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Emenda 1
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 2 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Nanoxjenzi u 
nanoteknoloġiji: Pjan ta’ azzjoni għall-
Ewropa għall-2005 – 2009". L-Ewwel 
Rapport ta' Implimentazzjoni 2005-2007. 
("il-pjan ta’ azzjoni")1,

Or. en

Emenda 2
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 4 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat 
Xjentifiku dwar it-Tfaċċjar u l-
Identifikazzjoni ta' Riski Sanitarji Ġodda, 
ippubblikata tad-19 ta’ Jannar 20092,

Or. fr

Emenda 3
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5 a (ġdida)

                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew - Nanoxjenzi u Nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa 2005-2009. L-Ewwel Rapport ta' 
Implimentazzjoni 2005-2007. COM(2007)0505.

2 Opinion on Risk Assessment of Products of Nanotechnologies; 19 ta’ Jannar 2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar kodiċi ta’ kondotta 
għar-riċerka responsabbli tan-nanoxjenzi
u nanoteknoloġiji1,

Or. en

Emenda 4
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5 b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda lill-Kummissjoni 
dwar l-aspetti etiċi tan-nanomediċina2, 

Or. en

Emenda 5
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 8 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas- 16 ta' Diċembru 2008 
dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 
67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda 

                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar kodiċi ta’ kondotta għar-riċerka responsabbli tan-nanoxjenzi u 
nanoteknoloġiji  C(2008) 424 final.
2 Opinjoni tal-EGE  nru 21, 17 ta’ Jannary 2007.
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r-Regolament (KE) Nru 1907/20061
 ,

Or. en

Emenda 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Aa. billi n-nanomaterjali qed jagħtu 
kontribuzzjoni kbira għat-titjib fil-firxa 
wiesgħa ta’ settur; billi dan t-titjib fl-
aħħar mill-aħħar se jkun ta’ benefiċċju 
għaċ-ċittadini u jikkontribwixxi b’mod 
importanti għall-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni Ewropea; billi dan 
it-titjib se jippermetti wkoll deċiżjonijiet 
imtejba ta’ politika fl-oqsma tas-saħħa 
pubblika, l-impjieg, is-sigurtà u s-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol, is-soċjetà tal-
informatika, l-enerġija, t-trasport, is-
sigurtà u l-ispazju,

Or. en

Emenda 7
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A a. billi minkejja li ġiet stabbilita 
strateġija Ewropea, identifikata għas-
suġġett tan-nanoteknoloġiji, u l-
allokazzjoni konsegwenti fis-seba’ 
programm qafas ta’ riċerka u żvilupp 

                                                                                                                                                  
1 Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 
67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
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teknoloġiku, ta’ madwar 
3,500,000,000 ewro għar-riċerka dwar in-
nanoxjenzi, l-Unjoni Ewropea tinsab lura 
meta mqabbla mal-kompetituri prinċipali 
attwali tagħha, jiġifieri l-Istati Uniti, il-
Ġappun u l-Korea t'Isfel, li 
jirrappreżentaw iżjed min-nofs l-
investimenti u jammontaw għal żewġ terzi 
tal-privattivi rreġistrati fuq livell dinji; 
billi huwa għaldaqstant meħtieġ li titqies 
din ir-realtà ekonomika waqt l-iżvilupp ta’ 
kull tip ta' qafas regolatorju fil-livell 
Komunitarju;

Or. fr

Emenda 8
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

C. billi n-nanomaterjali joffru l-potenzjal li 
jsostnu l-istrateġija ta’ Liżbona biex 
tikkonverti l-ekonomija tal-UE għal “l-
aktar waħda dinamika u bbażata fuq l-
għarfien fid-dinja, bil-kapaċità ta’ tkabbir 
sostenibbli b’impjiegi aħjar, b’aktar 
koeżjoni soċjali u rispett lejn l-ambjent” 
sa l-2010,

Or. en

Emenda 9
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

għat-tweġiba għal diversi sfidi globali u 
jappoġġjaw il-mira tal-Unjoni Ewropea li 
ssir “l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien l-
aktar kompetittiva u dinamika fid-dinja” 
(l-Istrateġija ta’ Liżbona),

Or. de

Emenda 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

C. billi n-nanomaterjali jikkontribwixxu 
għal tweġiba għal diversi sfidi globali u 
jappoġġjaw il-mira tal-Unjoni Ewropea li 
ssir “l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien l-
aktar kompetittiva u dinamika fid-dinja” 
(l-Istrateġija ta’ Liżbona),

Or. de

Emenda 11
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

C. billi hemm ċans tajjeb li n-nanomaterjali 
jkunu l-isfida kbira li jmiss,

Or. fr



PE421.227v01-00 8/60 AM\771661MT.doc

MT

Emenda 12
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

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

- waqt li ħafna jemmnu li propjetajiet 
differenti minħabba l-effetti tad-daqs 
għandhom ikunu kriterju indipendenti 
għad-definizzjoni tan-nanomaterjali, 
oħrajn jissuġġerixxu li dan jintuża b'mod 
kumulattiv, biex b'hekk jiġi limitat il-
kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni,

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

D. billi d-diskussjoni attwali dwar in-
nanomaterjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea hi 
kkaratterizzata, bħal kull diskussjoni 
konfliġġenti dwar it-teknoloġiji għalkollox 
innovattivi diġà preżenti fil-ħajja ta’ 
kuljum, li jġorru magħhom element ta’ 
inċertezza, fir-rigward ta’ propjetajiet li 
jistgħu jitfaċċaw, mill-qasma fil-komunità 
xjentifika bejn dawk li jaqblu u dawk li 
ma jaqblux mar-riċerka dwar in-
nanoteknoloġiji li tħalli l-effetti tagħha 
fil-livell politiku; billi jkun aktar effikaċi 
li dawn it-teknoloġiji l-ġodda jitkoprew 
b’korp ta’ leġiżlazzjoni sikura, b’diversi 
aspetti u li tevolvi, imsejsa fuq strateġija 
ta’ prekawzjoni biex b’hekk jiġi evitat l-
ostaklu doppju tar-rikors sistematiku 
għall-moratorju minħabba fin-nuqqas ta’ 
informazzjoni sħiħa dwar il-prodott u t-
trattament ugwali għall-prodotti kollha li 
fihom nanopartikoliċelli mingħajr ma 
jitqies il-livell ta’ ħsara tagħhom u lanqas 
l-użu finali li jsir minnhom,

Or. fr

Emenda 13
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

D. billi d-diskussjoni attwali dwar in-
nanomaterjali hi kkaratterizzata minn 
nuqqas ta’ informazzjoni u għarfie; billi 
attwalment ma hemmx serje ta’
definizzjonijiet armonizzati disponibbli, 
għalkemm għadd ta’ standards 
internazzjonali huma disponibbli jew qed
jiġu stabbiliti li jiddefinixxu “l-iskala 
nanometrika” bħala “qies li jvarja bejn 
1nm sa 100nm” u bosta drabi 
jiddistingwu bejn:

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

- nanooġġetti, li huma definiti bħala 
“materjali li jkollhom minn waħda sa tliet 
dimensjonijiet esterni fl-iskala 
nanometrika”, jiġifieri materjali 
magħmulin minn oġġetti iżolati ta’ daqs 
żgħir ħafna.

- waqt li ħafna jemmnu li propjetajiet 
differenti minħabba l-effetti tad-daqs 
għandhom ikunu kriterju indipendenti 
għad-definizzjoni tan-nanomaterjali, 
oħrajn jissuġġerixxu li dan jintuża b'mod 
kumulattiv, biex b'hekk jiġi limitat il-
kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni,

- materjali nanostrutturati, iddefiniti 
bħala “bi struttura interna u tal-wiċċ fl-
iskala nanometrika”, pereżempju 
jkollhom kavitajiet ta’ dimensjoni żgħira.

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

- billi l-Kummissjoni Ewropea se 
tippromwovi definizzjoni armonizzata 
għal nanomaterjali fil-livell tan-
Nazzjonijiet Uniti u korpi oħra 
kompetenti u se tippreżenta reviżjoni tal-
qafas kollu leġiżlattiv Ewropew relatat 
mas-suġġett lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill,

Or. en

Emenda 14
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D indent 1
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– waqt li n-nanomaterjali huma 
ġeneralment ikkunsidrati li huma materjali 
ta' daqs ta' madwar 100 nm jew anqas, ta' 
spiss dan jiġi rrapreżentat ħażin bħala firxa
bejn 1 u 100 nm, allavolja t-terminu 
"madwar" għandu x'jaqsam ma' dimensjoni 
aktar milli ma' daqs preċiż,

– waqt li n-nanomaterjali huma 
ġeneralment ikkunsidrati li huma materjali 
ta' daqs ta' madwar 100 nm, li ta' spiss dan 
jiġi rrapreżentat ħażin bħala firxa bejn 1 u 
100 nm, allavolja t-terminu "madwar" 
għandu x'jaqsam ma' dimensjoni aktar milli 
ma' daqs preċiż,

Or. fr

Emenda 15
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D b. billi l-applikazzjoni kważi infinita
tan-nanoteknoloġiji f'setturi varji bħalma 
huma dak elettroniku, tat-tessuti, dak 
bijomediku, sanitarju u tal-benesseri, dak 
agroalimentari jew tal-enerġija, tfixkel id-
dħul fis-seħħ ta' qafas regolamentari 
uniku fil-livell Komunitarju,,

Or. fr

Emenda 16
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-aspetti regolamentari tan-
nanomaterjali għandhom ikopru kemm 
in-nanopartiċelli kif ukoll in-
nanoteknoloġiji u n-nanooġġetti 
differenti, bħalma huma n-nanotubi, in-
nanofibri, in-nanofilms, in-nano 
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aggregati, in-nano agglomerati (jew 
aggregati tan-nanopartiċelli, jew tan-
nanomaterjali), eċċ., u l-applikazzjonijiet 
tagħhom, kif ukoll dawk il-materjali 
nanostrutturati, fejn is-sitwazzjoni 
tissuġġerixxi l-ħtieġa li jiġu adottati 
approċċ metodoloġiku u protokolli ta' 
testijiet u dispożizzjonijiet speċifiċi oħra,

Or. fr

Emenda 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

E. billi fil-kuntest ta' REACH, hemm 
ħtieġa għal aktar gwida u pariri dwar in-
nanomaterjali, partikolarment dwar l-
identifikazzjoni ta’ sustanzi,

Or. en

Emenda 18
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

E. billi fil-kuntest ta' REACH, s'issa lanqas 
kien possibbli li jintlaħaq qbil dwar gwida 
għall-identifikazzjoni ta' nanomaterjali u 
lanqas dwar il-ħtieġa ta’ testijiet u ta' 
evalwazzjonijiet speċifiċi tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali; billi 
din is-sitwazzjoni tħalli d-deċiżjonijiet 
importanti fil-kuntest tar-reġistrazzjoni 
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f'idejn l-operaturi ekonomiċi,

Or. en

Emenda 19
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi m'hemm l-ebda informazzjoni ċara
dwar l-użu reali ta' nanomaterjali fi 
prodotti għall-konsum, pereżempju:

F. billi l-informazzjoni dwar l-użu ta’ 
nanomaterjali fi prodotti għall-konsum
tvarja minn sors ta’ informazzjoni għal 
ieħor, u billi REACH se tagħti stampa 
ċara ta’ tali użi,

waqt li inventarji li saru minn 
istituzzjonijiet rinnomati jelenkaw aktar 
minn 800 prodott għall-konsum ibbażati 
fuq in-nanoteknoloġiji, li huma 
identifikati bħala tali mill-manifattur u li 
huma attwalment fis-suq, l-
assoċjazzjonijiet kummerċjali tal-istess 
manifatturi jqajmu dubji dwar dawn iċ-
ċifri, fuq il-bażi li huma stimi ogħla mill-
valuri reali, mingħajr ma jipprovdu ċifri 
konkreti huma nfushom,

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

Or. de

Emenda 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi m'hemm l-ebda informazzjoni ċara
dwar l-użu reali ta' nanomaterjali fi 
prodotti għall-konsum, pereżempju:

F. billi l-informazzjoni dwar l-użu ta’ 
nanomaterjali fi prodotti għall-konsum
tvarja minn sors ta’ informazzjoni għal 
ieħor, u billi REACH se tagħti stampa 
ċara ta’ tali użi,

– waqt li inventarji li saru minn 
istituzzjonijiet rinnomati jelenkaw aktar 
minn 800 prodott għall-konsum ibbażati 
fuq in-nanoteknoloġiji, li huma 
identifikati bħala tali mill-manifattur u li 
huma attwalment fis-suq, l-
assoċjazzjonijiet kummerċjali tal-istess 
manifatturi jqajmu dubji dwar dawn iċ-
ċifri, fuq il-bażi li huma stimi ogħla mill-
valuri reali, mingħajr ma jipprovdu ċifri 
konkreti huma nfushom,

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

Or. de

Emenda 21
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi n-nuqqas ta’ ċarezza dwar l-użu 
propju tan-nanomaterjali fi prodotti tal-
konsumatur mhux probabbli li jinbidel, 
sakemm ma jkunx hemm rekwiżiti ċari ta’ 
notifika dwar l-użu tan-nanomaterjali, kif 
ukoll l-infurzar sħiħ tad-Direttiva 
2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u 
komparattiv,
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Or. en

Emenda 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

G. billi l-preżentazzjonijiet dwar il-
benefiċċji potenzjali tan-nanoteknoloġiji 
jbassru diversità kważi infinita ta' 
applikazzjonijiet ta' nanomaterjali fil-
ġejjieni li jeħtieġ jiġu regolati, jekk għad 
mhumiex koperti bir-regolamenti
preżenti,

Or. en

Emenda 23
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

G. billi l-preżentazzjonijiet dwar il-
benefiċċji potenzjali tan-nanoteknoloġiji 
jbassru diversità kważi infinita ta' 
applikazzjonijiet ta' nanomaterjali fil-
ġejjieni; madankollu, din l-istess diversità 
tonqos b’mod konsiderevoli meta jkun 
hemm diskussjoni dwar ir-realtà u l-utilità 
tan-nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali 
f'diversi applikazzjonijiet u prodotti u 
diskussjoni regolatorja dwar in-
nanomaterjali,

Or. fr
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Emenda 24
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G a. billi fl-istess ħin jikkunsidra li huwa 
indispensabbli li l-qasam ta' applikazzjoni 
tat-testi leġiżlattivi Komunitarji eżistenti 
jew ta’ dawk li qegħdin jiġu emendati, 
bħal pereżempju r-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), id-Direttiva 
98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-
tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali, id-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-
ingredjenti tal-ikel il-ġdid, ir-Regolament  
(KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel, 
id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 
2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-
Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma' 
tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' 
oġġetti tal-ikel, ir-Regolament (KE) Nru 
1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-
traċċjabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi 
modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità 
ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati 
minn organiżmi modifikati ġenetikament ,
ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
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jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel, id-
Direttiva 2003/15/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 
2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi, jiġi estiż 
għan-nanomaterjali,

Or. fr

Emenda 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

H. billi hemm dibattitu għadu għaddej
dwar il-possibilità li tiġi evalwata s-
sikurezza tan-nanomaterjali: waqt li l-
kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni u tal-
OECD waslu għar-riżultat li l-metodi 
preżenti ta’ evalwazzjoni huma 
applikabbli fil-prinċipju, taqbel ma’ din l-
idea anki l-maġġoranza tar-
rappreżentanti tal-industrija, li barra 
minn hekk isostnu li għan-nanomaterjali 
kważi kollha li qed jiġu manifatturati 
bħalissa jeżistu d-data meħtieġa għall-
evalwazzjoni tas-sikurezza tal-prodotti 
kummerċjali,

Or. de

Emenda 26
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

H. billi hemm dibattitu għadu għaddej
dwar il-possibilità li tiġi evalwata s-
sikurezza tan-nanomaterjali: waqt li l-
kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni u tal-
OECD waslu għar-riżultat li l-metodi 
attwali ta’ evalwazzjoni huma applikabbli 
fil-prinċipju, taqbel ma’ din l-idea anki l-
maġġoranza tar-rappreżentanti tal-
industrija, li barra minn hekk isostnu li 
għan-nanomaterjali kważi kollha li qed
jiġu manifatturati bħalissa teżistu d-data
meħtieġa għall-evalwazzjoni tas-sikurezza 
tal-prodotti kummerċjali,

Or. de

Emenda 27
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

H. billi hemm kontroversja ewlenija dwar 
il-possibilità li tiġi evalwata s-sikurezza 
tan-nanomaterjali: billi l-kumitati xjentifiċi 
u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea jindikaw 
li hemm nuqqasijiet ewlenin mhux biss 
f'data fundamentali, imma anke fil-metodi 
għall-ġbir ta' data ta' dan it-tip. Billi l-
Unjoni Ewropea għaldaqstant teħtieġ li 
tkompli tinvesti fl-R&D fil-qasam tan-
Nanomaterjali u tiżviluppa, 
b’kollaborazzjoni mal-aġenziji tagħha u 
mal-imsieħba Internazzjonali, metodi ta’
valutazzjoni, ta’ metroloġija u 
nomenklatura armonizzati u xierqa,

Or. en
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Emenda 28
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

H. billi hemm kontroversja ewlenija dwar 
il-possibilità li tiġi evalwata s-sikurezza 
tan-nanomaterjali, għalkemm il-kumitati 
xjentifiċi tal-Kummissjoni jindikaw li 
hemm nuqqasijiet ewlenin mhux biss f'data 
fundamentali, imma anke fil-metodi għall-
ġbir ta' data ta' dan it-tip u li hemm il-
ħtieġa li tinstab soluzzjoni għan-nuqqas 
ta’ rikonoxximent tan-nanoteknoloġiji u 
n-nanomaterjali; billi ħafna rappreżentanti 
tal-industrija jiddikjaraw li d-data relevanti 
hija kollha disponibbli u li m'hemm l-ebda 
nuqqas metodoloġiku,

Or. fr

Emenda 29
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ha. billi l-SCENIHR identifika ċerti 
perikli speċifiċi għas-saħħa kif ukoll 
effetti tossiċi fuq organiżmi ambjentali 
għal ċerti nanomaterjali, u kkunsidra li 
dawn l-osservazzjonijiet jindikaw perikli 
potenzjali li għandhom jiġu kkunsidrati,

Or. en
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Emenda 30
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Hb. billi l-SCENIHR barra minn hekk 
sab nuqqas ġenerali ta’ data ta’ 
esponiment ta’ kwalità għolja kemm 
għall-bniedem u kemm għall-ambjent u 
jistenna li l-proċeduri tal-valutazzjoni tar-
riskju jibqgħu fil-proċess ta’ żvilupp
sakemm ikun hemm biżżejjed 
informazzjoni xjentifika disponibbli li 
tiddeskrivi l-effetti ta’ ħsara possibli fuq 
il-bniedem u l-ambjent, u għalhekk 
jikkonkludi li l-għarfien dwar il-
metodoloġija kemm għall-valutazzjoni ta’ 
tal-esponiment u kemm għall-
identifikazzjoni tal-perikli meħtieġa tiġi 
żviluppata, vvalidata u standardizzata 
aktar,

Or. en

Emenda 31
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Hc. billi l-evidenza ta’ perikli għal ċerti 
nanomaterjali flimkien man-nuqqas 
ġenerali ta’ metodi li jagħtu valutazzjoni
tar-riskji tan-nanomaterjali jagħtu lok 
għal tħassib,

Or. en
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Emenda 32
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Hd. billi l-fondi attwali fl-aspetti 
ambjentali u tas-saħħa u s-sikurezza tan-
nanomaterjali fis-7 Programm ta’ Qafas 
għar-Riċerka  (PQ7) huma limitati wisq; 
billi ukoll il-kriterji tal-valutazzjoni għall-
permess ta’ proġetti ta’ riċerka biex 
jinstab aċċess għas-sikurezza tan-
nanomaterjali skont il-PQ7 huma wisq 
restrittivi (jiġifieri ma jippermettux wisq
innovazzjoni), u għaldaqstant ma 
jippromwovux biżżejjed l-iżvilupp urġenti 
ta’ metodi xjentifiċi biex jiġu eżaminati n-
nanomaterjali,

Or. en

Emenda 33
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H a. billi parti kbira mill-fondi tas-seba’ 
programm qafas teknoloġiku ta’ riċerka u 
żvilupp dedikata għan-nanoteknoloġiji
hija allokata għal programmi ta’ riċerka 
u żvilupp tan-nanoteknoloġiji, għad-
detriment tal-evalwazzjoni u tal-
elaborazzjoni u l-iżvilupp tal-metodoloġiji 
speċifiċi ta’ evalwazzjoni tas-sigurtà u tal-
impatt ambjentali u sanitarju tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali,

Or. fr
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Emenda 34
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H e (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

He. billi l-għarfien dwar l-impatti 
potenzjali fuq is-saħħa u fuq l-ambjent
miexi wisq aktar bil-mod mill-iżviluppi 
tas-suq, għaldaqstant jitqajmu dubji 
fundamentali dwar il-mudell ta’ tmexxija 
attwali li jittratta teknoloġiji li qed 
jitfaċċjaw fi “żmien reali”,

Or. en

Emenda 35
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

I. billi, f’konformità mal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni, il-Parlament talab fil-kuntest 
tar-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta’ 
Settembru 2006 dwar in-nanoxjenzi u n-
nanoteknoloġiji: pjan ta’ azzjoni għall-
Ewropa 2005-2009 1 li jiġu investigati l-
effetti tan-nanopartiċelli li ma jdubux jew 
li mhumiex bijodigradabbli faċilment, bi 
qbil mal-prinċipju prekawzjonali, qabel 
mal-partiċelli ta' dan it-tip jibdew jiġu 
pprodotti u jitqiegħdu fis-suq,

Or. fr

                                               
1ĠU C 306 E tal-15.12.2006, p. 426.
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Emenda 36
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

J. billi l-valur tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar "Aspetti Regolatorji 
tan-Nanomaterjali" qed jitnaqqas
serjament minħabba n-nuqqas totali ta' 
kwalunkwe informazzjoni dwar il-
propjetajiet speċifiċi tan-nanomaterjali, l-
użi reali tagħhom, u r-riskji u l-benefiċċji 
potenzjali tagħhom, filwaqt li jqajmu 
dubju dwar l-interess u l-kontribut 
speċifiku li għaldaqstant jistgħu 
jippreżentaw in-nanoteknoloġiji u n-
nanomaterjali fir-rigward tat-teknoloġiji, 
materjali u sustanzi konvenzjonali,

Or. fr

Emenda 37
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

J. billi l-valur tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar "Aspetti Regolatorji 
tan-Nanomaterjali" jkun akbar ladarba 
jkun hemm aktar informazzjoni dwar il-
propjetajiet speċifiċi tan-nanomaterjali, l-
użi reali tagħhom, u r-riskji u l-benefiċċji 
potenzjali tagħhom,

Or. en
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Emenda 38
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-Kummissjoni ppreżentat biss
ħarsa globali legalistika tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja mingħajr ma kkunsidrat l-
użu attwali tan-nanomaterjali u l-użu li 
probabbli jsir minnhom fil-ġejjieni u 
mingħajr ma tat dettalji dwar in-natura 
speċifika tan-nanomaterjali u l-isfidi li 
jirriżultaw minnhom,

K. billi l-Kummissjoni ppreżentat ħarsa 
globali tal-leġiżlazzjoni Komunitarja li 
tiffoka fuq nanomaterjali li attwalment 
qed jiġu prodotti u mqiegħda fis-suq,

Or. en

Emenda 39
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi l-ħarsa globali tal-Kummissjoni 
tixhed li għalissa għad m'hemm l-ebda 
dispożizzjoni speċifika għan-nanomaterjali 
fil-leġiżlazzjoni Komunitarja,

L. billi l-ħarsa globali tal-Kummissjoni 
tixhed li m’hemmx bżonn ta’
dispożizzjonijiet speċifiċi għan-
nanomaterjali fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għax in-nanomaterjali 
huma sustanzi, u s-sustanzi huma koperti 
biżżejjed mil-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi 
kimiċi u dik speċifika għas-setturi,

Or. de

Emenda 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi l-ħarsa globali tal-Kummissjoni 
tixhed li għalissa għad m'hemm l-ebda 
dispożizzjoni speċifika għan-nanomaterjali 
fil-leġiżlazzjoni Komunitarja,

L. billi l-ħarsa globali tal-Kummissjoni 
tixhed li m’hemmx bżonn ta’
dispożizzjonijiet speċifiċi għan-
nanomaterjali fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għax in-nanomaterjali 
huma sustanzi, u billi s-sustanzi huma 
koperti biżżejjed bil-leġiżlazzjoni dwar is-
sustanzi kimiċi u dik speċifika għas-
setturi,

Or. de

Emenda 41
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

La. billi b’ħarsa aktar mill-qrib lejn 
REACH jinkixfu bosta nuqqasijiet li 
għandhom x’jaqsmu ma’ nanomaterjali 
pereżempju:
- il-limitu minimu ta’ tunnellata jeskludi 
nanomaterjali li jiġu prodotti bi 
kwantitajiet baxxi, minkejja li dawn it-tipi 
ta’ nanomaterjali huma preżenti xorta 
waħda fl-oġġetti tal-konsumaturi,
- valutazzjoni tal-esponiment issir biss 
obbligatorja għal sustanzi prodotti minn 
manifattur li jaqbżu l-10 tunnellati fis-
sena u jekk jinsabu li jilħqu l-kriterji li 
jqishuhom bħala ta’ periklu skont id-
Direttiva 67/548/KEE; minkejja dan, 
minħabba d-diffikultajiet attwali fl-
identifikazzjoni tal-perikli, il-valutazzjoni
tal-esponiment jista’ jkun li ma tiġix 
ipprovduta minħabba li ma jiġux 
identifikati perikli fuq il-bażi tal-
metodoloġija eżistenti, minkejja li 
valutazzjoni tal-esponiment hija kruċjali 
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għall-valutazzjoni xierqa tar-riskju tan-
nanomaterjali,
- ir-rekwiżiti ta’ notifika għal sustanzi 
f’oġġetti ta’ REACH tikkonċerna biss 
sustanzi ta’ periklu kbir li qegħdin fil-lista 
ta’ kandidati u meta s-sustanzi jkunu 
preżenti f’konċentrazzjonijiet ta’ aktar 
minn 0,1% kull piż fl-oġġett u f’kwantità 
totali ta’ aktar minn tunnellata f’dawk l-
oġġetti ta’ kull manifattur, kull sena; 
minkejja dan, ma hemm l-ebda 
nanomaterjal li attwalment jinsab fuq il-
lista ta’ kandidati , din it-tip ta’ lista se 
tkun diffiċli minħabba l-problemi bl-
identifikazzjoni ta’ perikli tan-
nanomaterjali, u minkejja li dawn il-
problemi jistgħu jingħelbu, mhux 
probabbli li n-nanomaterjali jaqbżu l-
limiti ta’ tunnellati u ta’ konċentrazzjoni, 
u għalhekk mhuwiex probabbli li REACH 
fil-forma attwali li għandu se jwassal għal 
notifika tan-nanomaterjali fl-oġġetti,

Or. en

Emenda 42
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E a. billi s-sustanzi li jistgħu jintużaw 
f’forma ta’ nanomaterjali huma esklużi 
mill-qasam ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 19047/2006 
(REACH), fejn b’konsegwenza ta’ dan 
din is-sitwazzjoni teskludi l-evalwazzjoni 
ta’ dawn is-sustanzi, billi tinkludi l-forom 
nanometriċi tagħhom; billi fil-kuntest tar-
Regolament (KE) Nru 19047/2006 
(REACH), in-nanomaterjali mhumiex 
ikkunsidrati bħala sustanzi b’riskju għoli 
u rigward is-sustanzi li jinsabu fl-artikli, 
in-notifika tas-sustanzi kklassifikati bħala 
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CMR mhijiex obbligatorja ħlief meta l-
limitu jaqbeż 0.1%; billi l-evalwazzjoni 
tal-esponiment għas-sustanzi hija 
meħtieġa biss jekk is-sustanza hija 
kkunsidrata bħala waħda tossika għas-
saħħa u għall-ambjent,

Or. fr

Emenda 43
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Lb. billi l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart hija 
nieqsa minn dispożizzjonijiet li jittrattaw 
in-nanomaterjali hemm il-periklu li ma 
tiġix applikata kif xieraq pereżempju:
- ġestjoni adegwata tal-iskart tiddependi 
fost l-oħrajn fuq kemm l-iskart huwa 
perikoluż (pereżempju kriterji biex jiġi 
aċċettat skart differenti f’landfill), iżda 
dan mhuwiex se japplika għal 
nanomaterjali ladarba ma hemmx metodu 
mifthiem għall-identifikazzjoni ta’ 
periklu, dan iwassal għal ġestjoni mhux 
speċifika ta’ nanomaterjali skont in-
natura ġenerali tal-iskart li jsibu ruħhom
fih (li jista’ jinkludi kollox minn skart 
solidu muniċipali sa skart perikoluż),
- valuri limiti ta’ emissjonijiet għal 
inċineratur tal-iskart japplikaw biss għal 
tniġġis magħruf u mhux għan-
nanomaterjali, minkejja li għadd 
minnhom jistgħu jkunu jeħtieġu li jiġu 
kklassifikati bħala sustanzi li jniġġsu, jew 
jirrikjedu rekwiziti speċjali (pereżempju 
nanotubi tal-karbonju, li jista’ jkollhom 
karatteristiċi li jixbħu l-asbestos, huma
jibqgħu stabbli sakemm jintlaħqu 
temperaturi għoljin),
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Or. en

Emenda 44
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Lc. billi l-leġiżlazzjonijiet dwar l-arja u l-
ilma ma jittrattawx sfidi nanospeċifiċi, 
minħabba li l-limiti eżistenti jew l-
istandards tal-kwalità huma bbażati fuq 
il-massa, iżda n-nanomaterjali jeħtieġu 
kejl differenti biex jitqiesu (pereżempju n-
numru ta’ partikuli jew l-erja totali tal-
wiċċ),

Or. en

Emenda 45
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ld. billi l-leġiżlazzjoni dwar il-prevenzjoni 
u l-kontroll integrat tat-tniġġis (IPPC) ma 
tkoprix b’mod adegwat ir-riskji potenzjali 
tan-nanomaterjali:
- jista’ jkun li l-manifattura ta’ ċerti 
nanomaterjali ma tiġix koperta b’mod 
adegwat, minħabba li dawn ma jaqgħux
fil-kategorija tan-nomenklatura kimika 
tradizzjonali (pereżempju l-‘fullerenes’ –
mhumiex sustanzi organiċi, u huma 
differenti mill-massa inorganika tal-
karbonju),
- l-ipproċessar wara l-manifattura jista’
ma jiġix kopert (pereżempju l-ipproċessar 
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tan-nanotubi tal-karbonju fl-oġġetti),
- huwa diffiċli li jiġu stabbiliti dokumenti 
ta’ referenza għall-aħjar tekniki 
disponibbli (BREFs) għall-varjetà ta’ 
nanomaterjali, minħabba li kwistjonijiet
tan-nanomaterjali jeħtieġu li jiġu trattati 
waħda waħda,

Or. en

Emenda 46
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L e (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Le. billi hemm problemi fundamentali fir-
rigward tal-effikaċja tad-dispożizzjonijiet 
ewlenin tal-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema marbuta man-
nanomaterjali: 
- l-obbligu fuq l-impjegaturi li jagħmlu 
valutazzjoni tar-riskju bħala bażi ta’ 
miżuri għall-immanġġjar tar-riskju bħal 
pereżempju s-sostituzzjoni jew il-limiti ta’ 
esponiment okkupazzjonali huwa mfixkel 
min-nuqqas ta’ metodoloġiji adattati u 
miftehma ta’ valutazzjoni tar-riskju għal 
nanomaterjali u dispożizzjonijiet ukoll, 
- l-istrumenti eżistenti spiss jonqsu milli 
jidentifikaw nanomaterjali, u għalhekk il-
kontroll tal-esponiment isir diffiċli , 

Or. en

Emenda 47
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L f (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Lf. billi l-emendi sinifikanti li 
jikkonċernaw in-nanomaterjali li qed jiġu 
negozjati f’dan iż-żmien bejn il-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew fil-kuntest tat-
tfassil mill-ġdid tad-direttiva dwar il-
kosmetiċi u r-reviżjoni tar-regolament 
dwar  ikel ġdid, rispettivament, jenfasizza 
il-ħtieġa ċara biex il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja tiġi emendata biex in-
nanomaterjali jiġu indirizzati b’mod 
adattat, 

Or. en

Emenda 48
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L g (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Lg. billi d-dibattitu attwali dwar l-aspetti 
regolatorji tan-nanomaterjali huwa fil-
parti l-kbira tiegħu limitat għaċ-ċirku tal-
esperti, minkejja li n-nanomaterjali 
għandhom il-potenzjal li jġibu bidla kbira 
fis-soċjetà, li tirrikjedi konsulenza 
pubblika aktar wiesgħa u parteċipazzjoni 
pubblika sħiħa fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 

Or. en

Emenda 49
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

M. billi jekk ikun hemm applikazzjoni 
wiesgħa ta' privattivi għan-nanomaterjali, 
kif ukoll jekk ikun hemm spiża eċċessiva 
għall-privattivi u nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ 
aċċess għall-privattivi għall-intrapriżi 
żgħar ħafna (VSEs) u l-intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs), l-innovazzjoni ulterjuri 
tista' tinħonoq,

Or. fr

Emenda 50
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

N. billi l-probabilità ta' konverġenza tan-
nanoteknoloġija, tal-bijoteknoloġija, tal-
bijoloġija, tax-xjenzi konjittivi u t-
tekonoloġija informatika tqajjem dubji etiċi 
serji dwar is-sikurezza, is-sigurtà u l-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali,

Or. fr

Emenda 51
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

N. billi l-probabilità ta' konverġenza tan-
nanoteknoloġija mal-bijoteknoloġija u t-
tekonoloġija informatika tqajjem dubji etiċi 
serji, li hija meħtieġa li tiġi analizzata 
minn opinjoni ġdida tal-Grupp Ewropew 
dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-Teknoloġiji 
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Ġodda,

Or. en

Emenda 52
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Na. billi l-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew 
għar-riċerka responsabbli tan-nanoxjenzi 
u n-nanoteknoloġiji huwa strument 
essenzjali għal riċerka sikura, integrata u 
responsabbli fin-Nanomaterjali. Billi l-
Kodiċi għandu jiġi adottat u rispettat mill-
produtturi kollha li beħsiebhom 
jimmanifatturaw jew iqiegħdu prodotti 
fis-suq, 

Or. eeen

Emenda 53
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

N a. billi l-prinċipju ta’ prekawzjoni, il-
prinċipju ta’ min iniġġes iħallas u l-
objettivi tas-sostenibbiltà għandhom 
jikkostitwixxu l-bażi tal-qafas ta’ 
orjentament u ta’ regolamentazzjoni tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali, fejn 
dawn il-prinċipji u l-objettivi għandhom 
jikkontribwixxu sabiex ikunu ta’ gwida 
għall-iżvilupp tan-nanoteknoloġiji u tan-
nanomaterjali għal użi li minnhom tista’ 
tibbenifika l-iktar is-soċjetà,
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Or. fr

Emenda 54
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

1. Jinsab konvint li l-benefiċċji tan-
nanomaterjali tiżdidilhom l-importanza 
jekk ikunu jissodisfaw il-bżonnijiet reali 
taċ-ċittadini, billi jiġu stabbiliti standards 
leġiżlattivi jew oħrajn li jkunu adattati 
għall-varjetà kbira tal-applikazzjonijiet 
teknoloġiċi u industrijali mistennija u li 
jintegraw kemm l-aspetti sanitarji u ta’ 
sigurtà kif ukoll l-aspetti tar-riċerka u l-
iżvilupp, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u l-innovazzjoni;

Or. fr

Emenda 55
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

1. Jinsab konvint li l-benefiċċji tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali 
jistgħu jitwettqu biss fi ħdan qafas politiku 
u regolatorju ċar li jindirizza kompletament 
in-nanoteknoloġiji, il-materjali u l-
applikazzjonijiet attwali u futuri tagħhom 
u n-natura nnifisha tal-problemi ta' 
sikurezza potenzjali li għandhom x'jaqsmu 
man-nanomaterjali;

Or. fr
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Emenda 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

3. Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-
leġiżlazzjoni attwali, fil-prinċipju, tkopri r-
riskji relevanti li għandhom x'jaqsmu man-
nanomaterjali u jaqbel magħha li d-data  
xierqa u l-metodi għall-evalwazzjoni tar-
riskji huma applikabbli fil-prinċipju u li l-
adattament ta’ dawk il-metodi fid-dettall 
għandu jiġi evalwat mill-OECD Working 
Party of Manufactured Nanomaterials;

Or. de

Emenda 57
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

3. Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-
leġiżlazzjoni attwali, fil-prinċipju, tkopri r-
riskji relevanti li għandhom x'jaqsmu man-
nanomaterjali u jaqbel magħha li d-data  
xierqa u l-metodi għall-evalwazzjoni tar-
riskji huma applikabbli fil-prinċipju u li l-
adattament ta’ dawk il-metodi fid-dettall 
għandu jiġi evalwat mill-OECD Working 
Party of Manufactured Nanomaterials;

Or. de
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Emenda 58
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

3. jikkunsidra li l-leġiżlazzjoni attwali,  
filwaqt li fil-prinċipju, tkopri r-riskji 
relevanti li għandhom x'jaqsmu man-
nanomaterjali, teħtieġ li timtela b’data
xierqa, metodi għall-ittestjar u metodi ta’ 
valutazzjoni tar-riskji marbuta ma’ 
nanomaterjali b’tali mod li jiġi assigurat 
il-livell meħtieġ ta’ protezzjoni;

Or. en

Emenda 59
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 60
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

4. Jikkunsidra li huwa importanti li l-
qasam ta’ applikazzjoni tat-testi 
leġiżlattivi Komunitarji eżistenti dwar il-
prodotti tal-ikel jiġi estiż għan-
nanomaterjali mhux biss għal-
leġiżlazzjonijiet fis-seħħ bħalissa li 
qegħdin fi proċess li jiġu emendati bħal 
pereżempju d-Direttiva 2003/15/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta’ Frar 2003 li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 76/768/KEE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu mal-
prodotti kosmetiċi u r-Regolament (KE) 
Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel 
il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid, iżda 
wkoll ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' 
sustanzi kimiċi (REACH), id-Direttiva 
98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-
tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali, ir-
Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel, id-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 
ta’ Marzu 2000 fuq l-approsimazzjoni ta' 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u 
riklamar ta' oġġetti tal-ikel u r-
Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u 
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l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti 
tal-ikel u għalf manifatturati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament, ir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel, id-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma;

Or. fr

Emenda 61
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

4. Jikkunsidra li, għalkemm in-
nanomaterjali huma koperti biżżejjed mil-
leġiżlazzjoni attwali u l-OECD 
kkonfermat l-applikabilità tal-metodi 
għall-evalwazzjoni, l-istrumenti għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
attwali jeħtieġu aktar żvilupp;

Or. de

Emenda 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

4. Jikkunsidra li, għalkemm in-
nanomaterjali huma koperti biżżejjed mil-
leġiżlazzjoni attwali u l-OECD 
kkonfermat l-applikabilità tal-metodi 
għall-evalwazzjoni, l-istrumenti għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
attwali jeħtieġu aktar żvilupp;

Or. de

Emenda 63
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

5. Jikkunsidra li qed jittieħdu l-passi 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
approċċ "integrat u sikur" li qed 
tippromwovi l-Kummissjoni fil-kuntest 
tan-nanoteknoloġiji;

Or. de

Emenda 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

5. Jikkunsidra li mill-Kummissjoni qed
jittieħdu l-passi meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ approċċ "integrat u 
sikur" fil-kuntest tan-nanoteknoloġiji;

Or. de

Emenda 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

5. jikkunsidra li l-kunċett ta’ approċċ 
"integrat, responsabbli u sikur" li qed 
tippromwovi l-Unjoni Ewropea fil-kuntest 
tan-nanoteknoloġiji, qed jiġi mhedded 
minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni  
dwar nanomaterjali li diġà qiegħed fis-suq, 
partikolarment f'applikazzjonijiet sensittivi 
bħal prodotti personali. Jitlob lill-
Kummissjoni biex tirrapporta qabel 
Ġunju 2011 dwar il-preżenza u s-
sikurezza ta’ nanomaterjali fis-suq 
Ewropew u fuq kemm hu meħtieġ il-
ħolqien ta’ Fondi Speċjali Ewropej, fi 
ħdan is-7 Programm ta’ Qafas, biex 
jiffinanzja riċerka dwar żviluppi sikuri u 
l-użu ta’ nanomaterjali;

Or. en
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Emenda 66
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5 a. Jitlob li ma jiġix awtorizzat it-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti li fihom in-
nanoteknoloġiji jew in-nanomaterjali li 
jippreżentaw riskju marbut mal-
esponiment tal-ħaddiema jew tal-
konsumaturi jew ma’ tixrid mhux 
kontrollat fl-ambjent; iqis li tali miżura 
hija neċessarja, filwaqt li metodi ta’ 
evalwazzjoni speċifiċi li jippermettu li tiġi 
akkwistata data xjentifika li turi li n-
nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali użati 
ma jagħmlux ħsara lill-bniedem u lill-
ambjent għadhom ma ġewx żviluppati;

Or. fr

Emenda 67
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5 b. Jitlob li l-prodotti li diġà tqiegħdu fis-
suq u li fihom in-nanoteknoloġiji jew in-
nanomaterjali jerġgħu jiġu eżaminati fuq 
il-bażi tal-prinċipju "jekk m'hemmx data, 
m'hemmx suq" li jinsab fir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 (REACH), u jiġu 
rtirati mis-suq jekk jirriżulta li m'hemm l-
ebda data disponibbli jew li d-data mhijiex 
biżżejjed biex tiġi ddeterminata s-sigurtà 
tagħhom għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent;

Or. fr
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Emenda 68
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5 c. Jitlob li jittieħdu l-miżuri ta’ imballar 
u ta’ separazzjoni tal-iskart ta’ prodotti li 
fihom in-nanoteknoloġiji u n-
nanomaterjali, ta’ trattament tal-ajra u 
tal-iskart likwidu tal-industriji tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali biex 
jiġi evitat it-tixrid inkontrollat tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali;

Or. fr

Emenda 69
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. jappella lill-Kummissjoni biex terġa’ 
taħseb b’mod fundamentali dwar l-
approċċ tagħha għar-regolazzjoni tan-
nanomaterjali, u biex tirrevedi b’mod 
urġenti l-leġiżlazzjoni kollha relevanti 
sabiex tistabbilixxi sistema ta’ ġestjoni li 
tadatta li tavża b’mod antiċipat u 
kategoriji ta’ riskju, qabel it-teknoloġija 
tkun daqshekk stabbilita li l-iżvilupp 
tagħha ma jkunx jista’ jimxi aktar 
mingħajr tħarbit kbir; 

Or. en
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Emenda 70
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

6. jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi 
l-leġiżlazzjoni relevanti kollha sa tmiem l-
2012 sabiex tassigura li d-dispożizzjonijiet 
fil-leġiżlazzjoni u l-għodda ta’ 
implimentazzjoni jirriflettu l-karatteristiċi 
partikulari tan-nanomaterjali għal liema
jistgħu jiġu esposti l-ħaddiema, l-
konsumaturi u/jew l-ambjent;

Or. en

Emenda 71
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi reviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
relevanti kollha sa tmiem l-2009 sabiex jiġi 
implimentat kompletament il-prinċipju ta' 
"jekk m'hemmx data, m'hemmx suq" għall-
applikazzjonijiet ta' nanomaterjali li jħallu 
impatt sanitarju u ambjentali probabbli 
jew rikonoxxut, u li jagħmlu parti mill-
ingredjenti tal-prodotti għall-konsum;

Or. fr
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Emenda 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

6. jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi reviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
relevanti kollha sa tmiem l-2009 sabiex jiġi 
implimentat kompletament il-prinċipju ta' 
"jekk m'hemmx data, m'hemmx suq" billi 
tintalab valutazzjoni bbażata fuq test u 
approvazzjoni tal-materjali fi stadju ftit 
qabel ma jiġu użati fis-suq għall-
applikazzjonijiet kollha ta' nanomaterjali 
f'prodotti għall-konsum jew f'prodotti li 
jwasslu għal rimi fl-ambjent;

Or. en

Emenda 73
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7 a. Jitlob lill-Kummissjoni biex minn issa 
sat-30 ta’ Ġunju 2010 tippreżenta kuntest 
politiku ċar u koerenti dwar l-aspetti 
fundamentali tad-definizzjoni tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali, billi 
tiffoka l-ewwel u qabel kollox fuq l-
objettivi li ġejjin:

- id-definizzjoni mill-ġdid tad-daqs bejn 
0.3nm u 300nm,

- l-introduzzjoni fil-leġiżlazzjonijiet 
relevanti tas-sustanzi li għandhom fihom 
propjetajiet simili għan-nanomaterjali, 
anki jekk id-daqs tagħhom ikun ikbar 
minn dak definit fil-leġiżlazzjoni,
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- il-fatt li fil-leġiżlazzjonijiet relevanti jiġu 
koperti n-nanoteknoloġiji kollha u n-
nanomaterjali kollha, mingħajr ma jiġu 
kkunsidrati l-karattri speċifiċi tagħhom, 
bħala kumulattivi, persistenti, eċċ, kif 
ukoll l-aggregati, l-agglomerati, ir-
rikombinanti u l-awtoriġeneranti

Or. fr

Emenda 74
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. jappella għall-introduzzjoni ta’ 
definizzjoni komprensiva ta’ 
nanomaterjali bbażata fuq ix-xjenza fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja bħala 
prerekwiżit għall-emendi nanospeċifiċi 
għal leġiżlazzjoni relevanti li hija 
orizzontali u settorali; 

Or. en

Emenda 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq 
inventarju tat-tipi u l-użi tan-
nanomaterjali qabel u wara t-tqegħid 
tagħhom fis-suq tal-UE u jsiru disponibbli 
għall-pubbliku; 

Or. en
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Emenda 76
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7 b. Jitlob li jinħoloq inventarju tat-tipi 
differenti tan-nanoteknoloġiji u tan-
nanomaterjali, tal-użu tagħhom, u tar-
riċerki pubbliċi u privati, u li dan l-
inventarju jkun disponibbli għall-
pubbliku;

Or. fr

Emenda 77
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7b. jappella b’mod speċifiku għall-emendi 
f’REACH li jassiguraw dan li ġej mhux 
aktar tard min 18-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ: 
- reġistrazzjoni simplifikata għal 
nanomaterjali mmanifatturati u importati 
(b’limitu bbażat fuq pereżempju l-attività 
tal-wiċċ minflok it-tunnellaġġ), li 
tipprovdi data ta’ qofol dwar il-
karatteristiċi fiżiċi u kimiċi kif ukoll effetti 
tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi, 
- rapport dwar is-sikurezza tas-sustanzi 
kimiċi ma’ valutazzjoni tal-esponiment 
għan-nanomaterjali kollha reġistrati  
irrispettivament mill-identifikazzjoni tal-
perikli, 
- rekwiżiti ta’ notifikazzjoni għan-
nanomaterjali kollha mqegħdin fis-suq 
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waħedhom, fi tħejjijiet jew f’artikoli 
irrispettivament mit-tunnellaġġ u l-limiti 
ta’ konċentrazzjoni; 

Or. en

Emenda 78
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7c. jappella għall-applikazzjoni ta’ 
“Premura” għal produtturi li jixtiequ 
jqiegħdu nanomaterjali fis-suq; 

Or. en

Emenda 79
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7d. jappella b’mod speċifiku għal emendi 
tal-leġiżlazzjoni tal-iskart biex jiġu 
indirizzati b’mod adattat in-
nanomaterjali, bħal pereżempju: 
- daħla separata għan-nanomaterjali fil-
lista tal-iskart stabbilita fid-Deċiżjoni  
2000/532/KE,
- reviżjoni tal-kriterji tal-aċċettazzjoni tal-
iskart fil-landfills fid-Deċiżjoni  
2003/33/KE,
- reviżjoni tal-valuri minimi ta’ limiti ta’ 
emissjonijiet għall-inċinerazzjoni tal-
iskart biex jiġu kompluti miżuri bbażati 
fuq il-massa minn metriċi bbażati fuq 
numru ta’ partiċelli u/jew l-wiċċ; 
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Or. en

Emenda 80
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7e. jappella b’mod speċifiku għal reviżjoni  
tal-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet u 
standards tal-kwalità ambjentali fil-
leġiżlazzjoni dwar l-ajru u l-ilma biex jiġu 
kompluti l-miżuri bbażati fuq il-massa 
minn metriċi bbażati fuq in-numru ta’ 
partiċelli u/jew il-wiċċ biex in-
nanomaterjali jiġu indirizzati b’mod 
adattat; 

Or. en

Emenda 81
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7f. jappella b’mod speċifiku għal emendi 
tad-Direttiva IPPC biex tassigura għan-
nanomaterjali kollha relevanti li: 
- jkunu koperti l-manifattura u l-
ipproċessar, 
- il-BREFs ikunu għadhom kif ġew 
stabbiliti jew adattati;

Or. en



AM\771661MT.doc 47/60 PE421.227v01-00

MT

Emenda 82
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7g. jappella b’mod speċifiku għal emendi 
tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema biex tassigura li n-
nanomaterjali jiġu użati biss f’sistemi 
magħluqa sakemm ma jkunx possibbli li 
l-esponiment jiġi identifikat b’mod 
affidabbli u kkontrollat; 

Or. en

Emenda 83
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 85
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

8. Itenni t-talba tiegħu għal tikkettjar 
obbligatorju fil-livell Komunitarju tal-
prodotti magħmulin min-nanoteknoloġiji 
u/jew li jinkludu nanomaterjali, kemm jekk 
ikunu maħsuba għall-użu intermedjarju 
kif ukoll għal dak finali, sabiex ikun 
hemm garanzija li l-ħaddiema u l-
konsumaturi jkollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom informazzjoni ċara, kredibbli u 
trasparenti, jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
adottati dispożizzjonijit relatati mal-
protezzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu fis-
settur tan-nanoteknoloġiji u/jew tan-
nanomaterjali;

Or. fr

Emenda 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

8. itenni t-talba tiegħu għad-dispożizzjoni 
tal-informazzjonijiet għall-konsumaturi. 
L-ingredjenti kollha preżenti fil-forma ta’ 
nanomaterjali għandhom jiġu indikati fil-
lista tal-ingredjenti billi jkun hemm il-
kelma ‘nano’ quddiem l-isem tal-
ingredjent; 

Or. en
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Emenda 87
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

; 8a. jappella għal infurzar sħiħ tad-
Direttiva 2006/114/KE dwar riklamar 
qarrieq u kumparattiv biex tassigura li ma 
jkun hemm l-ebda riklamar qarrieq li 
jinvolvi n-nanomaterjali; 

Or. en

Emenda 88
Kathy Sinnott

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8b. jirrikomanda l-istabbiliment ta’ portal 
ta’ reazzjonijiet fejn ir-riċerkaturi tan-
nanomaterjali mill-industrija, l-akademja 
u l-utenti ċittadini jistgħu jaqsmu l-
esperjenzi, jirrapportaw u jaqsmu s-sejbiet 
u jiskopru l-aħħar informazzjoni, u li 
jirrevedu b’mod regolari dawn il-
kontribuzzjonijiet. 

Or. en

Emenda 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. jitlob li jiġu żviluppati b'urġenza 
protokolli ta' ttestjar xierqa biex jiġu 
evalwati l-periklu tan-nanomaterjali u l-
esponiment għalihom tul iċ-ċiklu sħiħ ta' 
ħajjithom, billi jintuża approċċ li jkopri 
diversi dixxiplini;

9. jitlob li jiġu żviluppati b'urġenza 
protokolli ta' ttestjar xierqa u standards 
tal-metroloġija biex jiġu evalwati l-periklu 
tan-nanomaterjali u l-esponiment għalihom 
tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajjithom, billi jintuża 
approċċ li jkopri diversi dixxiplini; u 
jappella għall-istabbiliment ta’ Fondi 
Speċjali Ewropew, fi ħdan is-7 Programm 
ta’ Qafas, biex tiġi ffinanzjata r-riċerka 
f’dan il-qasam; 

Or. en

Emenda 90
Åsa Westlund

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jitlob li meta sustanza hija diġà 
koperta mill-leġiżlazzjoni tal-Komunità u 
saret bidla sinjifikanti fil-metodi ta’ 
produzzjoni tagħha, fil-materjali minn 
fejn hi ġejja jew qies tal-partikoli skont in-
nanoteknoloġija, s-sustanza ppreparata 
minn dawn il-metodi ġodda jew 
magħmula minn materjali ġodda titqies 
bħala sustanza differenti, u għalhekk  
jista’ jkun hemm ħtieġa li ssir  żieda fil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità jew bidla fl-
ispeċifikazzjonijiet dwar kif is-sustanza 
għandha tintuża  qabel ma din titpoġġa  
fis-suq. 

Or. sv
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Emenda 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. jistieden lill-Kummissjoni biex tpoġġi 
prijorità fuq il-fondi u r-riċerka dwar l-
aspetti ambjentali u s-saħħa tal-bniedem 
tan-nanomaterjali; 

Or. en

Emenda 92
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. jappella għal tisħiħ akbar fil-
finanzjament tar-riċerka dwar l-aspetti 
ambjentali, is-saħħa u s-sikurezza tan-
nanomaterjali tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom; jappella b’mod konkret lill-
Kummissjoni biex tirrevedi l-kriterji tal-
valutazzjoni taħt PQ7 b’tali mod li l-PQ7 
tattira u tiffinanzja b’mod sinifikanti 
aktar riċerka biex ittejjeb il-metodoloġija 
xjentifika għall-valutazzjoni tan-
nanomaterjali; 

Or. en

Emenda 93
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9b. jistieden lill-Kummissjoni biex 
tippromwovi l-koordinazzjoni u l-
iskambju bejn l-Istati Membri dwar ir-
riċerka u l-iżvilupp, valutazzjoni tar-
riskju, l-iżvilupp ta’ gwida u r-regolament 
tan-nanomaterjali bl-użu ta’ mekkaniżmi 
eżistenti (pereżempju s-Sottogrupp tal-
Awtoritajiet Kompetenti tar-REACH dwar 
in-Nanomaterjali) jew billi jiġu maħluqa 
oħrajn, jekk ikun il-każ; 

Or. en

Emenda 94
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9c. jistieden lill-Kummissjoni biex 
tagħmel valutazzjoni tal-impatt dwar l-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-ħolqien ta’ Istitut 
Ewropew dwar in-nanomaterjali; 

Or. en

Emenda 95
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9d. jistieden lill-Kummissjoni biex 
tippromwovi dibattitu pubbliku fl-UE 
kollha fl-Istati Membri fuq aspetti 
regolatorji tan-nanomaterjali; 
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Or. en

Emenda 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex joħolqu dibattitu pubbliku fl-
UE kollha dwar in-nanoteknoloġiji u n-
nanomaterjali u jfittxu opinjoni pubblika 
fuq liema l-iżviluppi huma meqjusa bħala 
aċċettabbli u meħtieġa u taħt liema 
kundizzjonijiet; 

Or. en

Emenda 97
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9 a. Jitlob lill-Kumissjoni u lill-Istati 
Membri biex iniedu dibattitu bejn iċ-
ċittadini Ewropej dwar in-nanoteknoloġiji 
u n-nanomaterjali, sabiex jiġi determinat 
liema huma l-iżviluppi tan-nanomaterjali 
u tan-nanoteknoloġiji mixtieqa jew 
meħtieġa, u f’liema kondizzjonijiet,

Or. fr

Emenda 98
Carl Schlyter

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 e (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9e. jistieden lill-Kummissjoni biex 
tassigura parteċipazzjoni pubblika sħiħa 
f’kull teħid tad-deċiżjonijiet marbut man-
nanomaterjali; 

Or. en

Emenda 99
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment jinsiltu 
minn privattivi jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet jew metodi ta' 
produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u 
ma jkunu estiżi għan-nanomaterjali 
nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-
innovazzjoni u jiġi evitat li jinħoloq 
distakk fl-użu tan-nanomaterjali bejn it-
Tramuntana u n-Nofsinhar;

10. Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment 
jinsiltu minn privattivi jkunu mgħotija 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni attwali 
dwar il-privattivi, sabiex ikun hemm livell 
adegwat ta’ protezzjoni tal-pussessuri tal-
privattivi u sabiex bis-saħħa ta’ 
sorveljanza stretta tal-kriterji marbuta 
mal- privattivi ma jixxekklux l-
innovazzjonijiet; 

Or. de

Emenda 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment 
jinsiltu minn privattivi jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet jew metodi ta' 
produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u 
ma jkunu estiżi għan-nanomaterjali 
nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-
innovazzjoni u jiġi evitat li jinħoloq 

10. Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment 
jinsiltu minn privattivi jkunu mgħotija 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni attwali 
dwar il-privattivi, sabiex ikun hemm livell 
adegwat ta’ protezzjoni tal-pussessuri tal-
privattivi u sabiex bis-saħħa ta’ 
sorveljanza stretta tal-kriterji marbuta 
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distakk fl-użu tan-nanomaterjali bejn it-
Tramuntana u n-Nofsinhar;

mal-privattivi ma jixxekklux l-
innovazzjonijiet;

Or. de

Emenda 101
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob li d-drittijiet li potenzjalment
jinsiltu minn privattivi jkunu limitati għal 
applikazzjonijiet jew metodi ta' 
produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u 
ma jkunu estiżi għan-nanomaterjali 
nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-
innovazzjoni u jiġi evitat li jinħoloq 
distakk fl-użu tan-nanomaterjali bejn it-
Tramuntana u n-Nofsinhar;

10. Jirrikonoxxi li huwa essenzjali li 
jitneħħew l-ostakli għall-aċċess għall-
privattivi b’mod partikolari għall-VSEs u 
għall-SMEs u jitlob fl-istess ħin li d-
drittijiet li jinsiltu minn privattivi jkunu 
limitati għal applikazzjonijiet jew metodi 
ta' produzzjoni speċifiċi ta' nanomaterjali, u 
li jkunu estiżi biss għan-nanomaterjali 
nfushom, sabiex jiġi evitat li tinħonoq l-
innovazzjoni u jiġi evitat li jinħoloq 
distakk fl-użu tan-nanomaterjali bejn it-
Tramuntana u n-Nofsinhar;

Or. fr

Emenda 102
Frédérique Ries

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

11. Jikkunsidra li hemm bżonn li jiġu 
żviluppati linji gwida etiċi eżiġenti f'żmien 
utli, b’mod partikolari għan-
nanomediċina, bħalma huma r-rispett 
għall-ħajja privata, il-kunsens ħieles u 
ċar, il-limiti stabbiliti għal interventi 
mhux terapewtiċi fuq il-bniedem, filwaqt 
li jitħeġġeġ dan il-qasam interdixxiplinari 
promettenti billi jidħlu fis-seħħ ċerti 
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teknoloġiji progressivi bħalma huma r-
ritratti u d-djanjosi molekolari, li jista' 
jkollhom impatti spekolatorji għad-
djanjosi bikrija u għat-trattament 
intelliġenti u effiċjenti ta’ diversi 
patoloġiji;

Or. fr

Emenda 103
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

11. jikkunsidra li hemm bżonn li jiġu 
żviluppat linji gwida etiċi f'żmien utli biex 
jiġi żgurat ir-rispett sħiħ għall-valuri etiċi 
fl-użu possibbli fil-ġejjieni tan-
nanoteknoloġija li tikkonverġi ma' 
applikazzjonijiet bijomediċi u jitlob lill-
Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u 
fit-Teknoloġiji Ġodda biex jelabora 
opinjoni dwar din il-kwistjoni u jibni fuq 
l-Opinjoni tiegħu nru 21 tas-17 ta’ 
Jannar 2007 dwar “L-aspetti etiċi tan-
nanomediċina” u jisfruttaw l-opinjoni 
etika maħruġa mill-korpi etiċi nazzjonali 
tal-UE kif ukoll ix-xogħol meħud mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali bħal 
pereżempju l-UNESCO; 

Or. en

Emenda 104
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11 a. Jinsisti dwar il-ħtieġa ta’ progress 
rapidu fl-għarfien xjentifiku u 
għaldaqstant jitlob l-iżvilupp ta’ politika 
Komunitarja ta’ riċerka fil-qasam tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali;

Or. fr

Emenda 105
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11 b. Jitlob għaldaqstant li parti 
sostanzjali tal-finanzi allokati għan-
nanoteknoloġiji u għan-nanomaterjali fil-
kuntest tas-7 programm qafas teknoloġiku 
ta' riċerka u żvilupp tkun allokata għal 
proġetti ta’ żvilupp ta’ metodi ta’ 
evalwazzjoni speċifika tan-
nanoteknoloġiji u tan-nanomaterjali, 
sabiex jonqsu l-lakuni fir-rigward tal-
għarfien dwar in-nanoteknoloġiji u n-
nanomaterjali, dwar is-sigurtà tagħhom u 
l-effetti tagħhom fuq l-ambjent u s-saħħa 
tal-bniedem, inkluż ix-xogħol;

Or. fr

Emenda 106
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11 c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11 c. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
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Membri biex jipproponu malajr kemm 
jista’ jkun id-dħul fis-seħħ ta’ pjattaforma 
Ewropea permanenti, indipendenti u 
deċiżiva, li jkollha l-irwol li tissorvelja n-
nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali, 
programm ta’ riċerka fundamentali u 
applikata għall-metodi ta’ din is-
sorveljanza (b’mod partikolari il-
metroloġija, l-osservazzjoni, it-tossiċità u 
l-epidemjoloġija);

Or. fr

Emenda 107
Holger Krahmer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 108
Amalia Sartori

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. jikkunsidra li azzjoni regolatorja dwar 
in-nanomaterjali għandha tindirizza 
wkoll lin-nanomaterjali li jinħolqu bħala 
prodotti sekondarji mhux intenzjonati ta' 
proċessi ta' kombustjoni, meta wieħed iqis 

imħassar
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l-għadd għoli ħafna ta' mwiet relatati 
mat-tniġġis tal-arja kull sena;

Or. en

Emenda 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 110
Anne Ferreira

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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

12. Jikkunsidra li ladarba l-leġiżlazzjoni 
dwar il-kwalità tal-arja ma tqisx l-
emissjoni tal-partiċelli fini ħafna (inqas 
minn 2,5µm) fl-arja ċirkostanti u 
jikkunsidra li azzjoni regolatorja dwar in-
nanomaterjali għandha tindirizza wkoll lin-
nanomaterjali li jinħolqu bħala prodotti 
sekondarji mhux intenzjonati ta' proċessi 
ta' kombustjoni, meta wieħed iqis l-għadd 
għoli ħafna ta' mwiet relatati mat-tniġġis 
tal-arja kull sena;

Or. fr
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