytný a za jakých 
podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Carl Schlyter

Návrh usnesení
Bod 9 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9e. vyzývá Komisi aby zajistila plnou účast 
veřejnosti na veškerém rozhodování 
týkajícím se nanomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k tomu, aby případná patentní 10. vyzývá k tomu, aby byla případná 
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práva byla omezena na konkrétní použití 
nebo způsoby výroby nanomateriálů 
a nebyla rozšířena na samotné 
nanomateriály s cílem zabránit 
zpomalování inovace a vytváření 
„nanopropasti“ mezi Severem a Jihem,

patentní práva poskytována v souladu 
se současně platným patentovým právem, 
aby byla zajištěna přiměřená míra 
ochrany majitelů patentů a aby přísná 
kontrola patentových kriterií nebránila 
inovacím;  

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k tomu, aby případná patentní 
práva byla omezena na konkrétní použití 
nebo způsoby výroby nanomateriálů 
a nebyla rozšířena na samotné 
nanomateriály s cílem zabránit 
zpomalování inovace a vytváření 
„nanopropasti“ mezi Severem a Jihem,

10. vyzývá k tomu, aby byla případná 
patentní práva poskytována v souladu se 
současně platným patentovým právem, 
aby byla zajištěna přiměřená míra 
ochrany majitelů patentů a aby přísná 
kontrola patentových kriterií nebránila 
inovacím; 

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k tomu, aby případná patentní 
práva byla omezena na konkrétní použití 
nebo způsoby výroby nanomateriálů 
a nebyla rozšířena na samotné 
nanomateriály s cílem zabránit 
zpomalování inovace a vytváření 
„nanopropasti“ mezi Severem a Jihem,

10. uznává, že je zásadní odstranit 
překážky, které zejména velmi malým 
podnikům a MSP brání v přístupu 
k patentům a současně vyzývá k tomu, 
aby případná patentní práva byla omezena 
na konkrétní použití nebo způsoby výroby 
nanomateriálů a byla jen výjimečně
rozšířena na samotné nanomateriály 
s cílem zabránit zpomalování inovace 
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a vytváření „nanopropasti“ mezi Severem 
a Jihem,

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je třeba zavčas vyvinout 
etické pokyny s cílem zajistit plné 
respektování etických hodnot pro případy, 
že by nanotechnologie byly v budoucnosti 
využívány v rámci biomedicíny;

11. domnívá se, že je třeba zavčas vyvinout 
přísné etické pokyny, zejména pokud jde 
o „nanomedicínu“, které by se týkaly 
např. ochrany soukromého života, 
svobodného a informovaného souhlasu či 
neterapeutických zásahů prováděných na 
lidském těle, avšak zároveň je třeba 
podpořit tuto slibnou oblast, která 
uplatňuje průlomové technologie, jako 
jsou molekulární zobrazovací metody 
a diagnostika, což může velmi výrazně 
napomoci časnému stanovení diagnózy 
a inteligentní a účinné léčbě mnoha 
chorob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je třeba zavčas vyvinout 
etické pokyny s cílem zajistit plné 
respektování etických hodnot pro případy, 
že by nanotechnologie byly v budoucnosti 
využívány v rámci biomedicíny;

11. domnívá se, že je třeba zavčas vyvinout 
etické pokyny s cílem zajistit plné 
respektování etických hodnot pro případy, 
že by nanotechnologie byly v budoucnosti 
využívány v rámci biomedicíny, a žádá 
Evropskou skupinu pro etiku ve vědě 
a nových technologiích o vydání 
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stanoviska na toto téma, v němž naváže 
na své stanovisko č. 21 ze dne 17. ledna 
2007 o etických aspektech nanomedicíny 
a přihlédne k etickému názoru subjektů 
zabývajících se etikou v jednotlivých 
členských státech EU a k činnosti 
vykonávané v této oblasti mezinárodními 
organizacemi jako UNESCO;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že je nezbytné dosáhnout 
rychlého pokroku při rozšiřování 
vědeckých poznatků, a žádá tudíž 
o vytvoření politiky Společenství pro 
výzkum v oblasti nanotechnologií 
a nanomateriálů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. žádá proto, aby byla podstatná část 
finančních prostředků vyčleněných 
v rámci 7. rámcového programu pro 
výzkum a technologický rozvoj na 
nanotechnologie a nanomateriály 
přidělena projektům zaměřeným na rozvoj 
specifických metod posuzování 
nanotechnologií a nanomateriálů s cílem 
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odstranit nedostatky ve znalostech 
týkajících se nanotechnologií 
a nanomateriálů, jejich bezpečnosti 
a jejich dopadů na životní prostředí 
a lidské zdraví, mimo jiné také na 
pracovišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. žádá Komisi a členské státy, aby co 
nejdříve navrhly vytvoření trvalé 
a nezávislé evropské platformy, jíž by byla 
svěřena pravomoc přijímat rozhodnutí 
a která by byla také pověřena výkonem 
dohledu nad nanotechnologiemi 
a nanomateriály a prováděním programu 
základního a aplikovaného výzkumu 
týkajícího se metod tohoto dohledu 
(zejména v oblasti metrologie, detekce, 
toxicity a epidemiologie);

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vzhledem 
ke každoročnímu velmi vysokému počtu 
úmrtí způsobených znečišťováním 
ovzduší, by se regulační činnost v oblasti 
nanomateriálů měla též zabývat 

vypouští se
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nanomateriály, které jsou vytvořeny 
neúmyslně jako vedlejší produkty 
při procesech spalování;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vzhledem 
ke každoročnímu velmi vysokému počtu 
úmrtí způsobených znečišťováním 
ovzduší, by se regulační činnost v oblasti 
nanomateriálů měla též zabývat 
nanomateriály, které jsou vytvořeny 
neúmyslně jako vedlejší produkty 
při procesech spalování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vzhledem 
ke každoročnímu velmi vysokému počtu 
úmrtí způsobených znečišťováním 
ovzduší, by se regulační činnost v oblasti 
nanomateriálů měla též zabývat 
nanomateriály, které jsou vytvořeny 
neúmyslně jako vedlejší produkty 
při procesech spalování;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 110
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vzhledem ke 
každoročnímu velmi vysokému počtu 
úmrtí způsobených znečišťováním ovzduší, 
by se regulační činnost v oblasti 
nanomateriálů měla též zabývat 
nanomateriály, které jsou vytvořeny 
neúmyslně jako vedlejší produkty při 
procesech spalování;

12. domnívá se, že vzhledem k tomu, že 
platné právní předpisy upravující kvalitu 
vzduchu se nevztahují na velmi malé 
částice (méně než 2,5 µm), a vzhledem ke 
každoročnímu velmi vysokému počtu 
úmrtí způsobených znečišťováním ovzduší, 
by se regulační činnost v oblasti 
nanomateriálů měla též zabývat 
nanomateriály, které jsou vytvořeny 
neúmyslně jako vedlejší produkty při 
procesech spalování;

Or. fr


