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Alteração 1
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Citação 2-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão - Nanociências e 
Nanotecnologias: Plano de Acção para a 
Europa 2005-2009. Primeiro Relatório de 
Execução 2005-2007 (doravante "o plano 
de acção")1,

Or. en

Alteração 2
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Citação 4-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o parecer do Comité 
Científico dos Riscos para a Saúde
Emergentes e Recentemente Identificados
publicado em 19 de Janeiro de 20092,

Or. fr

Alteração 3
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)
                                               
1 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu
- Nanociências e Nanotecnologias: Plano de Acção para a Europa 2005-2009. 
Primeiro Relatório de Execução 2005-2007 COM(2007)0505.

2 Opinion on Risk Assessment of Products of Nanotechnologies (Parecer sobre a avaliação de risco dos 
produtos das nanotecnologias); 19 de Janeiro de 2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Recomendação da 
Comissão relativa a um código de conduta 
para uma investigação responsável no 
domínio das nanociências e das 
nanotecnologias1,

Or. en

Alteração 4
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Citação 5-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o parecer do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias sobre os aspectos 
éticos da nanomedicina2, 

Or. en

Alteração 5
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Citação 8-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, que 
altera e revoga as Directivas 67/548/CEE 
e 1999/45/CE, e altera o Regulamento 

                                               
1 Recomendação da Comissão relativa a um código de conduta para uma investigação responsável no 
domínio das nanociências e das nanotecnologias C(2008) 424 final.
2 Parecer do Grupo Europeu de Ética n.º 21, de 17 de Janeiro de 2007.
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(CE) n.º 1907/20061
,

Or. en

Alteração 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os nanomateriais 
estão a prestar um enorme contributo 
para os avanços num amplo conjunto de 
sectores e que estes avanços beneficiarão, 
em última análise, os cidadãos e poderão 
contribuir fortemente para a 
competitividade da economia da União 
Europeia; considerando que esses 
avanços permitirão igualmente tomar 
melhores decisões políticas nos domínios 
da saúde pública, do emprego, da 
segurança e saúde no trabalho, da 
sociedade da informação, da energia, dos 
transportes, da segurança e da 
investigação espacial,

Or. en

Alteração 7
Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que, apesar do 
desenvolvimento de uma estratégia 
europeia identificada em matéria de 

                                                                                                                                                  
1 Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008,
relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
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nanotecnologias e da consequente 
atribuição ao Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico de aproximadamente 
3 500 000 000 de euros para a 
investigação sobre as nanociências, a 
União Europeia continua a registar um 
atraso em relação aos seus principais 
concorrentes actuais, designadamente, os 
Estados Unidos, o Japão e a Coreia do 
Sul, que representam mais de metade dos 
investimentos e totalizam dois terços das 
patentes registadas a nível mundial; 
considerando, pois, que é conveniente ter 
em consideração esta realidade 
económica na elaboração de qualquer 
tipo de quadro legislativo no plano 
comunitário,

Or. fr

Alteração 8
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C . Considerando que é provável que os 
nanomateriais representem o próximo 
grande desenvolvimento científico, em 
especial porque a manipulação de toda a 
matéria é, há vários séculos, o grande 
sonho do Homem,

C. Considerando que os nanomateriais têm 
potencial para apoiar a Estratégia de 
Lisboa, que pretende, até 2010, fazer da 
UE “a economia baseada no 
conhecimento mais dinâmica e 
competitiva do mundo, capaz de garantir 
um crescimento económico sustentável, 
com mais e melhores empregos e maior 
coesão social” e respeito pelo ambiente,

Or. en
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Alteração 9
Holger Krahmer

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que é provável que os 
nanomateriais representem o próximo 
grande desenvolvimento científico, em 
especial porque a manipulação de toda a 
matéria é, há vários séculos, o grande 
sonho do Homem,

C. Considerando que os nanomateriais
contribuem para a resolução de desafios à 
escala mundial e para os esforços da 
União Europeia na realização do seu 
objectivo de ser a “economia baseada no 
conhecimento mais competitiva e 
dinâmica do mundo” (Estratégia de 
Lisboa),

Or. de

Alteração 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que é provável que os 
nanomateriais representem o próximo 
grande desenvolvimento científico, em 
especial porque a manipulação de toda a 
matéria é, há vários séculos, o grande 
sonho do Homem,

C. Considerando que os nanomateriais
contribuem para a resolução de desafios à 
escala mundial e para os esforços da 
União Europeia na realização do seu 
objectivo de ser a “economia baseada no 
conhecimento mais competitiva e 
dinâmica do mundo” (Estratégia de 
Lisboa),

Or. de

Alteração 11
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que é provável que os 
nanomateriais representem o próximo 
grande desenvolvimento científico, em 
especial porque a manipulação de toda a 
matéria é, há vários séculos, o grande 
sonho do Homem,

C. Considerando que é provável que os 
nanomateriais representem o próximo 
grande desenvolvimento científico, 

Or. fr

Alteração 12
Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o debate em curso 
sobre os nanomateriais se caracteriza por 
várias contradições ou mesmo paradoxos, 
com divergências e lutas políticas que 
começam no nível básico das definições, 
como nos seguintes exemplos:

D. Considerando que o debate em curso na 
União Europeia sobre os nanomateriais se 
caracteriza, como todos os debates 
contraditórios sobre as tecnologias 
marcadamente inovadoras já presentes na 
vida quotidiana em que subsiste algum 
desconhecimento sobre possíveis 
propriedades emergentes, pela divisão da 
comunidade científica entre partidários e 
detractores das nanotecnologias, com 
consequências ao nível da doutrina 
política; considerando igualmente que 
seria mais eficaz enquadrar estas novas 
tecnologias num corpo legislativo seguro, 
plural e evolutivo, assente numa 
estratégia de precaução que evite o duplo 
risco do recurso sistemático à moratória 
por falta de informações completas sobre 
o produto e do tratamento equivalente de 
todos os produtos que contenham 
nanopartículas sem ter em consideração a 
sua nocividade real nem a sua utilização 
final,

- embora os nanomateriais sejam 
geralmente considerados materiais com 
um tamanho da ordem dos 100 nm ou 
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menos, esta escala é frequentemente mal 
interpretada, como se se tratasse de uma 
amplitude entre 1 e 100 nm, ainda que o 
termo “ordem” se refira a uma dimensão 
e não a um tamanho preciso,
- muitas pessoas entendem que as novas 
propriedades derivadas do seu tamanho 
devem constituir um critério independente 
para a designação de nanomateriais, 
enquanto outras sugerem a sua utilização 
de modo cumulativo, limitando assim o 
âmbito da definição,
- algumas pessoas sugerem que a 
definição deve ser restringida aos 
nanomateriais insolúveis e inalteráveis, 
incluindo desde logo elementos relativos 
ao seu risco potencial nas definições, 
enquanto outras se opõem a essa 
limitação a priori,

Or. fr

Alteração 13
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que o debate em curso 
sobre os nanomateriais se caracteriza por
várias contradições ou mesmo paradoxos, 
com divergências e lutas políticas que 
começam no nível básico das definições, 
como nos seguintes exemplos: 

D. Considerando que o debate em curso 
sobre os nanomateriais se caracteriza por 
uma ausência de informações e 
conhecimentos; considerando que, apesar 
de não existir, neste momento, um 
conjunto plenamente desenvolvido de 
definições harmonizadas, existe um certo 
número de normas internacionais 
disponíveis ou em fase de elaboração, que 
definem “escala nanométrica” como uma 
“amplitude entre aproximadamente 1 nm 
e 100 nm”e estabelecem frequentemente 
uma distinção entre:

- embora os nanomateriais sejam 
geralmente considerados materiais com 
um tamanho da ordem dos 100 nm ou 

- nano-objectos, definidos como 
“materiais com uma, duas ou três 
dimensões externas na escala 
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menos, esta escala é frequentemente mal 
interpretada, como se se tratasse de uma 
amplitude entre 1 e 100 nm, ainda que o 
termo “ordem” se refira a uma dimensão 
e não a um tamanho preciso,

nanométrica”, ou seja, como materiais 
constituídos por objectos isolados com 
dimensões muito reduzidas;

- muitas pessoas entendem que as novas 
propriedades derivadas do seu tamanho 
devem constituir um critério independente 
para a designação de nanomateriais, 
enquanto outras sugerem a sua utilização 
de modo cumulativo, limitando assim o 
âmbito da definição,

- materiais nano-estruturados, definidos 
como materiais “com uma estrutura 
interna ou de superfície à escala 
nanométrica”, por exemplo com 
cavidades de dimensões reduzidas;

- algumas pessoas sugerem que a 
definição deve ser restringida aos 
nanomateriais insolúveis e inalteráveis, 
incluindo desde logo elementos relativos 
ao seu risco potencial nas definições, 
enquanto outras se opõem a essa 
limitação a priori,

considerando que a Comissão irá 
promover uma definição harmonizada do 
termo nanomaterial ao nível das Nações 
Unidas e de outros organismos 
competentes e irá apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
revisão de todo o quadro legislativo 
europeu relativo a esta matéria,

Or. en

Alteração 14
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando D, travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– embora os nanomateriais sejam 
geralmente considerados materiais com um 
tamanho da ordem dos 100 nm ou menos, 
esta escala é frequentemente mal 
interpretada, como se se tratasse de uma 
amplitude entre 1 e 100 nm, ainda que o 
termo “ordem” se refira a uma dimensão e 
não a um tamanho preciso,

– embora os nanomateriais sejam 
geralmente considerados materiais com um 
tamanho da ordem dos 100 nm, esta escala 
é frequentemente mal interpretada, como 
se se tratasse de uma amplitude entre 1 e 
100 nm, ainda que o termo “ordem” se 
refira a uma dimensão e não a um tamanho 
preciso,

Or. fr
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Alteração 15
Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando D-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-B. Considerando que a aplicação quase 
ilimitada das nanotecnologias a sectores 
tão variados como o electrónico, o têxtil, o 
biomédico, o da saúde e bem-estar, o 
agro-alimentar ou o energético torna 
impossível o desenvolvimento de um 
quadro legislativo único ao nível 
comunitário,

Or. fr

Alteração 16
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que os aspectos 
regulamentares dos nanomateriais devem 
também abranger as nanopartículas e as 
diferentes nanotecnologias e nano-
objectos, como os nanotubos, as 
nanofibras, as nanopelículas, os nano-
agregados, os nano-aglomerados (ou 
agregados de nanopartículas ou de 
nanomateriais), etc., e as respectivas 
aplicações, bem como materiais nano-
estruturados, o que deixa antever a 
necessidade de adoptar uma abordagem 
metodológica e protocolos de testes e 
outros instrumentos específicos,

Or. fr
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Alteração 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que, no contexto do 
REACH, não foi, até ao momento, 
possível chegar a acordo no que se refere 
a orientações relativas à identificação dos 
nanomateriais, deixando decisões 
importantes em matéria de registo nas 
mãos dos operadores económicos,

E. Considerando que, no contexto do 
REACH, é necessário assegurar mais
orientação e aconselhamento em matéria 
de nanomateriais, em particular no que 
respeita à identificação de substâncias,

Or. en

Alteração 18
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que, no contexto do 
REACH, não foi, até ao momento, possível 
chegar a acordo no que se refere a 
orientações relativas à identificação dos 
nanomateriais, deixando decisões 
importantes em matéria de registo nas 
mãos dos operadores económicos,

E. Considerando que, no contexto do 
REACH, não foi, até ao momento, possível 
chegar a acordo no que se refere a 
orientações relativas à identificação dos 
nanomateriais, nem às necessidades de 
ensaios e de avaliações específicas das 
nanotecnologias e dos nanomateriais;
considerando que esta situação deixa 
decisões importantes em matéria de registo 
nas mãos dos operadores económicos,

Or. en

Alteração 19
Holger Krahmer

Proposta de resolução
Considerando F
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Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que não existem
informações claras sobre a utilização real
dos nanomateriais em produtos de 
consumo, como nos seguintes exemplos:

F. Considerando que as informações sobre 
a utilização dos nanomateriais em produtos 
de consumo dependem da fonte de 
informação e que o REACH 
proporcionará uma imagem clara das 
utilizações,

– embora os inventários de instituições de 
renome indiquem que existem 
actualmente no mercado mais de 800 
produtos de consumo, com identificação 
do fabricante, baseados em 
nanotecnologia, as associações 
comerciais a que pertencem esses 
fabricantes questionam estes números, 
argumentando que se trata de estimativas 
exageradas, sem contudo fornecerem 
quaisquer números concretos,

– embora as empresas utilizem sem 
reservas a designação “nano”, já que o 
termo parece ter um efeito positivo em 
termos de marketing, opõem-se 
terminantemente a requisitos objectivos 
em matéria de rotulagem,

Or. de

Alteração 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que não existem
informações claras sobre a utilização real
dos nanomateriais em produtos de 
consumo, como nos seguintes exemplos:

F. Considerando que as informações sobre 
a utilização dos nanomateriais em produtos 
de consumo dependem da fonte de 
informação e que o REACH 
proporcionará uma imagem clara das 
utilizações,



PE421.227v01-00 14/62 AM\771661PT.doc

PT

– embora os inventários de instituições de 
renome indiquem que existem 
actualmente no mercado mais de 800 
produtos de consumo, com identificação 
do fabricante, baseados em 
nanotecnologia, as associações 
comerciais a que pertencem esses 
fabricantes questionam estes números, 
argumentando que se trata de estimativas 
exageradas, sem contudo fornecerem 
quaisquer números concretos,

– embora as empresas utilizem sem 
reservas a designação “nano”, já que o 
termo parece ter um efeito positivo em 
termos de marketing, opõem-se 
terminantemente a requisitos objectivos 
em matéria de rotulagem,

Or. de

Alteração 21
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que é pouco provável 
que a situação de falta de clareza sobre a 
utilização real dos nanomateriais nos 
produtos de consumo se altere, a não ser 
que existam obrigações claras de 
notificação de utilização de nanomateriais 
e plena aplicação da Directiva 
2006/114/CE relativa à publicidade 
enganosa e comparativa,

Or. en
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Alteração 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que as apresentações 
relativas aos potenciais benefícios das 
nanotecnologias prevêem uma diversidade 
quase infinita de futuras aplicações dos 
nanomateriais, mas que essa diversidade 
fica praticamente reduzida a nada quando 
é suscitada a questão da regulamentação 
dos nanomateriais,

G. Considerando que as apresentações 
relativas aos potenciais benefícios das 
nanotecnologias prevêem uma diversidade 
quase infinita de futuras aplicações dos 
nanomateriais que têm de ser reguladas 
caso não sejam já abrangidas pela 
regulamentação em vigor,

Or. en

Alteração 23
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que as apresentações 
relativas aos potenciais benefícios das 
nanotecnologias prevêem uma diversidade 
quase infinita de futuras aplicações dos 
nanomateriais, mas que essa diversidade 
fica praticamente reduzida a nada quando 
é suscitada a questão da regulamentação 
dos nanomateriais,

G. Considerando que as apresentações 
relativas aos potenciais benefícios das 
nanotecnologias prevêem uma diversidade 
quase infinita de futuras aplicações dos 
nanomateriais, mas que essa diversidade 
fica consideravelmente reduzida quando é 
encarado o aspecto da relidade e utilidade 
das nanotecnologias e dos nanomateriais 
em inúmeras aplicações e produtos e 
suscitada a questão da regulamentação dos 
nanomateriais,

Or. fr
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Alteração 24
Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que, ao mesmo tempo, 
é indispensável que os textos legislativos 
comunitários existentes ou em fase de 
alteração, como o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos 
(REACH), a Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 1998, relativa à colocação 
de produtos biocidas no mercado, a 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água, o Regulamento (CE) n.º 258/97 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de Janeiro de 1997, relativo a novos 
alimentos e ingredientes alimentares, o 
Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 2008, relativo aos aditivos 
alimentares, a Directiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios, o 
Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Setembro de 2003, relativo à 
rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e 
à rastreabilidade dos géneros alimentícios 
e alimentos para animais produzidos a 
partir de organismos geneticamente 
modificados, o Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que 
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determina os princípios e normas gerais 
da legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios e a 
Directiva 2003/15/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de 
Fevereiro de 2003, que altera a Directiva 
76/768/CEE do Conselho relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos produtos 
cosméticos, vejam o seu âmbito de 
aplicação ser alargado aos nanomateriais,

Or. fr

Alteração 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais:
embora os comités científicos da Comissão 
apontem lacunas graves não apenas em 
dados fundamentais, mas até nos métodos 
de obtenção desses dados, muitos 
representantes da indústria defendem que 
todos os dados pertinentes estão 
disponíveis e que não existem lacunas a 
nível metodológico,

H. Considerando que o debate sobre a
possibilidade de avaliação da segurança 
dos nanomateriais ainda continua, embora 
os comités científicos da Comissão e da 
OCDE tenham concluído que os métodos 
de ensaio existentes são, em princípio, 
aplicáveis; considerando que este ponto 
de vista é comum à maioria dos 
representantes da indústria, os quais 
afirmam, além disso, que estão 
disponíveis os dados necessários para a 
avaliação de segurança dos produtos 
comerciais no que diz respeito à grande 
maioria dos nanomateriais actualmente 
fabricados,

Or. de
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Alteração 26
Holger Krahmer

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais:
embora os comités científicos da Comissão 
apontem lacunas graves não apenas em 
dados fundamentais, mas até nos métodos 
de obtenção desses dados, muitos 
representantes da indústria defendem que 
todos os dados pertinentes estão 
disponíveis e que não existem lacunas a 
nível metodológico,

H. Considerando que o debate sobre a
possibilidade de avaliação da segurança 
dos nanomateriais ainda continua, embora 
os comités científicos da Comissão e da 
OCDE tenham concluído que os métodos 
de ensaio existentes são, em princípio, 
aplicáveis; considerando que este ponto 
de vista é comum à maioria dos 
representantes da indústria, os quais 
afirmam, além disso, que estão 
disponíveis os dados necessários para a 
avaliação de segurança dos produtos 
comerciais no que diz respeito à grande 
maioria dos nanomateriais actualmente 
fabricados,

Or. de

Alteração 27
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais: 
embora os comités científicos da Comissão
apontem lacunas graves não apenas em 
dados fundamentais, mas até nos métodos 
de obtenção desses dados, muitos 
representantes da indústria defendem que 
todos os dados pertinentes estão 
disponíveis e que não existem lacunas a 
nível metodológico,

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais; 
considerando que os comités científicos e 
agências da União Europeia apontam
lacunas graves não apenas em dados 
fundamentais, mas até nos métodos de 
obtenção desses dados; considerando que 
a União Europeia necessita, por isso, de 
continuar a investir em I&D no domínio 
dos nanomateriais e de desenvolver, em 
colaboração com as suas agências e os 
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seus parceiros internacionais, métodos de 
avaliação e uma metrologia e uma 
nomenclatura adequadas e harmonizadas,

Or. en

Alteração 28
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais:
embora os comités científicos da Comissão 
apontem lacunas graves não apenas em 
dados fundamentais, mas até nos métodos 
de obtenção desses dados, muitos 
representantes da indústria defendem que 
todos os dados pertinentes estão 
disponíveis e que não existem lacunas a 
nível metodológico,

H. Considerando que existe uma enorme 
controvérsia em torno da possibilidade de 
avaliação da segurança dos nanomateriais,
se bem que os comités científicos da 
Comissão apontem lacunas graves não 
apenas em dados fundamentais, mas até 
nos métodos de obtenção desses dados,
bem como nos métodos para colmatar o 
défice de conhecimentos no domínio das 
nanotecnologias e dos nanomateriais; 
considerando que muitos representantes da 
indústria defendem que todos os dados 
pertinentes estão disponíveis e que não 
existem lacunas a nível metodológico,

Or. fr

Alteração 29
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que o SCENIHR 
identificou alguns perigos específicos 
para a saúde e efeitos tóxicos sobre 
organismos do ambiente no caso de 
alguns nanomateriais e considerou que 
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estas observações indicam potenciais 
perigos que devem ser tidos em conta,

Or. en

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando H-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-B. Considerando que o SCENIHR 
detectou, além disso, uma ausência 
generalizada de dados de elevada 
qualidade sobre os níveis de exposição, 
relativos tanto aos seres humanos como 
ao ambiente, e espera que os 
procedimentos de avaliação de risco 
continuem a ser desenvolvidos até estar 
disponível informação científica 
suficiente para caracterizar os possíveis 
efeitos nocivos para os seres humanos e 
para o ambiente, concluindo assim que o 
conhecimento relativo à metodologia 
associada a ambas as estimativas dos 
níveis de exposição tem de ser ainda mais 
desenvolvido, validado e normalizado,

Or. en

Alteração 31
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando H-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-C. Considerando que a combinação de 
provas dos perigos associados a 
determinados nanomateriais e a ausência 
generalizada de métodos que avaliem 
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adequadamente os riscos dos 
nanomateriais constituem motivos de 
preocupação,

Or. en

Alteração 32
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando H-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-D. Considerando que o financiamento 
actualmente concedido aos aspectos 
relativos ao ambiente, à saúde e à 
segurança dos nanomateriais no Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação é 
manifestamente insuficiente; 
considerando, além disso, que os critérios 
de avaliação para a autorização de 
projectos de investigação destinados a 
analisar a segurança dos nanomateriais 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro 
são demasiado restritivos (ou seja, 
favorecem pouco a inovação) e, portanto, 
não promovem suficientemente o 
desenvolvimento urgente de métodos 
científicos destinados a avaliar os 
nanomateriais,

Or. en

Alteração 33
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que uma grande parte 
dos fundos do Sétimo Programa-Quadro 
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de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico dedicados às 
nanotecnologias são atribuídos a 
programas de investigação e 
desenvolvimento das nanotecnologias, em 
detrimento do estudo e da elaboração e 
desenvolvimento de metodologias 
específicas de avaliação da segurança e 
do impacto ambiental e sanitário das 
nanotecnologias e dos nanomateriais,

Or. fr

Alteração 34
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando H-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-E. Considerando que o conhecimento 
sobre os potenciais impactos na saúde e 
no ambiente acusa um atraso significativo 
relativamente ao ritmo da evolução do 
mercado, o que levanta questões 
fundamentais sobre a capacidade do 
actual modelo de governação de fazer 
face às tecnologias emergentes em “tempo 
real”,

Or. en

Alteração 35
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que o Parlamento apelou a 
que fossem investigados os efeitos das 
nanopartículas que não são facilmente 

I. Considerando que o Parlamento apelou,
na sua Resolução de 28 de Setembro de 
2006 sobre Nanociências e 
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solúveis ou biodegradáveis, em 
conformidade com o princípio da 
precaução, antes de se avançar com a 
produção e comercialização dessas 
partículas,

Nanotecnologias : Plano de Acção para a 
Europa 2005-20091, a que fossem 
investigados os efeitos das nanopartículas 
que não são facilmente solúveis ou 
biodegradáveis, em conformidade com o 
princípio da precaução, antes de se avançar 
com a produção e comercialização dessas 
partículas,

Or. fr

Alteração 36
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o valor da 
Comunicação da Comissão intitulada 
“Aspectos regulamentares dos 
nanomateriais” é seriamente posto em 
causa pela total ausência de informações 
sobre as propriedades específicas dos 
nanomateriais, bem como sobre as suas 
utilizações práticas e os seus potenciais 
riscos e benefícios,

J. Considerando que o valor da 
Comunicação da Comissão intitulada 
“Aspectos regulamentares dos 
nanomateriais” é seriamente diminuído
pela total ausência de informações sobre as 
propriedades específicas dos 
nanomateriais, bem como sobre as suas 
utilizações práticas e os seus potenciais 
riscos e benefícios, o que, 
consequentemente, suscita dúvidas sobre 
o interesse e o contributo específico que 
podem apresentar as nanotecnologias e os 
nanomateriais em relação às tecnologias, 
aos materiais e às substâncias 
convencionais,

Or. fr

Alteração 37
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando J

                                               
1 JO C 306 E de 15.12.2006, p. 426.
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Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o valor da 
Comunicação da Comissão intitulada 
“Aspectos regulamentares dos 
nanomateriais” é seriamente posto em 
causa pela total ausência de informações 
sobre as propriedades específicas dos 
nanomateriais, bem como sobre as suas 
utilizações práticas e os seus potenciais 
riscos e benefícios,

J. Considerando que o valor da 
Comunicação da Comissão intitulada 
“Aspectos regulamentares dos 
nanomateriais” seria incrementado com 
mais informações sobre as propriedades 
específicas dos nanomateriais, bem como 
sobre as suas utilizações práticas e os seus 
potenciais riscos e benefícios,

Or. en

Alteração 38
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que a Comissão se 
limitou a apresentar uma síntese legalista
da legislação comunitária pertinente, sem 
ter em consideração actuais ou prováveis 
futuras utilizações dos nanomateriais e 
sem descrever em pormenor a natureza 
específica dos nanomateriais e dos 
desafios que eles colocam,

K. Considerando que a Comissão
apresentou uma síntese da legislação 
comunitária pertinente com enfoque nos 
nanomateriais que são actualmente 
produzidos e/ou colocados no mercado,

Or. en

Alteração 39
Holger Krahmer

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que o resumo da L. Considerando que o resumo da 
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Comissão revela não existirem disposições 
relativas especificamente aos 
nanomateriais na legislação comunitária 
actualmente em vigor,

Comissão revela não serem necessárias
disposições relativas especificamente aos 
nanomateriais na legislação comunitária, 
pois os nanomateriais são substâncias, e 
estas já se encontram devidamente 
abrangidas pela legislação relativa a 
substâncias químicas e por legislação 
sectorial específica,

Or. de

Alteração 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
Considerando L

Proposta de resolução Alteração

L. Considerando que o resumo da 
Comissão revela não existirem disposições 
relativas especificamente aos 
nanomateriais na legislação comunitária 
actualmente em vigor,

L. Considerando que o resumo da 
Comissão revela não serem necessárias
disposições relativas especificamente aos 
nanomateriais na legislação comunitária, 
pois os nanomateriais são substâncias, e 
estas já se encontram devidamente 
abrangidas pela legislação relativa a 
substâncias químicas e por legislação 
sectorial específica,

Or. de

Alteração 41
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando que uma análise mais 
detalhada do REACH revela muitas 
lacunas na abordagem aos nanomateriais, 
como, por exemplo:
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- o limiar de uma tonelada exclui 
nanomateriais produzidos em quantidades 
reduzidas, embora esses nanomateriais 
estejam presentes em artigos de consumo,
- a avaliação do nível de exposição apenas 
é obrigatória para substâncias produzidas 
por um fabricante acima das 10 
toneladas/ano que cumpram os critérios 
para serem classificadas como perigosas 
em conformidade com a Directiva 
67/548/CEE; contudo, dadas as 
dificuldades actuais associadas à 
identificação de perigos, pode dar-se o 
caso de não ser fornecida uma avaliação 
do nível de exposição por não serem 
identificados perigos através da 
metodologia existente, embora essa 
avaliação seja crucial para uma adequada 
avaliação de riscos dos nanomateriais,
- os requisitos do REACH para a 
notificação de substâncias contidas em 
artigos dizem respeito apenas a 
substâncias que suscitam uma elevada 
preocupação e estão presentes na lista de 
candidatos, e apenas se estiverem 
presentes em concentrações superiores a 
0,1% do peso do artigo e numa 
quantidade total de mais de uma tonelada 
por produtor por ano; contudo, não existe 
actualmente um único nanomaterial na 
lista de candidatos, e será difícil integrá-
los devido aos problemas na identificação 
de perigos dos nanomateriais; e, mesmo 
que fosse possível superar esses 
problemas, os nanomateriais, muito 
provavelmente, não ultrapassariam os 
limiares de tonelagem e de concentração, 
pelo que é altamente improvável que o 
REACH, na sua actual forma, conduza à 
notificação dos nanomateriais contidos 
em artigos,

Or. en
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Alteração 42
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando que algumas 
substâncias passíveis de ser utilizadas sob 
a forma de nanomateriais estão excluídas 
do âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 19047/2006 (REACH), o que
impede, consequentemente, a avaliação 
destas substâncias, incluindo as suas 
formas nanométricas; considerando que, 
no quadro do Regulamento (CE) n.º 
19047/2006 (REACH), os nanomateriais 
não são considerados substâncias de risco 
elevado e que, no que respeita às 
substâncias contidas nos artigos, a 
notificação das substâncias classificadas 
como CMR só é obrigatória acima do 
limiar de 0,1%; considerando que a 
avaliação da exposição às substâncias 
apenas é exigida se a substância for 
classificada como tóxica para a saúde ou 
para o ambiente,

Or. fr

Alteração 43
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-B. Considerando que a legislação em 
matéria de resíduos, na ausência de 
disposições específicas relativas aos 
nanomateriais, pode não ser aplicada 
correctamente, por exemplo, nos 
seguintes casos:
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- um tratamento de resíduos adequado 
depende, entre outros factores, dos 
perigos associados a um resíduo (por 
exemplo, critérios de admissão de 
diferentes resíduos num aterro), mas não 
se aplica aos nanomateriais se não existir 
um método acordado de identificação de 
perigos, o que conduz ao tratamento não 
específico dos nanomateriais dependendo 
da natureza geral dos resíduos onde 
acabam por ficar (desde resíduos sólidos 
municipais a resíduos perigosos),
- os valores-limite de emissão para a 
incineração de resíduos só se aplicam a 
determinados poluentes conhecidos e não 
aos nanomateriais, embora alguns 
possam ser classificados como poluentes,
ou exigir requisitos especiais (por 
exemplo, os nanotubos de carbono, que 
podem apresentar propriedades 
semelhantes às do amianto, mantêm-se 
estáveis até temperaturas muito elevadas),

Or. en

Alteração 44
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-C. Considerando que a legislação em 
matéria de qualidade do ar e da água 
ignora os desafios específicos dos 
nanomateriais, uma vez que os limites ou 
normas de qualidade existentes se 
baseiam no valor da massa, mas os 
nanomateriais exigem um método de 
medição diferente para poderem ser 
devidamente avaliados (por exemplo, o 
número de partículas ou a área da 
superfície total),
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Or. en

Alteração 45
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-D. Considerando que a legislação em 
matéria de prevenção e controlo 
integrados da poluição (IPPC) não 
abrangerá adequadamente potenciais 
riscos dos nanomateriais:
- o fabrico de determinados nanomateriais 
pode não ser devidamente abrangido, 
porque não se enquadra em qualquer 
categoria da nomenclatura química 
tradicional (por exemplo, os fulerenos  
não são substâncias orgânicas e são 
muito diferentes do carbono inorgânico a 
granel),
- a transformação após o fabrico pode não 
ser abrangida (por exemplo, a 
transformação de nanotubos de carbono 
em artigos),
- é difícil conceber uma forma de elaborar 
documentos de referência sobre as 
melhores técnicas disponíveis (BREF) 
para o número variado de nanomateriais, 
dada a necessidade de uma abordagem 
casuística dos nanomateriais,

Or. en

Alteração 46
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-E (novo)
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Proposta de resolução Alteração

L-E. Considerando que existem 
problemas fundamentais no que respeita à 
eficácia das principais disposições da 
legislação em matéria de protecção dos 
trabalhadores relacionada com os 
nanomateriais:
- a obrigação dos empregadores de 
efectuarem uma avaliação de riscos que 
deverá estar na base de medidas de gestão 
dos riscos como a substituição ou os 
limites de exposição profissional é posta 
em causa pela ausência de metodologias 
adequadas acordadas relativamente aos 
nanomateriais, ou mesmo de disposições,
- os instrumentos existentes são 
frequentemente incapazes de detectar 
nanomateriais, dificultando assim o 
controlo da exposição,

Or. en

Alteração 47
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-F. Considerando que as importantes 
alterações referentes aos nanomateriais 
que estão a ser negociadas entre o 
Conselho e o Parlamento Europeu no 
contexto da reformulação da Directiva 
“Cosméticos” e da revisão do 
regulamento relativo a novos alimentos, 
respectivamente, realçam a necessidade 
clara de alterar a legislação comunitária 
com o objectivo de definir uma 
abordagem adequada dos nanomateriais,

Or. en
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Alteração 48
Carl Schlyter

Proposta de resolução
Considerando L-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-G. Considerando que o debate em curso
sobre os aspectos regulamentares dos 
nanomateriais se limita, em grande 
medida, a círculos de peritos, embora os 
nanomateriais tenham potencial para 
promover alterações societais de grande 
amplitude, o que requer uma ampla 
consulta pública e uma participação plena 
dos cidadãos no processo decisório,

Or. en

Alteração 49
Frédérique Ries

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que a associação 
generalizada de patentes aos nanomateriais 
poderá asfixiar o desenvolvimento da 
inovação,

M. Considerando que a associação 
generalizada de patentes aos nanomateriais, 
da mesma forma que o custo excessivo do 
registo de patentes e a ausência de 
facilidades de acesso às patentes para as 
microempresas (ME) e para as pequenas 
e médias empresas (PME), poderão 
asfixiar o desenvolvimento da inovação,

Or. fr
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Alteração 50
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando N

Proposta de resolução Alteração

N. Considerando que a probabilidade da 
convergência da nanotecnologia com a 
biotecnologia e as tecnologias da 
informação suscita questões éticas graves,

N. Considerando que a probabilidade da 
convergência da nanotecnologia com a 
biotecnologia, a biologia, as ciências
cognitivas e as tecnologias da informação 
suscita questões éticas graves, de 
protecção face a riscos externos, de 
segurança e de respeito dos direitos 
fundamentais,

Or. fr

Alteração 51
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando N

Proposta de resolução Alteração

N. Considerando que a probabilidade da 
convergência da nanotecnologia com a 
biotecnologia e as tecnologias da 
informação suscita questões éticas graves,

N. Considerando que a probabilidade da 
convergência da nanotecnologia com a 
biotecnologia e as tecnologias da 
informação suscita questões éticas graves
que devem ser analisadas num novo 
parecer do Grupo Europeu de Ética para 
as Ciências e as Novas Tecnologias,

Or. en

Alteração 52
Amalia Sartori

Proposta de resolução
Considerando N-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

N-A. Considerando que um código de 
conduta europeu sobre uma investigação 
responsável em nanociências e 
nanotecnologias constitui um instrumento 
essencial para uma investigação segura, 
integrada e responsável no domínio dos 
nanomateriais; considerando que o 
referido código tem de ser adoptado e 
respeitado por todos os produtores que 
tencionem fabricar ou colocar produtos 
no mercado,

Or. en

Alteração 53
Anne Ferreira

Proposta de resolução
Considerando N-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

N-A Considerando que o princípio da 
precaução, o princípio do poluidor-
pagador e os objectivos de 
sustentabilidade devem constituir a base 
de um quadro de orientações e de 
regulamentação das nanotecnologias e 
dos nanomateriais, devendo estes 
princípios e objectivos contribuir para 
orientar a evolução das nanotecnologias e 
dos nanomateriais para as utilizações 
mais benéficas para a sociedade,

Or. fr

Alteração 54
Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Está convicto de que só é possível tirar 
partido dos benefícios dos nanomateriais 
no contexto de um quadro regulamentar 
claro que aborde exaustivamente a 
natureza dos eventuais problemas de 
segurança relacionados com os 
nanomateriais;

1. Está convicto de que será possível tirar 
tanto maior partido dos benefícios dos 
nanomateriais quanto mais estes 
respondam às necessidades reais dos 
cidadãos, através da criação de normas 
legislativas ou outras adaptadas à grande 
variedade das aplicações tecnológicas e 
industriais esperadas e que integrem tanto 
os aspectos relativos a saúde e à 
segurança, como os aspectos relativos à 
investigação e desenvolvimento, à 
protecção dos direitos de propriedade 
intelectual e à inovação;

Or. fr

Alteração 55
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Está convicto de que só é possível tirar 
partido dos benefícios dos nanomateriais 
no contexto de um quadro regulamentar 
claro que aborde exaustivamente a natureza 
dos eventuais problemas de segurança 
relacionados com os nanomateriais;

1. Está convicto de que só é possível tirar 
partido dos benefícios das 
nanotecnologias e dos nanomateriais no 
contexto de um quadro político e 
regulamentar claro que aborde 
exaustivamente as nanotecnologias, os 
nanomateriais e as suas aplicações 
actuais e futuras, bem como a natureza 
dos eventuais problemas de segurança 
relacionados com os nanomateriais;

Or. fr

Alteração 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Considera extremamente enganadora a 
afirmação da Comissão de que, na 
ausência de disposições relativas 
especificamente aos nanomateriais no 
direito comunitário, a legislação em vigor 
abrange, em princípio, os riscos relativos 
aos nanomateriais, quando na verdade a 
Comissão desconhece por completo esses 
riscos, devido à ausência de dados e 
métodos que permitam avaliá-los;

3. Corrobora o ponto de vista da Comissão
de que as disposições actualmente em 
vigor abrangem, em princípio, os riscos 
relativos aos nanomateriais e concorda 
com que os dados e métodos de avaliação 
dos riscos sejam genericamente aplicáveis 
e que a adaptação destes métodos deva
estar sujeita a uma avaliação pelo Grupo 
de Trabalho da OCDE sobre 
Nanomateriais Fabricados;

Or. de

Alteração 57
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera extremamente enganadora a 
afirmação da Comissão de que, na 
ausência de disposições relativas 
especificamente aos nanomateriais no 
direito comunitário, a legislação em vigor 
abrange, em princípio, os riscos relativos 
aos nanomateriais, quando na verdade a 
Comissão desconhece por completo esses 
riscos, devido à ausência de dados e 
métodos que permitam avaliá-los;

3. Apoia o ponto de vista da Comissão de 
que as disposições actualmente em vigor 
abrangem, em princípio, os riscos relativos 
aos nanomateriais e concorda com que os
dados e métodos de avaliação dos riscos 
sejam genericamente aplicáveis e que a 
adaptação destes métodos deva estar 
sujeita a uma avaliação pelo Grupo de 
Trabalho da OCDE sobre Nanomateriais 
Fabricados;

Or. de

Alteração 58
Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 3



PE421.227v01-00 36/62 AM\771661PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

3. Considera extremamente enganadora a 
afirmação da Comissão de que, na 
ausência de disposições relativas 
especificamente aos nanomateriais no 
direito comunitário, a legislação em vigor 
abrange, em princípio, os riscos relativos 
aos nanomateriais, quando na verdade a 
Comissão desconhece por completo esses 
riscos, devido à ausência de dados e 
métodos que permitam avaliá-los;

3. Considera que a legislação em vigor, 
apesar de abranger, em princípio, os 
riscos relativos aos nanomateriais, 
necessita de ser completada através de 
dados, métodos de teste e outros métodos 
adequados para avaliar os riscos relativos 
aos nanomateriais, a fim de assegurar o 
nível de protecção necessário;

Or. en

Alteração 59
Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que, enquanto a actual 
legislação não incluir disposições 
especificamente relativas aos 
nanomateriais, e enquanto não existirem 
dados e mesmo métodos que permitam 
avaliar os riscos dos nanomateriais, uma 
melhor aplicação da legislação em vigor 
não é, por si só, suficiente para 
proporcionar o nível de protecção 
necessário;

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Considera que, enquanto a actual 
legislação não incluir disposições 
especificamente relativas aos 
nanomateriais, e enquanto não existirem 
dados e mesmo métodos que permitam 
avaliar os riscos dos nanomateriais, uma 
melhor aplicação da legislação em vigor 
não é, por si só, suficiente para 
proporcionar o nível de protecção 
necessário;

4. Entende que é importante alargar aos 
nanomateriais o âmbito de aplicação de 
textos legislativos comunitários relativos a 
produtos de consumo corrente, não 
apenas para a legislação actualmente em 
fase de alteração, como a Directiva 
2003/15/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de Fevereiro de 2003, que 
altera a Directiva 76/768/CEE do 
Conselho relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos produtos cosméticos e o 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Janeiro de 1997, relativo a novos 
alimentos e ingredientes alimentares, mas 
também o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição de substâncias químicas 
(REACH), a Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 1998, relativa à colocação 
de produtos biocidas no mercado, o 
Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Dezembro de 2008, relativo aos aditivos 
alimentares, a Directiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios e o 
Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Setembro de 2003, relativo à 
rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e 
à rastreabilidade dos géneros alimentícios 
e alimentos para animais produzidos a
partir de organismos geneticamente 
modificados, o Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que 
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determina os princípios e normas gerais 
da legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios e a 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água;

Or. fr

Alteração 61
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que, enquanto a actual 
legislação não incluir disposições 
especificamente relativas aos 
nanomateriais, e enquanto não existirem 
dados e mesmo métodos que permitam 
avaliar os riscos dos nanomateriais, uma 
melhor aplicação da legislação em vigor 
não é, por si só, suficiente para 
proporcionar o nível de protecção 
necessário;

4. Considera que, embora os 
nanomateriais se encontrem 
suficientemente abrangidos pela 
legislação em vigor e a OCDE tenha 
confirmado a aplicabilidade dos métodos 
de ensaio, será necessário aperfeiçoar os 
instrumentos para a transposição das 
disposições em vigor;

Or. de

Alteração 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que, enquanto a actual 
legislação não incluir disposições 4. Considera que, embora os 

nanomateriais se encontrem 
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especificamente relativas aos 
nanomateriais, e enquanto não existirem 
dados e mesmo métodos que permitam 
avaliar os riscos dos nanomateriais, uma 
melhor aplicação da legislação em vigor 
não é, por si só, suficiente para 
proporcionar o nível de protecção 
necessário;

suficientemente abrangidos pela 
legislação em vigor e a OCDE tenha 
confirmado a aplicabilidade dos métodos 
de ensaio, será necessário aperfeiçoar os 
instrumentos para a transposição das 
disposições em vigor precisam de ser 
aperfeiçoados;

Or. de

Alteração 63
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que a prioridade atribuída à 
aplicação da legislação não assegura a
abordagem “integrada e segura” às 
nanotecnologias defendida pela Comissão, 
uma vez que já se encontram no mercado 
inúmeros nanomateriais, particularmente 
em aplicações delicadas como produtos 
para cuidados pessoais ou produtos de 
limpeza, sem um controlo de segurança 
adequado e sem que seja prestada aos 
consumidores informação adequada a 
respeito destas utilizações;

5. Considera que estão a ser tomadas as 
necessárias medidas para a aplicação da 
abordagem “integrada e segura” às 
nanotecnologias defendida pela Comissão;

Or. de

Alteração 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que a prioridade atribuída à 
aplicação da legislação não assegura a 5. Considera que estão a ser tomadas as 

necessárias medidas para a aplicação da 
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abordagem “integrada e segura” às 
nanotecnologias defendida pela Comissão, 
uma vez que já se encontram no mercado 
inúmeros nanomateriais, particularmente 
em aplicações delicadas como produtos 
para cuidados pessoais ou produtos de 
limpeza, sem um controlo de segurança 
adequado e sem que seja prestada aos 
consumidores informação adequada a 
respeito destas utilizações;

abordagem “integrada e segura” às 
nanotecnologias defendida pela Comissão;

Or. de

Alteração 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que a prioridade atribuída à 
aplicação da legislação não assegura a
abordagem “integrada e segura” às 
nanotecnologias defendida pela Comissão, 
uma vez que já se encontram no mercado 
inúmeros nanomateriais, particularmente 
em aplicações delicadas como produtos 
para cuidados pessoais ou produtos de 
limpeza, sem um controlo de segurança 
adequado e sem que seja prestada aos 
consumidores informação adequada a 
respeito destas utilizações;

5. Considera que o conceito de abordagem 
“integrada, responsável e segura" às 
nanotecnologias defendida pela União 
Europeia é comprometido pela falta de 
informação sobre os nanomateriais que já 
se encontram no mercado, particularmente 
em aplicações delicadas como produtos 
pessoais; solicita à Comissão que, antes de 
Junho de 2011, apresente um relatório 
sobre a presença e a segurança dos 
nanomateriais no mercado europeu e 
sobre a necessidade de criar um fundo 
especial europeu, no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro, para financiar 
investigação sobre desenvolvimento e 
utilização seguros dos nanomateriais;

Or. en

Alteração 66
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

5-A. Solicita que não seja autorizada a 
colocação no mercado de quaisquer 
produtos com nanotecnologias ou 
nanomateriais que apresentem algum 
risco relacionado com a exposição dos 
trabalhadores ou dos consumidores ou 
com uma disseminação descontrolada no 
ambiente; considera que esta medida é 
necessária enquanto não forem 
desenvolvidos métodos de avaliação 
específicos que permitam obter dados 
científicos capazes de demonstrar que as 
nanotecnologias e os nanomateriais 
utilizados são seguros para a saúde 
humana e para o ambiente;

Or. fr

Alteração 67
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Solicita que os produtos já 
comercializados que contenham 
nanotecnologias ou nanomateriais sejam 
reavaliados com base no princípio “sem 
informações, não há acesso ao
mercado” previsto no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH) e que sejam 
retirados do mercado caso algum dado 
não esteja disponível ou os dados sejam 
insuficientes para determinar a sua 
segurança para a saúde humana e para o 
ambiente;

Or. fr
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Alteração 68
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-C. Solicita que sejam tomadas medidas 
de condicionamento e de separação 
relativamente aos resíduos de produtos 
que contenham nanotecnologias e 
nanomateriais, bem como de tratamento 
do ar e dos efluentes líquidos das 
indústrias de nanotecnologias e 
nanomateriais, a fim de evitar a dispersão 
descontrolada das nanotecnologias e dos 
nanomateriais;

Or. fr

Alteração 69
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Exorta a Comissão a repensar a 
fundo a sua abordagem da 
regulamentação dos nanomateriais e a 
rever urgentemente toda a legislação 
pertinente, de modo a instaurar um 
sistema de gestão adaptável, com alertas 
precoces e categorias de risco, antes de a 
tecnologia estar de tal forma radicada que 
o seu desenvolvimento deixe de poder ser 
regulado sem perturbações significativas;

Or. en
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Alteração 70
Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2009, a fim de aplicar 
integralmente o princípio “sem 
informações, não há acesso ao mercado” 
a todas as utilizações de nanomateriais 
em produtos de consumo ou em produtos 
que originem descargas no ambiente;

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2012, a fim de assegurar que as 
disposições legislativas e os instrumentos 
de aplicação reflectem as características 
particulares dos nanomateriais aos quais 
os trabalhadores, os consumidores e/ou o 
ambiente possam ser expostos;

Or. en

Alteração 71
Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2009, a fim de aplicar 
integralmente o princípio “sem 
informações, não há acesso ao mercado” a 
todas as utilizações de nanomateriais em
produtos de consumo ou em produtos que 
originem descargas no ambiente;

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2009, a fim de aplicar 
integralmente o princípio “sem 
informações, não há acesso ao mercado” às
utilizações de nanomateriais que tenham 
um impacto sanitário e ambiental 
provável ou confirmado e que entrem na 
composição de produtos de consumo;

Or. fr

Alteração 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2009, a fim de aplicar 
integralmente o princípio “sem 
informações, não há acesso ao mercado” a 
todas as utilizações de nanomateriais em 
produtos de consumo ou em produtos que 
originem descargas no ambiente;

6. Requer à Comissão que proponha 
revisões de toda a legislação pertinente até 
ao final de 2009, a fim de aplicar 
integralmente o princípio “sem 
informações, não há acesso ao mercado” a 
todas as utilizações de nanomateriais em 
produtos de consumo ou em produtos que 
originem descargas no ambiente, através 
da exigência de avaliação e aprovação dos 
materiais, com base em testes, na fase de 
utilização próxima do mercado;

Or. en

Alteração 73
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Solicita à Comissão que apresente, 
até 30 de Junho 2010, um quadro político 
claro e coerente sobre os aspectos 
fundamentais da definição das 
nanotecnologias e dos nanomateriais, 
centrando-se prioritariamente nos 
seguintes objectivos:
- redefinir a amplitude da dimensão, 
fixando-a entre 0,3 nm e 300 nm,
- incluir na legislação pertinente as 
substâncias com propriedades 
semelhantes às dos nanomateriais, mesmo 
que a sua dimensão seja superior à
definida na legislação,
- incluir no âmbito de aplicação da 
legislação pertinente todas as 
nanotecnologias e todos os nanomateriais 
sem atender às suas características 
específicas, como os efeitos cumulativos, 
persistentes, etc., bem como os agregados, 
os aglomerados os recombinantes e os 
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auto-regeneradores;

Or. fr

Alteração 74
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Solicita a introdução de uma 
definição abrangente e baseada em factos 
científicos dos nanomateriais na 
legislação comunitária como requisito 
para alterações especificamente relativas 
aos nanomateriais na legislação 
horizontal e sectorial pertinente;

Or. en

Alteração 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Requer à Comissão que crie um 
inventário dos tipos de nanomateriais e 
das respectivas utilizações antes e depois 
da sua colocação no mercado da UE e 
que o coloque à disposição do público;

Or. en

Alteração 76
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)



PE421.227v01-00 46/62 AM\771661PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

7-B. Insta à criação de um inventário dos 
diferentes tipos de nanotecnologias e 
nanomateriais e suas utilizações, bem como 
da investigação pública e privada neste 
domínio, devendo esse inventário ser acessível 
ao público;

Or. fr

Alteração 77
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Solicita especificamente alterações 
ao REACH que assegurem a 
concretização dos seguintes pontos, até 18 
meses após a sua entrada em vigor:
- registo simplificado para nanomateriais 
fabricados ou importados (com um limiar 
baseado, por exemplo, na actividade 
superficial em lugar da tonelagem), 
fornecendo dados de base sobre as 
propriedades físico-químicas e os efeitos 
toxicológicos e ecotoxicológicos,
- um relatório de segurança química com 
uma avaliação da exposição associada a 
todos os nanomateriais registados,
independentemente da identificação de 
perigo,
- requisitos de notificação para todos os 
nanomateriais colocados no mercado 
isoladamente, em preparações ou em 
artigos, independentemente dos limiares 
de tonelagem e de concentração;

Or. en
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Alteração 78
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Apela à aplicação de um “dever de 
prudência” dos fabricantes que 
pretendam colocar nanomateriais no 
mercado;

Or. en

Alteração 79
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-D. Solicita, especificamente, alterações 
na legislação em matéria de resíduos a 
fim de promover uma abordagem 
adequada dos nanomateriais, como, por 
exemplo:
- uma entrada distinta para os 
nanomateriais na lista de resíduos 
estabelecida pela Decisão 2000/532/CE,
- uma revisão dos critérios de admissão de 
resíduos em aterros fixados na Decisão 
2003/33/CE,
- uma revisão dos valores-limite de 
emissão pertinentes para a incineração de 
resíduos a fim de complementar as 
medições baseadas na massa com um 
método de medição assente no número de 
partículas e/ou na superfície;

Or. en
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Alteração 80
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-E. Solicita, especificamente, uma 
revisão dos valores-limite de emissão e 
das normas de qualidade ambiental na 
legislação em matéria de qualidade do ar
e da água, a fim de complementar as 
medições baseadas no valor da massa por 
métodos de medição assentes no número 
de partículas e/ou na superfície, com o 
objectivo de promover uma abordagem 
adequada dos nanomateriais;

Or. en

Alteração 81
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-F. Solicita, especificamente, alterações 
na Directiva “IPPC” que assegurem, para 
todos os nanomateriais relevantes, que:
- o fabrico e a transformação sejam 
abrangidos,
- sejam criados de base ou adaptados 
documentos de referência sobre as
melhores técnicas disponíveis;

Or. en
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Alteração 82
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 7-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-G. Solicita, especificamente, alterações 
à legislação em matéria de protecção dos 
trabalhadores, com o objectivo de 
assegurar que os nanomateriais sejam 
apenas utilizados em sistemas fechados,
sempre que não seja possível detectar e 
controlar de modo fiável o nível 
exposição;

Or. en

Alteração 83
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à rotulagem dos 
produtos de consumo que contenham 
nanomateriais;

Suprimido

Or. de

Alteração 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à rotulagem dos 
produtos de consumo que contenham 

Suprimido



PE421.227v01-00 50/62 AM\771661PT.doc

PT

nanomateriais;

Or. de

Alteração 85
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à rotulagem dos 
produtos de consumo que contenham 
nanomateriais;

8. Reitera o seu apelo à rotulagem
obrigatória, a nível comunitário, dos 
produtos fabricados com recurso a 
nanotecnologias e/ou que contenham 
nanomateriais, quer se destinem a 
utilização intermédia, quer final, a fim de 
que os trabalhadores e os consumidores 
disponham de informações claras, fiáveis 
e transparentes; sublinha a necessidade 
de adoptar disposições relativas à 
protecção dos trabalhadores que lidem 
com nanotecnologias e/ou nanomateriais;

Or. fr

Alteração 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Reitera o seu apelo à rotulagem dos 
produtos de consumo que contenham 
nanomateriais;

8. Reitera o seu apelo à prestação de 
informações aos consumidores; defende 
que todos os ingredientes presentes sob a 
forma de nanomateriais devem ser 
indicados na lista de ingredientes, 
colocando antes do nome do ingrediente o 
prefixo “nano”;

Or. en
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Alteração 87
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Apela à aplicação integral da 
Directiva 2006/114/CE relativa à 
publicidade enganosa e comparativa, a 
fim de assegurar a inexistência de 
publicidade enganosa relacionada com os 
nanomateriais;

Or. en

Alteração 88
Kathy Sinnott

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Recomenda a criação de um portal 
de intercâmbio em que os investigadores 
que se dedicam aos nanomateriais no 
sector industrial e no meio académico e os 
cidadãos que os utilizem possam partilhar 
experiências, comunicar e partilhar 
conclusões e consultar as informações 
mais recentes, cabendo ao portal 
examinar regularmente estes contributos;

Or. en

Alteração 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Apela à elaboração urgente de 
protocolos de ensaio adequados destinados 
a avaliar o perigo e o nível de exposição 
aos nanomateriais ao longo do seu ciclo de 
vida completo, recorrendo a uma 
abordagem multidisciplinar;

9. Apela à elaboração urgente de 
protocolos de ensaio e normas de 
metrologia adequados destinados a avaliar 
o perigo e o nível de exposição aos 
nanomateriais ao longo do seu ciclo de 
vida completo, recorrendo a uma 
abordagem multidisciplinar, e exorta à 
criação de um fundo especial europeu, no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro, 
destinado a financiar a investigação neste 
domínio;

Or. en

Alteração 90
Åsa Westlund

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Defende que, sempre que ocorra uma 
mudança nos métodos de produção, nos 
materiais utilizados ou na dimensão das 
partículas, através do uso da 
nanotecnologia, relativamente a uma 
substância já incluída na regulamentação 
comunitária, a substância resultante da 
utilização desses novos métodos ou 
materiais deve ser considerada uma 
substância diferente, pelo que deverá ser 
obrigatória a sua inclusão na
regulamentação comunitária ou a 
alteração das especificações de utilização 
dessa substância antes de ela poder ser 
introduzida no mercado;

Or. sv
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Alteração 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Apela à Comissão para que dê 
prioridade ao financiamento e à 
investigação no domínio dos aspectos de 
saúde humana e ambiental dos 
nanomateriais;

Or. en

Alteração 92
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Apela a um reforço significativo do 
financiamento atribuído à investigação 
dos aspectos relativos ao ambiente, à 
saúde e à segurança dos nanomateriais ao 
longo do seu ciclo de vida; apela 
concretamente à Comissão para que 
reveja os critérios de avaliação previstos 
no Sétimo Programa-Quadro, a fim de 
que este possa atrair e financiar bastante 
mais investigação destinada a melhorar a 
metodologia científica de avaliação dos 
nanomateriais;

Or. en

Alteração 93
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)



PE421.227v01-00 54/62 AM\771661PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

9-B. Exorta a Comissão a promover a 
coordenação e o intercâmbio entre 
Estados-Membros em matéria de 
investigação e desenvolvimento, avaliação 
de riscos, elaboração de orientações e 
regulamentação dos nanomateriais 
utilizando mecanismos já existentes (por 
exemplo, um subgrupo de autoridades 
competentes no âmbito do REACH 
dedicado aos nanomateriais) ou criando 
novos mecanismos, se for necessário; 

Or. en

Alteração 94
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Exorta a Comissão a efectuar uma 
avaliação de impacto que analise os 
custos e benefícios da criação de um 
instituto europeu dedicado aos 
nanomateriais;

Or. en

Alteração 95
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 9-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-D. Exorta a Comissão a promover um 
debate público à escala da UE nos 
Estados-Membros sobre aspectos 
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regulamentares dos nanomateriais;

Or. en

Alteração 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que organizem um debate 
público à escala da União Europeia sobre 
as nanotecnologias e os nanomateriais e 
procurem conhecer a opinião do público 
sobre os tipos de desenvolvimento das 
nanotecnologias e dos nanomateriais 
considerados aceitáveis ou necessários, e 
em que condições;

Or. en

Alteração 97
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que organizem um debate 
público à escala da União Europeia sobre 
as nanotecnologias e os nanomateriais, a 
fim de determinar os tipos de 
desenvolvimento de nanotecnologias e 
nanomateriais que são considerados 
desejáveis e necessários, e em que 
condições;

Or. fr
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Alteração 98
Carl Schlyter

Proposta de resolução
N.º 9-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-E. Insta a Comissão a assegurar a plena 
participação do público em todos os 
processos decisórios relacionados com os 
nanomateriais; 

Or. en

Alteração 99
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Solicita que eventuais direitos de 
patente sejam limitados a aplicações ou 
métodos de produção de nanomateriais e 
que não sejam alargados aos próprios 
nanomateriais, a fim de evitar o 
asfixiamento da inovação e a criação de 
uma “nano-divisão” entre Norte e Sul;

10. Solicita que eventuais direitos de 
patentes sejam concedidos em 
conformidade com o direito de patentes 
actualmente em vigor, a fim de assegurar 
um nível de protecção adequado dos 
titulares das patentes e evitar os entraves 
à inovação de uma supervisão rigorosa 
dos critérios das patentes; 

Or. de

Alteração 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Solicita que eventuais direitos de 
patente sejam limitados a aplicações ou 

10. Solicita que eventuais direitos de 
patentes sejam concedidos em 
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métodos de produção de nanomateriais e 
que não sejam alargados aos próprios 
nanomateriais, a fim de evitar o 
asfixiamento da inovação e a criação de 
uma “nano-divisão” entre Norte e Sul;

conformidade com o direito de patentes 
actualmente em vigor, a fim de assegurar 
um nível de protecção adequado dos 
titulares das patentes e evitar os entraves 
à inovação de uma supervisão rigorosa 
dos critérios das patentes;

Or. de

Alteração 101
Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Solicita que eventuais direitos de 
patente sejam limitados a aplicações ou 
métodos de produção de nanomateriais e 
que não sejam alargados aos próprios 
nanomateriais, a fim de evitar o 
asfixiamento da inovação e a criação de 
uma “nano-divisão” entre Norte e Sul;

10. Reconhece a necessidade absoluta de 
eliminar os entraves ao acesso às 
patentes, em particular para as PME e as 
microempresas, e solicita, ao mesmo 
tempo, que os direitos de patente sejam 
limitados a aplicações ou métodos de 
produção de nanomateriais e que não sejam 
alargados aos próprios nanomateriais, a fim 
de evitar o asfixiamento da inovação e a 
criação de uma “nano-divisão” entre Norte 
e Sul;

Or. fr

Alteração 102
Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera que é necessário desenvolver 
oportunamente orientações éticas no 
intuito de assegurar o pleno respeito dos 
valores éticos em possíveis futuras 
utilizações da nanotecnologia em 
associação com aplicações biomédicas;

11. Considera que é necessário desenvolver 
oportunamente, e em particular para a 
nanomedicina, orientações éticas
exigentes, como o respeito da vida 
privada, o consentimento livre e 
esclarecido ou os limites colocados às 
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intervenções não terapêuticas no corpo 
humano, encorajando sempre este 
domínio interdisciplinar promissor a 
utilizar tecnologias de ponta como a 
imagiologia e o diagnóstico moleculares, 
que podem produzir resultados 
espectaculares no diagnóstico precoce e 
no tratamento inteligente e eficaz de 
numerosas patologias;

Or. fr

Alteração 103
Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera que é necessário desenvolver 
oportunamente orientações éticas no intuito 
de assegurar o pleno respeito dos valores 
éticos em possíveis futuras utilizações da 
nanotecnologia em associação com 
aplicações biomédicas;

11. Considera que é necessário desenvolver 
oportunamente orientações éticas no intuito 
de assegurar o pleno respeito dos valores 
éticos em possíveis futuras utilizações da 
nanotecnologia em associação com 
aplicações biomédicas e solicita ao Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias que elabore um 
parecer sobre esta questão baseando-se no 
seu Parecer n.º 21 de 17 de Janeiro de 
2007 sobre “Aspectos Éticos da 
Nanomedicina” e tirando partido de 
pareceres relativos a questões éticas 
emitidos pelos organismos nacionais 
competentes em matéria de ética da UE, 
bem como do trabalho desenvolvido por 
organizações internacionais como a 
UNESCO;

Or. en
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Alteração 104
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insiste na necessidade de uma 
evolução rápida dos conhecimentos 
científicos e solicita, consequentemente, a 
elaboração de uma política comunitária 
de investigação no domínio das 
nanotecnologias e dos nanomateriais;

Or. fr

Alteração 105
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Solicita, por conseguinte, que uma 
parte substancial dos financiamentos 
dedicados às nanotecnologias e aos 
nanomateriais no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico sejam 
atribuídos a projectos que desenvolvam 
métodos de avaliação específicos das 
nanotecnologias e dos nanomateriais, a 
fim de reduzir as lacunas em matéria de 
conhecimentos sobre as nanotecnologias
e os nanomateriais, sobre a sua segurança 
e sobre os seus efeitos no ambiente e na 
saúde humana, incluindo no local de 
trabalho;

Or. fr
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Alteração 106
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 11-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-C. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que proponham, o mais 
rapidamente possível, a criação de uma 
plataforma europeia permanente, 
independente e com poder de decisão, 
encarregada de supervisionar as 
nanotecnologias e os nanomateriais, e um 
programa de investigação fundamental e 
aplicada sobre os métodos utilizados nesta 
supervisão (nomeadamente os métodos de 
medição, a detecção, a toxicidade e a 
epidemiologia);

Or. fr

Alteração 107
Holger Krahmer

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que a acção regulamentar 
em matéria de nanomateriais deve 
também abranger os nanomateriais 
resultantes de subprodutos indesejados de 
processos de combustão, dado o número 
muito elevado de mortes relacionadas com 
a poluição atmosférica que se verifica 
todos os anos;

Suprimido

Or. de
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Alteração 108
Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que a acção regulamentar 
em matéria de nanomateriais deve 
também abranger os nanomateriais 
resultantes de subprodutos indesejados de 
processos de combustão, dado o número 
muito elevado de mortes relacionadas com 
a poluição atmosférica que se verifica 
todos os anos;

Suprimido

Or. en

Alteração 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que a acção regulamentar 
em matéria de nanomateriais deve 
também abranger os nanomateriais 
resultantes de subprodutos indesejados de 
processos de combustão, dado o número 
muito elevado de mortes relacionadas com 
a poluição atmosférica que se verifica 
todos os anos;

Suprimido

Or. de

Alteração 110
Anne Ferreira

Proposta de resolução
N.º 12
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Proposta de resolução Alteração

12. Considera que a acção regulamentar em 
matéria de nanomateriais deve também 
abranger os nanomateriais resultantes de 
subprodutos indesejados de processos de 
combustão, dado o número muito elevado 
de mortes relacionadas com a poluição 
atmosférica que se verifica todos os anos;

12. Considera que a acção regulamentar em 
matéria de nanomateriais deve também 
abranger os nanomateriais resultantes de 
subprodutos indesejados de processos de 
combustão, dado o facto de a legislação 
sobre a qualidade do ar não ter em conta 
a emissão de partículas muito pequenas 
(menos de 2,5µm) no ar ambiente e dado 
o número muito elevado de mortes 
relacionadas com a poluição atmosférica 
que se verifica todos os anos;

Or. fr


