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Grozījums Nr. 1
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
„Nanozinātnes un nanotehnoloģijas: 
rīcības plāns Eiropai 2005.–2009. gadā”. 
Pirmais īstenošanas ziņojums (2005.–
2007. gads) („rīcības plāns”)1,,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskās 
komitejas atzinumu, kas publicēts 
2009. gada 19. janvārī2,

Or. fr

                                               
1 Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai -
Nanozinātnes un nanotehnoloģijas: rīcības plāns Eiropai 2005.–2009. gadā. Pirmais īstenošanas ziņojums 
(2005.–2007. gads) COM(2007)0505.

2 Atzinums par nanotehnoloģiju produktu riska novērtējumu, 2009. gada 19. janvāris, 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Grozījums Nr. 3
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atzinums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu par 
Rīcības kodeksu attiecībā uz atbildīgu 
pētniecību nanozinātņu un 
nanotehnoloģiju jomā1,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
5.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā atzinumu, ko Eiropas grupa 
par ētikas jautājumiem zinātnē un 
jaunajām tehnoloģijām Eiropas Komisijai 
sniegusi par nanomedicīnas ētikas 
aspektiem2, 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

                                               
1 Komisijas ieteikums par Rīcības kodeksu attiecībā uz atbildīgu pētniecību nanozinātņu un nanotehnoloģiju 
jomā C(2008) 424 galīgā redakcija.
2 EGĒ atzinums Nr. 21, 2007. gada 17. janvāris.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu un ar ko groza un atceļ 
Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un 
groza Regulu (EK) Nr. 1907/20061

,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā nanomateriāli sniedz ārkārtīgi 
lielu ieguldījumu jaunu sasniegumu 
veicināšanā ļoti lielā skaitā nozaru; tā kā 
šie sasniegumi galu galā dos labumu 
iedzīvotājiem un var sniegt svarīgu 
ieguldījumu Eiropas Savienības 
ekonomikas konkurētspējas veicināšanā; 
tā kā šie sasniegumi ļaus arī pieņemt 
atbilstošākus politikas lēmumus tādās 
jomās kā sabiedrības veselība, 
nodarbinātība, drošība un veselība darba 
vietā, informācijas sabiedrība, enerģētika, 
transports, drošība un kosmoss;

Or. en

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
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Grozījums Nr. 7
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā, lai gan ir ieviesta konkrēta 
Eiropas stratēģija nanotehnoloģiju jomā 
un Septītajai pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības pamatprogrammai ir attiecīgi 
piešķirti apmēram EUR 3 500 000 000 
pētījumiem nanozinātņu jomā, Eiropas 
Savienība atpaliek no saviem galvenajiem 
pašreizējiem konkurentiem, proti, 
Amerikas Savienotajām Valstīm, Japānas 
un Dienvidkorejas, kas veic vairāk nekā 
pusi no visiem ieguldījumiem un kam 
kopā pieder divas trešdaļas no pasaules 
līmenī reģistrētiem patentiem; tā kā tādēļ 
šī ekonomikas realitāte jāņem vērā, 
izstrādājot jebkāda veida regulējumu 
Kopienas mērogā;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C . tā kā nanomateriāli var izrādīties 
nākamā „svarīgā lieta”, jo īpaši ņemot 
vērā, ka gadsimtiem ilgi cilvēku pastāvīgs 
sapnis ir bijis manipulēt ar visu matēriju;

C. tā kā nanomateriāli sniedz iespēju 
sekmēt Lisabonas stratēģijas īstenošanu, 
proti, līdz 2010. gadam padarīt ES par 
“viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko uz 
zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, 
kurai ir iespējas ilgtspējīgi attīstīties, 
nodrošinot vairāk labāku darba vietu un 
lielāku sociālo kohēziju, kā arī vides 
aizsardzību”;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nanomateriāli var izrādīties 
nākamā „svarīgā lieta”, jo īpaši ņemot 
vērā, ka gadsimtiem ilgi cilvēku pastāvīgs 
sapnis ir bijis manipulēt ar visu matēriju;

C. tā kā nanomateriāli sniedz ieguldījumu 
globālo izaicinājumu risināšanā un 
atbalsta Eiropas Savienību ceļā uz tās 
mērķi kļūt „par viskonkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstīto 
ekonomiku pasaulē” (Lisabonas 
stratēģija);

Or. de

Grozījums Nr. 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nanomateriāli var izrādīties 
nākamā „svarīgā lieta”, jo īpaši ņemot 
vērā, ka gadsimtiem ilgi cilvēku pastāvīgs 
sapnis ir bijis manipulēt ar visu matēriju;

C. tā kā nanomateriāli sniedz ieguldījumu 
globālo izaicinājumu risināšanā un 
atbalsta Eiropas Savienību ceļā uz tās 
mērķi kļūt „par viskonkurētspējīgāko un 
dinamiskāko uz zināšanām balstīto 
ekonomiku pasaulē” (Lisabonas 
stratēģija);

Or. de

Grozījums Nr. 11
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nanomateriāli var izrādīties 
nākamā „svarīgā lieta”, jo īpaši ņemot 
vērā, ka gadsimtiem ilgi cilvēku pastāvīgs 
sapnis ir bijis manipulēt ar visu matēriju;

C. tā kā nanomateriāli var izrādīties 
nākamā „svarīgā lieta”; 

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pašreizējām diskusijām par 
nanomateriāliem ir raksturīgas daudzas 
pretrunas vai pat paradoksi, domstarpības 
un arī politiskas cīņas, sākot ar 
pamatlīmeni definīciju formulējumā, 
piemēram:

- lai gan nanomateriāli parasti tiek 
uzskatīti par materiāliem, kuru lielums ir 
aptuveni 100 nm (robežās) vai mazāks, to 
bieži interpretē nepareizi kā diapazonu no 
1 līdz 100 nm, pat ja minētais termins 
„order” attiecas drīzāk uz dimensiju nekā 
uz precīzu lielumu,

- lai gan daudzi uzskata, ka, definējot 
nanomateriālus, atšķirīgās īpašības, kas 
rodas dažādu izmēru dēļ, būtu jānosaka 
par neatkarīgu kritēriju, citi turpretī 
ierosina to izmantot kumulatīvā veidā, 
tādējādi ierobežojot definīcijas jomu,

- lai gan daži iesaka, ka definīcija būtu vēl 
vairāk jāsašaurina attiecībā uz 
nešķīstošiem un noturīgiem 
nanomateriāliem, tādējādi jau definīciju 
līmenī pieļaujot potenciāla riska 
apsvērumus, savukārt citi iebilst pret šādu 

D. tā kā pašreizējām diskusijām Eiropas 
Savienībā par nanomateriāliem tāpat kā 
jebkurām citām pretrunīgām debatēm par 
pilnīgi jaunām tehnoloģijām, kuras jau 
ienākušas ikdienas dzīvē un kuru 
iespējamās īpašības nav pilnībā zināmas, 
ir raksturīga zinātnieku kopienas 
šķelšanās starp nanotehnoloģiju pētījumu 
aizstāvjiem un noniecinātājiem, kurai 
atbilst līdzīga šķelšanās politiskās 
doktrīnas līmenī; tā kā arī būtu efektīvāk 
šīm jaunajām tehnoloģijām nodrošināt 
drošu, vispusīgu un progresējošu tiesisko 
regulējumu, kura pamatā būtu 
piesardzības stratēģija, novēršot dubulto 
risku, ko var radīt moratorija sistemātiska 
izmantošana, tādēļ ka trūkst pilnīgas 
informācijas par produktu, un vienāds 
režīms visiem produktiem, kas satur 
nanomateriālus, neņemot vērā ne to reālo 
novatorismu, ne to galīgo pielietojumu;
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a priori ierobežojumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pašreizējām diskusijām par 
nanomateriāliem ir raksturīgas daudzas 
pretrunas vai pat paradoksi, domstarpības 
un arī politiskas cīņas, sākot ar 
pamatlīmeni definīciju formulējumā, 
piemēram: 

D. tā kā pašreizējām diskusijām par 
nanomateriāliem ir raksturīgs informācijas 
un zināšanu trūkums; tā kā, lai gan 
pašlaik nav pieejams pilnībā saskaņotu 
definīciju kopums, tomēr ir vai nu 
pieejami, vai tiek izstrādāti vairāki 
starptautiskie standarti, ar kuriem 
„nanomērogs” tiek definēts kā „izmēru 
diapazons no apmēram 1 nm līdz 100 nm” 
un kuri nereti paredz atšķirību starp:

- lai gan nanomateriāli parasti tiek 
uzskatīti par materiāliem, kuru lielums ir 
aptuveni 100 nm (robežās) vai mazāks, to 
bieži interpretē nepareizi kā diapazonu no 
1 līdz 100 nm, pat ja minētais termins 
„order” attiecas drīzāk uz dimensiju nekā 
uz precīzu lielumu,

- nanoobjektiem, kas definēti kā 
„materiāli ar vienu, divām vai trijām 
ārējām nanomēroga dimensijām”, tas ir, 
kā materiāli, ko veido izolēti objekti ar ļoti 
niecīgām dimensijām;

- lai gan daudzi uzskata, ka, definējot 
nanomateriālus, atšķirīgās īpašības, kas 
rodas dažādu izmēru dēļ, būtu jānosaka 
par neatkarīgu kritēriju, citi turpretī 
ierosina to izmantot kumulatīvā veidā, 
tādējādi ierobežojot definīcijas jomu,

- nanostruktūras materiāliem, kas definēti 
kā materiāli „ar iekšējo vai virsmas 
nanomēroga struktūru”, piemēram, 
materiāli, kam ir ļoti mazu dimensiju 
dobumi;

- lai gan daži iesaka, ka definīcija būtu vēl 
vairāk jāsašaurina attiecībā uz 
nešķīstošiem un noturīgiem 
nanomateriāliem, tādējādi jau definīciju 
līmenī pieļaujot potenciāla riska 
apsvērumus, savukārt citi iebilst pret šādu 
a priori ierobežojumu;

tā kā Eiropas Komisija nanomateriāliem 
veicinās saskaņotu definīciju Apvienoto 
Nāciju Organizācijas un citu kompetento 
struktūru līmenī un Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniegs visa Eiropas tiesiskā 
regulējuma pārskatīšanu šajā jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– lai gan nanomateriāli parasti tiek 
uzskatīti par materiāliem, kuru lielums ir 
aptuveni 100 nm (robežās) vai mazāks, to 
bieži interpretē nepareizi kā diapazonu no 
1 līdz 100 nm, pat ja minētais termins 
„order” attiecas drīzāk uz dimensiju nekā 
uz precīzu lielumu,

– lai gan nanomateriāli parasti tiek 
uzskatīti par materiāliem, kuru lielums ir 
aptuveni 100 nm (robežās), to bieži 
interpretē nepareizi kā diapazonu no 1 līdz 
100 nm, pat ja minētais termins „order” 
attiecas drīzāk uz dimensiju nekā uz 
precīzu lielumu,

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
D.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.b tā kā tādēļ, ka nanotehnoloģijas var 
gandrīz neierobežoti izmantot tik dažādās 
nozarēs kā elektronika, 
tekstilizstrādājumi, biomedicīna, veselība 
un labklājība, pārtikas lauksaimniecība 
vai enerģētika, nav iespējams ieviest 
vienotu Eiropas līmeņa tiesisko 
regulējumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā nanomateriālu regulatīvajiem 
aspektiem ir jāaptver arī nanodaļiņas, kā 
arī dažādās nanotehnoloģijas un 
nanoobjekti, piemēram, nanocaurules, 
nanošķiedras, nanoplēves, nanoagregāti, 
nanoaglomerāti (vai nanodaļiņu vai 
nanomateriālu agregāti) utt., un to 
pielietojumi, kā arī nanostruktūras 
materiāli un tā kā šī situācija ļauj 
paredzēt nepieciešamību pieņemt 
metodoloģisku pieeju un testu protokolus, 
kā arī citus specifiskus mehānismus;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā sakarā ar REACH līdz šim nav 
bijis pat iespējams vienoties par 
nanomateriālu identifikācijas vadlīnijām, 
atstājot uzņēmēju ziņā svarīgu lēmumu 
pieņemšanu saistībā ar reģistrāciju;

E. tā kā sakarā ar REACH ir 
nepieciešamas turpmākas vadlīnijas un 
ieteikumi attiecībā uz nanomateriāliem un 
jo īpaši vielu identifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā sakarā ar REACH līdz šim nav 
bijis pat iespējams vienoties par 

E. tā kā sakarā ar REACH līdz šim nav 
bijis pat iespējams vienoties par 
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nanomateriālu identifikācijas vadlīnijām, 
atstājot uzņēmēju ziņā svarīgu lēmumu 
pieņemšanu saistībā ar reģistrāciju;

nanomateriālu identifikācijas vadlīnijām, 
kā arī nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
specifiskajām testu un novērtēšanas 
vajadzībām; tā kā šī situācija atstāj
uzņēmēju ziņā svarīgu lēmumu 
pieņemšanu saistībā ar reģistrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā nav precīzas informācijas par 
nanomateriālu faktisko izmantošanu 
patēriņa produktos, piemēram:

F. tā kā informācija par nanomateriālu 
izmantošanu patēriņa produktos ir atkarīga 
no informācijas avota un REACH sniegs 
skaidru priekšstatu par šīs izmantošanas 
veidiem;

– lai gan plaši pazīstamu institūciju 
sarakstos par preču krājumiem ietverti 
vairāk nekā 800 ražotāju identificēti 
patēriņa produkti, kuri balstīti uz 
nanotehnoloģijām un ir pašlaik tirgū, šo 
pašu ražotāju arodbiedrības apšauba šos 
skaitļus, pamatojoties uz to, ka tie ir 
pārvērtēti, taču pašas nesniedz nekādus 
citus konkrētus skaitļus,

– lai gan uzņēmējsabiedrības labprāt 
pretendē uz „nano” nosaukuma 
izmantošanu, jo terminam „nano” 
šķietami piemīt pozitīva marketinga 
ietekme, tomēr tās stingri iebilst pret 
objektīvajām marķēšanas prasībām;

Or. de
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Grozījums Nr. 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā nav precīzas informācijas par 
nanomateriālu faktisko izmantošanu 
patēriņa produktos, piemēram:

F. tā kā informācija par nanomateriālu 
izmantošanu patēriņa produktos ir atkarīga 
no informācijas avota un REACH sniegs 
skaidru priekšstatu par šīs izmantošanas 
veidiem;

– lai gan plaši pazīstamu institūciju 
sarakstos par preču krājumiem ietverti 
vairāk nekā 800 ražotāju identificēti 
patēriņa produkti, kuri balstīti uz 
nanotehnoloģijām un ir pašlaik tirgū, šo 
pašu ražotāju arodbiedrības apšauba šos 
skaitļus, pamatojoties uz to, ka tie ir 
pārvērtēti, taču pašas nesniedz nekādus 
citus konkrētus skaitļus,

– lai gan uzņēmējsabiedrības labprāt 
pretendē uz „nano” nosaukuma 
izmantošanu, jo terminam „nano” 
šķietami piemīt pozitīva marketinga 
ietekme, tomēr tās stingri iebilst pret 
objektīvajām marķēšanas prasībām;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā skaidrības trūkums par 
nanomateriālu faktisko izmantošanu 
patēriņa produktos diez vai tiks novērsts, 
ja nebūs skaidru prasību attiecībā uz 
norādēm par nanomateriālu izmantošanu, 
kā arī ja netiks pilnībā piemērota 
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Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā izklāstos par nanotehnoloģiju 
iespējamiem ieguvumiem prognozēta 
gandrīz bezgalīga nanomateriālu turpmākā 
pielietojuma daudzveidība; taču šī 
daudzveidība sarūk gandrīz līdz nullei, 
kad nanomateriālu tēma jāapspriež 
tiesiskā regulējuma līmenī;

G. tā kā izklāstos par nanotehnoloģiju 
iespējamiem ieguvumiem prognozēta 
gandrīz bezgalīga nanomateriālu turpmākā 
pielietojuma daudzveidība, kas ir jāregulē, 
ja uz to jau neattiecas pašreizējais 
regulējums;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā izklāstos par nanotehnoloģiju 
iespējamiem ieguvumiem prognozēta 
gandrīz bezgalīga nanomateriālu turpmākā 
pielietojuma daudzveidība; taču šī 
daudzveidība sarūk gandrīz līdz nullei, kad 
nanomateriālu tēma jāapspriež tiesiskā 
regulējuma līmenī;

G. tā kā izklāstos par nanotehnoloģiju 
iespējamiem ieguvumiem prognozēta 
gandrīz bezgalīga nanomateriālu turpmākā 
pielietojuma daudzveidība; taču šī 
daudzveidība ievērojami sarūk, kad 
jāapspriež nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu realitāte un lietderīgums 
daudzos pielietojumos un produktos un 
nanomateriālu tiesiskais regulējums;

Or. fr
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Grozījums Nr. 24
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā vienlaikus ir nepieciešams 
paplašināt darbības jomu, iekļaujot 
nanomateriālus, tādiem Kopienas tiesību 
aktiem, kas ir spēkā vai tiek grozīti, kā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
16. februāra Direktīva 98/8/EK par 
biocīdo produktu laišanu tirgū, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas 
attiecas uz jauniem pārtikas produktiem 
un jaunām pārtikas produktu 
sastāvdaļām, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regula 
(EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas 
piedevām, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 20. marta 
Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
pārtikas produktu marķēšanu, 
noformēšanu un reklāmu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski 
modificētu organismu izsekojamību un 
marķēšanu, kā arī no ģenētiski 
modificētiem organismiem ražotu pārtikas 
un lopbarības produktu izsekojamību,
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus 
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un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
27. februāra Direktīva 2003/15/EK, ar ko 
groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju 
novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, 
piemēram: lai gan Komisijas zinātniskās 
komitejas norāda uz galvenajām 
nepilnībām ne tikai būtiskajos datos, bet 
arī šādu datu iegūšanas metodēs, daudzi 
nozares pārstāvji aizstāv viedokli, ka visi 
atbilstīgie dati ir pieejami un ka nav 
metodoloģisku nepilnību;

H. tā kā diskusijas par iespēju novērtēt 
nanomateriālu nekaitīgumu ir ieilgušas, lai 
gan Komisijas zinātniskās komitejas un 
ESAO ir konstatējušas, ka esošās 
pārbaudes metodes principā ir 
izmantojamas; tā kā šādu viedokli pauž 
arī galvenie nozares pārstāvji, kuri turklāt
konstatē, ka attiecībā uz vairumu 
patlaban izgatavoto nanomateriālu ir 
pieejami komerciālo produktu drošības 
novērtējumam nepieciešamie dati;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju 
novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, 
piemēram: lai gan Komisijas zinātniskās 

H. tā kā diskusijas par iespēju novērtēt 
nanomateriālu nekaitīgumu ir ieilgušas, lai 
gan Komisijas zinātniskās komitejas un 
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komitejas norāda uz galvenajām 
nepilnībām ne tikai būtiskajos datos, bet 
arī šādu datu iegūšanas metodēs, daudzi 
nozares pārstāvji aizstāv viedokli, ka visi 
atbilstīgie dati ir pieejami un ka nav 
metodoloģisku nepilnību;

ESAO ir konstatējušas, ka esošās 
pārbaudes metodes principā ir 
izmantojamas; tā kā šādu viedokli pauž 
arī galvenie nozares pārstāvji, kuri turklāt 
konstatē, ka attiecībā uz vairumu 
patlaban izgatavoto nanomateriālu ir 
pieejami komerciālo produktu drošības 
novērtējumam nepieciešamie dati;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju 
novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, 
piemēram: lai gan Komisijas zinātniskās 
komitejas norāda uz galvenajām 
nepilnībām ne tikai būtiskajos datos, bet arī 
šādu datu iegūšanas metodēs, daudzi 
nozares pārstāvji aizstāv viedokli, ka visi 
atbilstīgie dati ir pieejami un ka nav 
metodoloģisku nepilnību;

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju 
novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, 
piemēram; tā kā Eiropas Savienības 
zinātniskās komitejas un aģentūras norāda 
uz galvenajām nepilnībām ne tikai 
būtiskajos datos, bet arī šādu datu 
iegūšanas metodēs; tā kā Eiropas 
Savienībai tādēļ ir jāturpina veikt 
ieguldījumus P&A nanomateriālu jomā 
un sadarbībā ar tās aģentūrām un 
starptautiskajiem partneriem jāizstrādā 
novērtēšanas metodes un atbilstoša un 
saskaņota metroloģija un nomenklatūra;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju H. tā kā ir nopietnas diskusijas par iespēju 



PE421.227v01-00 18/58 AM\771661LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, 
piemēram: lai gan Komisijas zinātniskās 
komitejas norāda uz galvenajām 
nepilnībām ne tikai būtiskajos datos, bet 
arī šādu datu iegūšanas metodēs, daudzi 
nozares pārstāvji aizstāv viedokli, ka visi 
atbilstīgie dati ir pieejami un ka nav 
metodoloģisku nepilnību;

novērtēt nanomateriālu nekaitīgumu, lai 
gan Komisijas zinātniskās komitejas 
norāda ne vien uz to, ka trūkst svarīgāko 
datu, bet ka nav arī metožu, ar kurām šos 
datus iegūt un novērst zināšanu trūkumu 
par nanotehnoloģijām un 
nanomateriāliem; tā kā daudzi nozares 
pārstāvji aizstāv viedokli, ka visi atbilstīgie 
dati ir pieejami un ka nav metodoloģisku 
nepilnību;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā SCENIHR dažiem 
nanomateriāliem ir konstatējusi konkrētu 
apdraudējumu veselībai, kā arī toksisku 
ietekmi uz vides organismiem un uzskata, 
ka šie novērojumi liecina par iespējamo 
apdraudējumu, kas jāņem vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
H.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.b tā kā SCENIHR ir arī konstatējusi, 
ka vispārēji trūkst augstas kvalitātes datu 
par iedarbību gan uz cilvēkiem, gan vidi, 
un paredz, ka riska novērtēšanas 
procedūru izstrādāšana turpināsies, līdz 
būs pieejama pietiekama zinātniskā 
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informācija, kas raksturos iespējamo 
kaitīgo ietekmi uz cilvēkiem un vidi, 
tādējādi secinot, ka ir jāturpina izstrādāt, 
pārbaudīt un standartizēt zināšanas par 
metodoloģiju gan iedarbības 
novērtējumiem, gan apdraudējuma 
identifikācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
H.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.c tā kā viens no iemesliem bažām ir 
pierādījumi par dažu nanomateriālu 
kaitīgumu, ko papildina vispārējs tādu 
metožu trūkums, ar kurām var atbilstoši 
novērtēt nanomateriālu radīto risku;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
H.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.d tā kā pašreizējais finansējums, kas 
Septītajā pētniecības pamatprogrammā 
(7. PP) paredzēts nanomateriālu vides, 
veselības un drošības aspektu pētījumiem, 
ir pārāk mazs; tā kā turklāt novērtēšanas 
kritēriji finansējuma piešķiršanai 
pētījumu projektiem, kuru mērķis ir 
novērtēt nanomateriālu drošību, 7. PP ir 
pārāk ierobežojoši (t. i. tie ir cieši saistīti 
ar jauninājumiem) un tādējādi 
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nepietiekami veicina nanomateriālu 
novērtēšanas zinātnisko metožu steidzamu 
izstrādāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā ļoti liela daļa no līdzekļiem, kas 
Septītajā pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības pamatprogrammā paredzēti 
nanotehnoloģijām, tiek piešķirti 
nanotehnoloģiju pētniecības un attīstības 
programmām par sliktu tādu īpašu 
metodoloģiju novērtēšanai, izstrādei un 
attīstīšanai, ar kurām var zinātniski 
novērtēt nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu drošību un ietekmi uz vidi 
un veselību;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
H.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.e tā kā zināšanas par iespējamo ietekmi 
uz veselību un vidi ievērojami atpaliek no 
tirgus attīstības tempa, tādējādi radot 
būtiskus jautājumus par pašreizējā 
pārvaldības modeļa spēju ar jaunajām 
tehnoloģijām saistītās problēmas risināt 
„reālā laikā”;
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Parlaments bija pieprasījis veikt 
izpēti par to nanodaļiņu ietekmi, kuras 
viegli neizšķīst vai bioloģiski nesadalās, —
saskaņā ar piesardzības principu, pirms 
šādu daļiņu ražošanas un laišanas tirgū;

I. tā kā Parlaments 2006. gada 
28. septembra rezolūcijā par Komisijas 
paziņojumu “Nanozinātnes un 
nanotehnoloģijas: rīcības plāns Eiropai 
2005.–2009. gadam”1 bija pieprasījis veikt 
izpēti par to nanodaļiņu ietekmi, kuras 
viegli neizšķīst vai bioloģiski nesadalās, —
saskaņā ar piesardzības principu, pirms 
šādu daļiņu ražošanas un laišanas tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Komisijas paziņojuma 
„Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” 
vērtība ir nopietni cietusi, jo tajā nav 
nekādas informācijas par nanomateriālu 
raksturīgajām īpašībām, to faktiskās 
izmantošanas veidiem, kā arī 
iespējamajiem riskiem un ieguvumiem;

J. tā kā Komisijas paziņojuma 
„Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” 
vērtība ir nopietni samazinājusies, jo tajā 
nav nekādas informācijas par 
nanomateriālu raksturīgajām īpašībām, to 
faktiskās izmantošanas veidiem, kā arī 
iespējamajiem riskiem un ieguvumiem,
liekot šaubīties par konkrēto nozīmi un 
ieguldījumu, ko vēlāk var sniegt 
nanotehnoloģijas un nanomateriāli, 
salīdzinot ar tradicionālajām 

                                               
1 OV C 306 E, 15.12.2006., 426. lpp.
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tehnoloģijām, materiāliem un vielām;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Komisijas paziņojuma 
„Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” 
vērtība ir nopietni cietusi, jo tajā nav 
nekādas informācijas par nanomateriālu 
raksturīgajām īpašībām, to faktiskās 
izmantošanas veidiem, kā arī 
iespējamajiem riskiem un ieguvumiem;

J. tā kā Komisijas paziņojuma 
„Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” 
vērtība būtu lielāka, ja tajā būtu vairāk 
informācijas par nanomateriālu 
raksturīgajām īpašībām, to faktiskās 
izmantošanas veidiem, kā arī 
iespējamajiem riskiem un ieguvumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Komisija sniegusi tikai juridisku
pārskatu par atbilstīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem, neapsverot pašreizējo vai 
varbūtējo turpmāko nanomateriālu 
izmantošanu un neprecizējot 
nanomateriālu īpatnības un radītās 
problēmas;

K. tā kā Komisija sniegusi pārskatu par 
atbilstīgajiem Kopienas tiesību aktiem, 
pievēršot galveno uzmanību 
nanomateriāliem, kas pašlaik tiek ražoti 
un/vai laisti tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā Komisijas pārskatā parādās, ka 
patlaban Kopienas tiesību aktos nav īpašu 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem;

L. tā kā Komisijas pārskatā parādās, ka 
Kopienas tiesību aktos nav nepieciešami 
īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem, jo nanomateriāli ir viela 
un vielas pietiekoši aptver tiesību akti par 
ķīmiskajām vielām un nozares tiesību 
akti;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā Komisijas pārskatā parādās, ka 
patlaban Kopienas tiesību aktos nav īpašu 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem;

L. tā kā Komisijas pārskatā parādās, ka 
Kopienas tiesību aktos nav nepieciešami 
īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem, jo nanomateriāli ir viela 
un vielas pietiekoši aptver tiesību akti par 
ķīmiskajām vielām un nozares tiesību 
akti;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā, tuvāk aplūkojot REACH, var 
konstatēt daudzas nepilnības attiecībā uz 
nanomateriāliem, piemēram:
- vienas tonnas sliekšņa dēļ netiek iekļauti 
nanomateriāli, ko ražo mazos daudzumos, 
lai gan šādi nanomateriāli ir patēriņa 
produktu sastāvā;
- iedarbības novērtēšana kļūst obligāta 
tikai vielām, ko ražotājs ražo daudzumos, 
kas pārsniedz 10 tonnas gadā, un 
gadījumā, ja tiek konstatēts, ka tās atbilst 
kritērijiem klasifikācijai par bīstamām 
vielām saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK; 
tomēr, ņemot vērā pašreizējās grūtības, 
kas saistītas ar apdraudējuma 
novērtējumu, iedarbības novērtējums var 
nebūt paredzēts, jo ar pašreizējo 
metodoloģiju netiek identificēts 
apdraudējums, lai gan iedarbības 
novērtējumam ir ārkārtīgi liela nozīme 
atbilstošam nanomateriālu riska 
novērtējumam;
- REACH prasības attiecībā uz norāžu 
sniegšanu attiecas tikai uz vielām, kas 
rada ļoti lielas bažas un kas iekļautas 
kandidātu sarakstā, un ja to koncentrācija 
izstrādājumā pārsniedz 0,1 masas 
procentu un ja kopējais šādas vielas 
daudzums viena ražotāja izstrādājumos 
pārsniedz vienu tonnu gadā; tomēr 
kandidātu sarakstā pašlaik nav neviena 
nanomateriāla, un tos tajā būs grūti 
iekļaut, ņemot vērā problēmas, kas 
saistītas ar nanomateriālu riska 
identifikāciju, un pat tad, ja šīs problēmas 
varētu atrisināt, nanomateriāli visdrīzāk 
nepārsniegtu tonnāžas un koncentrācijas 
sliekšņus, tādēļ pastāv ļoti maza 
iespējamība, ka REACH tās pašreizējā 
formā liks sniegt norādes par 
nanomateriāliem izstrādājumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā vielas, ko var izmantot 
nanomateriālu formā, nav iekļautas 
Regulas (EK) Nr. 19047/2006 (REACH) 
darbības jomā un šī iemesla dēļ šīm 
vielām, tostarp to nanometriskajām 
formām, nav jāveic novērtējums; tā kā 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 19047/2006 
(REACH) nanomateriāli netiek uzskatīti 
par vielām ar lielu risku un tā kā par 
izstrādājumu sastāvā esošajām vielām 
norāde par to, ka tās klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, 
ir obligāti jāsniedz tikai tad, ja to 
daudzums pārsniedz 0,1 % slieksni; tā kā 
novērtējums par vielu iedarbību ir 
nepieciešams tikai tad, ja attiecīgā viela ir 
novērtēta kā toksiska veselībai vai videi;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.b tā kā pastāv risks, ka tad, ja nebūs 
konkrētu noteikumu par 
nanomateriāliem, netiks pareizi piemēroti 
tiesību akti par atkritumiem, piemēram:
- atbilstoša atkritumu apstrāde cita starpā 
ir atkarīga no atkritumu bīstamības 
(piem., kritērijiem atkritumu pieņemšanai 
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poligonos), taču uz nanomateriāliem tas
neattieksies, kamēr nebūs 
vispārpieņemtas metodes apdraudējuma 
novērtēšanai, tādējādi novedot pie tā, ka 
nav tieši nanomateriāliem paredzētu 
apstrādes metožu, bet tos apstrādā 
atkarībā no tā, kurā vispārējo atkritumu 
grupā tie beigās nonāk (jebkas sākot no 
sadzīves atkritumiem līdz bīstamajiem 
atkritumiem);
- emisijas robežvērtības atkritumu 
dedzināšanai attiecas tikai uz dažiem 
zināmiem piesārņotājiem, nevis 
nanomateriāliem, lai gan daži no tiem 
būtu jāklasificē kā piesārņotāji vai tiem 
būtu vajadzīgas īpašas prasības 
(piemēram, oglekļa nanocaurules, kam 
var būt tādas pašas īpašības kā azbestam, 
ir stabilas līdz pat ļoti augstu temperatūru 
sasniegšanai);

Or. en

Grozījums Nr. 44
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.c tā kā tiesību akti gaisa un ūdens jomā 
nekādā veidā neatspoguļo problēmas, kas 
saistītas nanomateriāliem, jo pašreizējās 
robežvērtības un kvalitātes standarti ir 
saistīti ar masu, taču nanomateriāliem ir 
vajadzīga citāda metrika, lai tos atbilstoši 
novērtētu (piemēram, daļiņu skaits vai 
kopējais virsmas laukums);

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.d tā kā tiesību akti par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli (PINK) 
nespēs atbilstoši aptvert nanomateriālu 
iespējamos riskus:
- var nebūt atbilstoši aptverta dažu 
nanomateriālu ražošana, jo tie neatbilst 
nevienai tradicionālās ķimikāliju 
nomenklatūras kategorijai (piemēram, 
fulerēni — tie nav organiskas vielas un ir 
ļoti atšķirīgi no neorganiskā cietā 
oglekļa);
- var nebūt aptverta apstrāde pēc 
ražošanas (piemēram, nanocauruļu 
apstrāde, lai no tām izgatavotu 
produktus);
- nav skaidrs, kā mainīgajam 
nanomateriālu skaitam var izstrādāt 
dokumentus par labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu (BREF), ņemot 
vērā to, ka nanomateriāliem katrā 
konkrētajā gadījumā vajadzīga atsevišķa 
pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.e apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.e tā kā attiecībā uz nanomateriāliem 
pastāv būtiskas problēmas saistībā ar 
darba ņēmēju aizsardzības tiesību aktu 
svarīgākajiem noteikumiem:
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- darba ņēmēju pienākumu veikt riska 
novērtējumu, kas izmantojams par 
pamatu riska pārvaldības pasākumiem, 
piemēram, aizvietošanai vai profesionālās 
iedarbības robežvērtībām, apdraud tas, ka 
trūkst atbilstošu un vispārpieņemtu riska 
novērtējuma metodoloģiju 
nanomateriāliem un pat attiecību 
noteikumu;
- pastāvošie instrumenti nereti nespēj 
atbilstoši konstatēt nanomateriālus, 
tādējādi apgrūtinot iedarbības kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.f apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.f tā kā būtiskie grozījumi attiecībā uz 
nanomateriāliem, par ko tagad starp 
Padomi un Eiropas Parlamentu notiek 
sarunas saistībā ar kosmētikas direktīvas 
pārstrādāšanu un regulas par jauniem 
pārtikas produktiem pārskatīšanu, 
nepārprotami liecina par to, ka ir jāgroza 
Kopienas tiesību akti, lai atbilstošā veidā 
risinātu ar nanomateriāliem saistītos 
jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
L.g apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.g tā kā pašreizējās debates par 
nanomateriālu regulatīvajiem aspektiem 
lielā mērā notiek tikai ekspertu vidē, lai 
gan nanomateriāliem piemīt potenciāls 
izraisīt tālejošas sociālas pārmaiņas, 
kurām nepieciešama plaša apspriešanās 
ar sabiedrību un sabiedrības pilnīga 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā plaša apjoma patentu pieteikumi 
nanomateriāliem varētu turpmāk kavēt 
inovāciju;

M. tā kā plaša apjoma patentu pieteikumi 
nanomateriāliem, kā arī patentēšanas 
pārmērīgas izmaksas un tas, ka ļoti 
maziem uzņēmumiem (ĻMU) un maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU) trūkst 
iespēju piekļūt patentiem, varētu turpmāk 
kavēt inovāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
N. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā iespējamā nanotehnoloģiju 
konverģence ar biotehnoloģiju un 
informāciju tehnoloģiju izraisa nopietnus 
ētikas jautājumus;

N. tā kā iespējamā nanotehnoloģiju 
konverģence ar biotehnoloģiju, bioloģiju, 
kognitīvajām zinātnēm un informāciju 
tehnoloģiju izraisa nopietnus ētikas, 
drošības, drošuma un pamattiesību 
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ievērošanas jautājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
N. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā iespējamā nanotehnoloģiju 
konverģence ar biotehnoloģiju un 
informāciju tehnoloģiju izraisa nopietnus 
ētikas jautājumus,

N. tā kā iespējamā nanotehnoloģiju 
konverģence ar biotehnoloģiju un 
informāciju tehnoloģiju izraisa nopietnus 
ētikas jautājumus, kas jāanalizē ar jaunu 
atzinumu no Eiropas grupas par ētikas 
jautājumiem zinātnē un jaunajām 
tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a tā kā Eiropas Rīcības kodekss 
attiecībā uz atbildīgu pētniecību 
nanozinātņu un nanotehnoloģiju jomā ir 
svarīgs instruments drošai, integrētai un 
atbildīgai pētniecībai nanomateriālu 
jomā; tā kā minētais kodekss ir jāpieņem 
un jāievēro visiem ražotājiem, kas vēlas 
ražot vai laist tirgū preces;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a tā kā piesardzības principam, 
principam „piesārņotājs maksā” un 
ilgtspējības mērķiem jākalpo par pamatu 
pamatnostādnēm un tiesiskajam 
regulējumam nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu jomā un šiem principiem 
un mērķiem jāveicina nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu attīstības virzība 
sabiedrībai lietderīgāku pielietojumu 
virzienā;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. ir pārliecināts, ka ieguvumus no 
nanomateriāliem var sasniegt, 
pamatojoties vienīgi uz skaidriem 
regulējošiem noteikumiem, kuros pilnībā 
risināta ar nanomateriāliem saistītu 
potenciālu drošības problēmu būtība;

1. ir pārliecināts, ka vēl lielākus 
ieguvumus no nanomateriāliem var gūt 
tad, ja tie atbilst iedzīvotāju reālajām 
vajadzībām, ieviešot tādas normatīvās vai 
cita veida normas, kas atbilst paredzamo 
tehnoloģisko un rūpniecisko pielietojumu 
lielajai dažādībai un kas ietver gan 
veselības un drošības aspektus, gan 
pētniecības un attīstības aspektus, 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
un inovāciju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 55
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. ir pārliecināts, ka ieguvumus no 
nanomateriāliem var sasniegt, pamatojoties 
vienīgi uz skaidriem regulējošiem 
noteikumiem, kuros pilnībā risināta ar 
nanomateriāliem saistītu potenciālu 
drošības problēmu būtība;

1. ir pārliecināts, ka ieguvumus no 
nanotehnoloģijām un nanomateriāliem var 
sasniegt, pamatojoties vienīgi uz skaidru 
politiku un regulējošiem noteikumiem, 
kuros aplūkotas nanotehnoloģijas, 
nanomateriāli un to pašreizējie un 
nākotnes pielietojumi un pilnībā risināta ar 
nanomateriāliem saistītu potenciālu 
drošības problēmu būtība;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata — ir īpaši maldinoši, Komisija 
konstatējot, ka pašreizējos tiesību aktos 
principā aptverti ar nanomateriāliem
saistītie attiecīgie riski — lai gan 
Kopienas tiesību aktos trūkst specifisku 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem, 
kā arī trūkst atbilstīgu datu un ar 
nanomateriāliem saistīto risku novērtēšanas 
metožu, un tādēļ tā reāli neapzinās riskus;

3. atbalsta Komisijas uzskatu, ka 
pašreizējie tiesību akti principiāli aptver ar 
nanomateriāliem saistītos riskus un piekrīt 
tam, ka ar nanomateriāliem saistīto risku 
novērtēšanas dati un metodes principā ir 
izmantojami un ka ESAO darba grupai 
par rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem 
ir jāpārbauda turpmāka šo metožu 
pielāgošana;

Or. de
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Grozījums Nr. 57
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata — ir īpaši maldinoši, Komisija 
konstatējot, ka pašreizējos tiesību aktos 
principā aptverti ar nanomateriāliem
saistītie attiecīgie riski — lai gan 
Kopienas tiesību aktos trūkst specifisku 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem, 
kā arī trūkst atbilstīgu datu un ar 
nanomateriāliem saistīto risku novērtēšanas 
metožu, un tādēļ tā reāli neapzinās riskus;

3. atbalsta Komisijas uzskatu, ka 
pašreizējie tiesību akti principiāli aptver ar 
nanomateriāliem saistītos riskus un piekrīt 
tam, ka ar nanomateriāliem saistīto risku 
novērtēšanas dati un metodes principā ir 
izmantojami un ka ESAO darba grupai 
par rūpnieciski ražotiem nanomateriāliem 
ir jāpārbauda turpmāka šo metožu 
pielāgošana;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata — ir īpaši maldinoši, Komisija 
konstatējot, ka pašreizējos tiesību aktos
principā aptverti ar nanomateriāliem 
saistītie attiecīgie riski — lai gan 
Kopienas tiesību aktos trūkst specifisku 
noteikumu attiecībā uz nanomateriāliem, 
kā arī trūkst atbilstīgu datu un ar 
nanomateriāliem saistīto risku 
novērtēšanas metožu, un tādēļ tā reāli 
neapzinās riskus;

3. uzskata, ka pašreizējie tiesību akti, lai 
gan principā aptver ar nanomateriāliem 
saistītos attiecīgos riskus, ir jāpapildina ar 
atbilstošiem datiem, testu metodēm un 
metodēm ar nanomateriāliem saistīto 
risku novērtēšanai, lai nodrošinātu 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

Or. en



PE421.227v01-00 34/58 AM\771661LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 59
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata — ja pašreizējos tiesību aktos 
netiks ietverti īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem un ja trūks datu un pat 
metožu, lai novērtētu nanomateriālu 
riskus, tikai labāka pašreizējo tiesību aktu 
īstenošana vien nevarēs nodrošināt 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzskata — ja pašreizējos tiesību aktos 
netiks ietverti īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem un ja trūks datu un pat 
metožu, lai novērtētu nanomateriālu 
riskus, tikai labāka pašreizējo tiesību aktu 
īstenošana vien nevarēs nodrošināt 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

4. uzskata, ka ir svarīgi nanomateriālus 
iekļaut arī to Kopienas tiesību aktu 
darbības jomā, kuri attiecas uz ikdienas 
patēriņa produktiem, nevis tikai attiecībā 
uz tiem tiesību aktiem, kuri pašlaik tiek 
grozīti, piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 27. februāra 
Direktīva 2003/15/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 76/768/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, un
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 27. janvāra Regula (EK) 
Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem 
pārtikas produktiem un jaunām pārtikas 
produktu sastāvdaļām, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
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(REACH), Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 16. februāra 
Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu 
laišanu tirgū, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 16. decembra Regula 
(EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas 
piedevām, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 20. marta 
Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
pārtikas produktu marķēšanu, 
noformēšanu un reklāmu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada
22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski 
modificētu organismu izsekojamību un 
marķēšanu, kā arī no ģenētiski 
modificētiem organismiem ražotu pārtikas 
un lopbarības produktu izsekojamību, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 28. janvāra Regula (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus 
un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. 4. uzskata — ja pašreizējos tiesību aktos 
netiks ietverti īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem un ja trūks datu un pat 
metožu, lai novērtētu nanomateriālu 

4. uzskata, ka spēkā esošie tiesību akti 
pietiekoši aptver nanomateriālus un ka 
ESAO ir apstiprinājusi pārbaudes metožu 
izmantojamību, tomēr tālāk jāattīsta 
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riskus, tikai labāka pašreizējo tiesību aktu 
īstenošana vien nevarēs nodrošināt 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

instrumenti spēkā esošo tiesību aktu 
īstenošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. 4. uzskata — ja pašreizējos tiesību aktos 
netiks ietverti īpaši noteikumi attiecībā uz 
nanomateriāliem un ja trūks datu un pat 
metožu, lai novērtētu nanomateriālu 
riskus, tikai labāka pašreizējo tiesību aktu 
īstenošana vien nevarēs nodrošināt 
nepieciešamo aizsardzības līmeni;

4. uzskata, ka spēkā esošie tiesību akti 
pietiekoši aptver nanomateriālus un ka 
ESAO ir apstiprinājusi pārbaudes metožu 
izmantojamību, taču tālāk jāattīsta 
instrumenti spēkā esošo tiesību aktu 
īstenošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ierosinātais ieviešanas 
galvenais punkts nenodrošina to „drošo 
un integrēto pieeju” nanotehnoloģijām, ko 
atbalsta Komisija, ievērojot to, ka vairāki 
nanomateriālu veidi ir jau laisti tirgū, jo 
īpaši tādos jutīgos lietojumos, kā ķermeņa 
kopšanas produktos vai tīrīšanas 
līdzekļos, turklāt bez atbilstīga drošības 
novērtējuma un bez pienācīgas patērētāju 
informēšanas par šiem lietojumiem;

5. uzskata, ka jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai ieviestu tādu „drošu un 
integrētu pieeju” nanotehnoloģijām, ko 
atbalsta Komisija;

Or. de
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Grozījums Nr. 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ierosinātais ieviešanas 
galvenais punkts nenodrošina to „drošo 
un integrēto pieeju” nanotehnoloģijām, ko 
atbalsta Komisija, ievērojot to, ka vairāki 
nanomateriālu veidi ir jau laisti tirgū, jo 
īpaši tādos jutīgos lietojumos, kā ķermeņa 
kopšanas produktos vai tīrīšanas 
līdzekļos, turklāt bez atbilstīga drošības 
novērtējuma un bez pienācīgas patērētāju 
informēšanas par šiem lietojumiem;

5. uzskata, ka Komisijai jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai ieviestu 
„drošu un integrētu pieeju”
nanotehnoloģijām;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ierosinātais ieviešanas 
galvenais punkts nenodrošina to „drošo 
un integrēto pieeju” nanotehnoloģijām, ko 
atbalsta Komisija, ievērojot to, ka vairāki 
nanomateriālu veidi ir jau laisti tirgū, jo 
īpaši tādos jutīgos lietojumos, kā ķermeņa 
kopšanas produktos vai tīrīšanas līdzekļos, 
turklāt bez atbilstīga drošības 
novērtējuma un bez pienācīgas patērētāju 
informēšanas par šiem lietojumiem;

5. uzskata, ka koncepciju, kas paredz 
„drošu un integrētu pieeju” 
nanotehnoloģijām un ko atbalsta Eiropas 
Savienība, apdraud informācijas trūkums 
par nanomateriāliem, kuri jau laisti tirgū, 
jo īpaši tādos jutīgos lietojumos kā 
ķermeņa kopšanas produktos; prasa 
Komisijai līdz 2011. gada jūnijam ziņot 
par nanomateriālu klātbūtni un drošumu 
Eiropas tirgū un to, cik lielā mērā 
nepieciešams Septītajā pamatprogrammā 
izveidot īpašu Eiropas fondu pētījumu 
finansēšanai par nanomateriālu drošu 
izstrādāšanu un lietošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a prasa, lai netiktu atļauts laist tirgū 
nekādus produktus, kuru sastāvā ir 
nanotehnoloģijas vai nanomateriāli, kas 
rada risku saistībā ar iedarbību uz darba 
ņēmējiem vai patērētājiem vai saistībā ar 
nekontrolētu izplatīšanos vidē; uzskata, ka 
šāds pasākums ir nepieciešams, kamēr 
nav izstrādātas īpašas novērtēšanas 
metodes, kas ļauj iegūt konkrētus 
zinātniskus datus, kuri liecina, ka 
izmantotās nanotehnoloģijas un 
nanomateriāli ir droši cilvēku veselībai un 
videi;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b prasa, lai tie produkti, kuri jau tiek 
laisti tirgū un kuri satur nanotehnoloģijas 
vai nanomateriālus, tiktu pārbaudīti 
saskaņā ar principu „nav datu — nav 
tirgus”, kas iekļauts Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), un tiktu izņemti 
no tirgus, ja izrādītos, ka nav pieejami 
nekādi dati vai ka dati nav pietiekami, lai 
noteiktu šo produktu nekaitīgumu cilvēku 
veselībai un videi;

Or. fr
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Grozījums Nr. 68
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c prasa veikt apstrādes un segregācijas 
pasākumus tādu produktu atkritumiem, 
kuri satur nanotehnoloģijas un 
nanomateriālus, un veikt gaisa un 
izlietoto šķidrumu attīrīšanu 
nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
ražotnēs, lai nepieļautu nanotehnoloģiju 
un nanomateriālu nekontrolētu izplatību 
vidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju pilnībā pārdomāt tās 
pieeju nanomateriālu regulējumam un 
steidzami pārskatīt visus atbilstīgos tiesību 
aktus, lai ieviestu elastīgu pārvaldības 
sistēmu ar agrīnajiem brīdinājumiem un 
riska kategorijām, pirms tehnoloģija 
izplatās tik lielā mērā, ka tās attīstību 
vairs nav iespējams izmainīt bez 
ievērojamiem traucējumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo 
tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada 
beigām, lai pilnībā īstenotu principu „nav 
datu — nav tirgus” attiecībā uz visiem 
pieteikumiem nanomateriālu klātbūtnei 
patēriņa produktos vai produktos, kuri 
nokļūst vidē;

6. aicina Komisiju līdz 2012. gadam 
pārskatīt visus atbilstīgos tiesību aktus, lai 
nodrošinātu, ka tiesību aktu un 
īstenošanas instrumentu noteikumi 
atspoguļo nanomateriālu konkrētās 
īpašības, kuru iedarbībai var būt pakļauti 
darba ņēmēji, patērētāji un/vai vide;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo 
tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada 
beigām, lai pilnībā īstenotu principu „nav 
datu — nav tirgus” attiecībā uz visiem
pieteikumiem nanomateriālu klātbūtnei
patēriņa produktos vai produktos, kuri 
nokļūst vidē;

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo 
tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada 
beigām, lai pilnībā īstenotu principu „nav 
datu — nav tirgus” attiecībā uz 
nanomateriālu pielietojumiem, kam ir 
iespējama vai konstatēta ietekme uz 
veselību vai vidi un kas ir patēriņa 
produktos;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo 
tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada 
beigām, lai pilnībā īstenotu principu „nav 
datu — nav tirgus” attiecībā uz visiem 
pieteikumiem nanomateriālu klātbūtnei
patēriņa produktos vai produktos, kuri 
nokļūst vidē;

6. aicina Komisiju ierosināt visu atbilstīgo 
tiesību aktu pārskatīšanu līdz 2009. gada 
beigām, lai pilnībā īstenotu principu „nav 
datu — nav tirgus”, prasot uz testiem 
balstītu novērtējumu un apstiprinājumu 
materiāliem, kas nonākuši 
izmantojamībai tirgū tuvā stadijā,
attiecībā uz visiem nanomateriālu 
pielietojumiem patēriņa produktos vai 
produktos, kuri nokļūst vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a prasa, lai Komisija līdz 2010. gada 
30. jūnijam iesniedz skaidru un 
konsekventu politisko stratēģiju attiecībā 
uz nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
definīcijas būtiskākajiem aspektiem, 
galveno uzmanību pievēršot šādiem 
mērķiem:

- no jauna definēt izmērus no 0,3 nm līdz 
300 nm;

- iekļaut atbilstīgajos tiesību aktos vielas, 
kurām ir nanomateriāliem līdzīgas 
īpašības, pat ja to izmēri ir lielāki nekā tie, 
kas definēti tiesību aktos;

- atbilstīgo tiesību aktu darbības jomā 
ietvert visas nanotehnoloģijas un visus 
nanomateriālus, neņemot vērā to 
konkrētās īpašības, piemēram, 
kumulatīvas un noturīgas vielas, kā arī 
agregātus, aglomerātus un rekombinētas 
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un pašatjaunojošās vielas;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Kopienas tiesību aktos ieviest 
visaptverošu un uz zinātnes atziņām 
balstītu nanomateriālu definīciju kā 
priekšnoteikumu ar nanomateriāliem 
saistītiem grozījumiem atbilstīgajos 
horizontālajos un nozaru tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju izveidot inventāru ar 
nanomateriālu tipiem un pielietojumiem 
pirms un pēc to laišanas ES tirgū un 
padarīt to publiski pieejamu;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b prasa izveidot inventāru ar dažādajiem 
nanotehnoloģiju un nanomateriālu 
tipiem, to pielietojumiem un publiskajiem 
un privātajiem pētījumiem un nodrošināt 
šī inventāra pieejamību sabiedrībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b aicina jo īpaši veikt grozījumus 
REACH, lai ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā 
pēc stāšanās spēkā nodrošinātu šādus 
aspektus:
- izgatavoto vai ievesto nanomateriālu 
vienkāršota reģistrācija (slieksni nosakot, 
piemēram, atkarībā no virsmas aktivitātes, 
nevis tonnāžas), sniedzot svarīgākos datus 
par fizikāli ķīmiskajām īpašībām, kā arī 
par toksisko un ekotoksisko iedarbību;
- ķīmiskās drošības ziņojums ar 
iedarbības novērtējumu visiem 
reģistrētajiem nanomateriāliem neatkarīgi 
no apdraudējuma identifikācijas;
- prasības par norāžu sniegšanu attiecībā 
uz visiem nanomateriāliem, ko laiž tirgū 
atsevišķi, preparātos vai izstrādājumos, 
neatkarīgi no tonnāžas un koncentrācijas 
sliekšņiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.c aicina ražotājiem, kuri vēlas laist tirgū 
nanomateriālus, piemērot „rūpības 
pienākumu”;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.d aicina jo īpaši veikt grozījumus tiesību 
aktos par atkritumiem, lai atbilstoši 
risinātu ar nanomateriāliem saistītās 
problēmas, piemēram:
- atsevišķa iedaļa nanomateriāliem 
atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 
Direktīvu 2000/532/EK;
- Lēmumā 2003/33/EK paredzēto kritēriju 
pārskatīšana atkritumu pieņemšanai 
poligonos;
- atkritumu dedzināšanas emisiju 
robežvērtību pārskatīšana, lai uz masas 
balstītos mērījumus papildinātu ar 
metriku, kuras pamatā ir daļiņu skaits 
un/vai virsmas platība;

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.e aicina jo īpaši pārskatīt emisiju 
robežvērtības un vides kvalitātes 
standartus tiesību aktos par gaisu un 
ūdeni, lai uz masas balstītos mērījumus 
papildinātu ar metriku, kuras pamatā ir 
daļiņu skaits un/vai virsmas platība, un 
tādējādi atbilstoši risinātus ar 
nanomateriāliem saistītos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.f aicina jo īpaši veikt grozījumus PINK 
direktīvā, lai attiecībā uz visiem 
atbilstošajiem nanomateriāliem 
nodrošinātu, ka:
- ir aptverta ražošana un apstrāde;
- tiek izveidoti jauni vai pielāgoti esošie 
BREF dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
7.g punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.g aicina jo īpaši veikt grozījumus tiesību 
aktos par darba ņēmēju aizsardzību, lai 
nodrošinātu, ka nanomateriālus izmanto 
tikai slēgtās sistēmās, ja nav iespējams 
uzticami konstatēt un kontrolēt to 
iedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atkārtoti uzsver prasību marķēt 
nanomateriālus saturošus patēriņa 
produktus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atkārtoti uzsver prasību marķēt 
nanomateriālus saturošus patēriņa 
produktus;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 85
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atkārtoti uzsver prasību marķēt 
nanomateriālus saturošus patēriņa 
produktus;

8. atkārtoti uzsver prasību Kopienas līmenī 
ieviest obligātu marķēšanu attiecībā uz 
tiem produktiem, kuri izgatavoti, 
izmantojot nanotehnoloģijas, un/vai kuri 
satur nanomateriālus, neatkarīgi no tā vai 
tie paredzēti starpposma vai gala 
patēriņam, lai nodrošinātu, ka darba 
ņēmēju un patērētāju rīcībā ir skaidra, 
uzticama un pārredzama informācija; 
uzsver, ka ir nepieciešams pieņemt 
noteikumus attiecībā uz to darba ņēmēju 
aizsardzību, kuri strādā ar 
nanotehnoloģijām un/vai 
nanomateriāliem;

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atkārtoti uzsver prasību marķēt 
nanomateriālus saturošus patēriņa 
produktus;

8. atkārtoti uzsver prasību nodrošināt 
patērētājiem informāciju; visas 
sastāvdaļas, kas iekļautas nanomateriālu 
formā, jānorāda sastāvdaļu sarakstā, 
pirms sastāvdaļas nosaukuma liekot 
vārdu „nano”;

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

; 8.a aicina pilnībā piemērot 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un 
salīdzinošu reklāmu, lai nodrošinātu, ka 
nav maldinošas reklāmas saistībā ar 
nanomateriāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b iesaka izveidot atgriezeniskās saiknes 
portālu, kurā nanomateriālu pētnieki no 
rūpniecības nozarēm un akadēmiskajām 
iestādēm, kā arī iedzīvotāji, kas tos lieto, 
var dalīties ar pieredzi, ziņot un dalīties ar 
secinājumiem un uzzināt jaunāko 
informāciju un kurā šie ieguldījumi tiek 
regulāri pārskatīti; 

Or. en

Grozījums Nr. 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa steidzami izstrādāt pienācīgus 
izmēģinājumu protokolus, lai novērtētu 

9. prasa steidzami izstrādāt pienācīgus 
izmēģinājumu protokolus un metroloģijas 
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nanomateriālu apdraudējumu vai to 
iedarbību visā to dzīves ciklā, izmantojot 
daudzdisciplināru pieeju;

standartus, lai novērtētu nanomateriālu 
apdraudējumu vai to iedarbību visā to 
dzīves ciklā, izmantojot daudzdisciplināru 
pieeju; un aicina Septītajā 
pamatprogrammā izveidot īpašu Eiropas 
fondu pētījumu finansēšanai šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a prasa, lai gadījumos, kad kāda viela 
jau ir iekļauta Kopienas tiesiskajā 
regulējumā un notiek būtiskas izmaiņas 
attiecībā uz ražošanas metodēm vai 
izejmateriāliem, vai daļiņu izmēriem, 
izmantojot nanotehnoloģijas, šo vielu, kas 
izgatavota ar šīm jaunajām metodēm vai 
materiāliem, uzskatītu par citu vielu un 
būtu nepieciešama jauna iekļaušana 
Kopienas tiesiskajā regulējumā vai šīs 
vielas lietošanas specifikācijas izmaiņas, 
pirms minēto vielu drīkst laist tirgū;

Or. sv

Grozījums Nr. 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju finansējumu un 
pētījumus attiecībā uz nanomateriālu 
vides un cilvēku veselības aspektiem 



PE421.227v01-00 50/58 AM\771661LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

noteikt par prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina būtiski palielināt finansējumu 
pētījumiem par nanomateriālu vides, 
veselības un drošības aspektiem visā to 
dzīves ciklā; konkrēti aicina Komisiju 
pārskatīt 7. PP paredzētos novērtēšanas 
kritērijus tā, lai 7. PP piesaistītu un 
finansētu daudz vairāk pētījumu ar mērķi 
uzlabot zinātnisko metodoloģiju 
nanomateriālu novērtēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b aicina Komisiju veicināt sadarbību un 
pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm 
attiecībā uz nanomateriālu pētījumiem un 
attīstību, riska novērtēšanu, ieteikumu 
izstrādi un regulējumu, izmantojot 
pastāvošos mehānismus (piemēram, 
REACH Kompetento iestāžu apakšgrupu 
nanomateriālu jautājumos) vai izveidojot 
papildu mehānismus, ja nepieciešams; 

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu par izmaksām un 
ieguvumiem saistībā ar Eiropas 
Nanomateriālu institūta izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
9.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.d aicina Komisiju veicināt ES mēroga 
publiskas debates dalībvalstīs par 
nanomateriālu regulatīvajiem aspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a prasa Komisijai un dalībvalstīm uzsākt 
ES mēroga publiskas debates par 
nanotehnoloģijām un nanomateriāliem 
un lūgt sabiedrības viedokli par to, kāda 
attīstība tiek uzskatīta par pieņemamu vai 
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vajadzīgu un ar kādiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a prasa Komisijai un dalībvalstīm uzsākt 
ES mēroga publiskas debates par 
nanotehnoloģijām un nanomateriāliem, 
lai noteiktu, kāda nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu attīstība ir vēlama vai 
vajadzīga un ar kādiem nosacījumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Carl Schlyter

Rezolūcijas priekšlikums
9.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.e aicina Komisiju nodrošināt 
sabiedrības pilnīgu līdzdalību visu ar 
nanomateriāliem saistīto lēmumu 
pieņemšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 99
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai tiktu ierobežotas iespējamās 
patentu tiesības attiecībā uz 
nanomateriālu specifiskiem lietojumiem 
vai ražošanas metodēm un lai tās netiktu 
paplašinātas tikai uz pašiem 
nanomateriāliem vien, lai izvairītos no 
inovāciju kavēšanas un ziemeļu–dienvidu 
„nanomateriālu sadalījuma” izveides;

10. prasa, lai iespējamās patentu tiesības 
tiktu piešķirtas saskaņā ar patlaban spēkā
esošajām patentu tiesībām, lai 
nodrošinātu attiecīgu patentu īpašnieku 
aizsardzības līmeni un ar stingru patentu 
kritēriju uzraudzību nekavētu inovācijas;

Or. de

Grozījums Nr. 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai tiktu ierobežotas iespējamās 
patentu tiesības attiecībā uz 
nanomateriālu specifiskiem lietojumiem 
vai ražošanas metodēm un lai tās netiktu 
paplašinātas tikai uz pašiem 
nanomateriāliem vien, lai izvairītos no 
inovāciju kavēšanas un ziemeļu–dienvidu 
„nanomateriālu sadalījuma” izveides;

10. 

Or. de

Grozījums Nr. 101
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai tiktu ierobežotas iespējamās
patentu tiesības attiecībā uz nanomateriālu 
specifiskiem lietojumiem vai ražošanas 

10. atzīst, ka ir svarīgi novērst šķēršļus 
patentu pieejamībai jo īpaši ĻMU un 
MVU, un vienlaikus prasa, lai tiktu 
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metodēm un lai tās netiktu paplašinātas 
tikai uz pašiem nanomateriāliem vien, lai 
izvairītos no inovāciju kavēšanas un 
ziemeļu–dienvidu „nanomateriālu 
sadalījuma” izveides;

ierobežotas patentu tiesības attiecībā uz 
nanomateriālu specifiskiem lietojumiem 
vai ražošanas metodēm un lai tās tikai 
izņēmuma kārtā tiktu attiecinātas uz 
pašiem nanomateriāliem, lai izvairītos no 
inovāciju kavēšanas un ziemeļu–dienvidu 
„nanomateriālu sadalījuma” izveides;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka savlaicīgi jāizstrādā ētikas 
vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiktu 
ievērotas ētiskās vērtības nanotehnoloģiju 
iespējamajā turpmākajā izmantošanā, 
konverģējot ar biomedicīnas lietojumiem;

11. uzskata, ka savlaicīgi jāizstrādā 
stingras ētikas vadlīnijas, jo īpaši 
nanomedicīnas jomā, piemēram, attiecībā 
uz privātās dzīves respektēšanu, brīvu un 
apzinātu piekrišanu un konkrētām 
robežām attiecībā uz neterapeitisku 
iejaukšanos cilvēka ķermenī, vienlaikus 
veicinot šo daudzsološo starpdisciplīnu 
jomu, kurā tiek izmantotas avangardiskas 
tehnoloģijas, piemēram, molekulārā 
izmeklēšana un diagnosticēšana, kurām 
var būt pārsteidzošas sekas attiecībā uz 
daudzu patoloģiju agrīnu diagnosticēšanu 
un viedu un efektīvu ārstēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka savlaicīgi jāizstrādā ētikas 
vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiktu 

11. uzskata, ka savlaicīgi jāizstrādā ētikas 
vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiktu 
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ievērotas ētiskās vērtības nanotehnoloģiju 
iespējamajā turpmākajā izmantošanā, 
konverģējot ar biomedicīnas lietojumiem;

ievērotas ētiskās vērtības nanotehnoloģiju 
iespējamajā turpmākajā izmantošanā, 
konverģējot ar biomedicīnas lietojumiem, 
un lūdz Eiropas grupu par ētikas 
jautājumiem zinātnē un jaunajām 
tehnoloģijām izstrādāt atzinumu par šo 
jautājumu, pamatojoties uz tās 2007. gada 
17. janvāra Atzinumu Nr. 21 
„Nanomedicīnas ētikas aspekti” un 
izmantojot ētikas atzinumus, ko sniegušas 
ES dalībvalstu ētikas struktūras, kā arī 
darbu, ko veic starptautiskās 
organizācijas, piemēram, UNESCO;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzstāj uz to, ka ir nepieciešams 
straujš zinātnisko atziņu progress, un 
tādēļ prasa izstrādāt Kopienas politiku 
pētījumiem nanotehnoloģiju un 
nanomateriālu jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a tādēļ prasa, lai būtiska daļa no 
finansējuma, kas Septītajā pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības pamatprogrammā 
paredzēts nanotehnoloģijām un 
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nanomateriāliem, tiktu piešķirta 
projektiem ar mērķi izstrādāt metodes 
nanotehnoloģiju un nanomateriālu īpašai 
novērtēšanai, lai mazinātu nepilnības 
zināšanās par nanotehnoloģijām un 
nanomateriāliem, to drošību un to ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību, tostarp darba 
vietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.c prasa Komisijai un dalībvalstīm pēc 
iespējas ātrāk ierosināt pastāvīgas, 
neatkarīgas un lēmumus pieņemošas 
Eiropas platformas izveidi, kuras 
uzdevums būtu uzraudzīt 
nanotehnoloģijas un nanomateriālus, 
fundamentālo un lietišķo pētījumu 
programmu attiecībā uz šīs uzraudzīšanas 
metodēm (jo īpaši metroloģija, 
noteikšana, toksiskums un 
epidemioloģija);

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Holger Krahmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. 12. uzskata, ka reglamentējošā 
darbībā attiecībā uz nanomateriāliem 
būtu jārisina jautājums par 

svītrots
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nanomateriāliem, kurus rada kā nejaušus 
blakusproduktus sadedzināšanas 
procesos, ievērojot to, ka katru gadu ļoti 
daudz nāves gadījumu ir saistīti ar gaisa 
piesārņojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 108
Amalia Sartori

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka reglamentējošā darbībā 
attiecībā uz nanomateriāliem būtu 
jārisina jautājums par nanomateriāliem, 
kurus rada kā nejaušus blakusproduktus 
sadedzināšanas procesos, ievērojot to, ka 
katru gadu ļoti daudz nāves gadījumu ir 
saistīti ar gaisa piesārņojumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. 12. uzskata, ka reglamentējošā 
darbībā attiecībā uz nanomateriāliem 
būtu jārisina jautājums par 
nanomateriāliem, kurus rada kā nejaušus 
blakusproduktus sadedzināšanas 
procesos, ievērojot to, ka katru gadu ļoti 
daudz nāves gadījumu ir saistīti ar gaisa 
piesārņojumu;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 110
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka reglamentējošā darbībā 
attiecībā uz nanomateriāliem būtu jārisina 
jautājums par nanomateriāliem, kurus rada 
kā nejaušus blakusproduktus 
sadedzināšanas procesos, ievērojot to, ka 
katru gadu ļoti daudz nāves gadījumu ir 
saistīti ar gaisa piesārņojumu;

12. uzskata, ka reglamentējošā darbībā 
attiecībā uz nanomateriāliem būtu jārisina 
jautājums par nanomateriāliem, kurus rada 
kā nejaušus blakusproduktus 
sadedzināšanas procesos, ievērojot to, ka 
tiesību aktos par gaisa kvalitāti netiek 
ņemtas vērā ļoti sīku daļiņu (līdz 2,5 µm) 
emisijas apkārtējās vides gaisā, un 
ievērojot to, ka katru gadu ļoti daudz nāves 
gadījumu ir saistīti ar gaisa piesārņojumu;

Or. fr


