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Amendamentul 1
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Nanoștiințe și nanotehnologii: 
un plan de acțiune pentru Europa 2005-
2009. Primul raport privind punerea în 
aplicare 2005-2007” („planul de 
acțiune”)1,

Or. en

Amendamentul 2
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Referirea 4a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul Comitetului 
științific pentru riscuri sanitare noi și 
emergente, publicat la 19 ianuarie 20092,

Or. fr

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European -
Nanoștiințe și nanotehnologii: un plan de acțiune pentru Europa 2005-2009. Primul raport privind punerea 
în aplicare 2005-2007, COM(2007)0505

2 Aviz privind evaluarea riscurilor produselor obținute cu ajutorul nanotehnologiilor; 19.ianuarie.2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Amendamentul 3
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
Comisiei privind un cod de conduită 
pentru o cercetare responsabilă în 
domeniul nanoștiințelor și
nanotehnologiilor1,

Or. en

Amendamentul 4
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Referirea 5b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul Grupului 
european pentru etică în domeniul științei 
și al noilor tehnologii destinat Comisiei, 
privind aspectele etice ale nanomedicinei2,

Or. en

Amendamentul 5
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)

                                               
1 Recomandarea Comisiei privind un cod de conduită pentru o cercetare responsabilă în domeniul 
nanoștiințelor și nanotehnologiilor C(2008) 424 final.
2 Avizul EGE nr. 21 din 17 ianuarie 2007
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de 
abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/20061,

Or. en

Amendamentul 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât nanomaterialele au o 
contribuție enormă la progresele realizate 
în numeroase sectoare; întrucât aceste 
progrese vor fi, în final, în beneficiul 
cetățenilor și pot avea o contribuție 
importantă la competitivitatea economiei 
Uniunii Europene; întrucât aceste 
progrese vor permite îmbunătățirea 
deicziilor politice în domeniul sănătății 
publice, ocupării forței de muncă, 
siguranței și sănătății la locul de muncă, 
societății informaționale, energiei, 
transporturilor, securității și spațiului;

Or. en

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a 
Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
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Amendamentul 7
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în ciuda introducerii unei 
strategii europene specifice privind 
nanotehnologiile și a alocării în 
consecință a unei sume de aproximativ 
3 500 000 000 EUR cercetării în domeniul 
nanoștiințelor pentru Al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare tehnologică, Uniunea 
Europeană se află în urma principalilor 
săi concurenți actuali, SUA, Japonia și 
Coreea de Sud, care realizează mai mult 
de jumătate din investiții și însumează 
două treimi din brevetele depuse la nivel 
mondial; întrucât, prin urmare, este 
necesar să se țină seama de această 
realitate economică în momentul stabilirii 
oricărui cadru de reglementare la nivel 
comunitar;

Or. fr

Amendamentul 8
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este probabil ca
nanomaterialele să fie următorul „mare 
succes”, ținând seama îndeosebi de faptul 
că manipularea materiei a fost visul 
suprem al omenirii timp de mai multe 
secole;

C. întrucât nanomaterialele au potențialul 
de a sprijini strategia de la Lisabona în 
vederea transformării UE în cea mai 
competitivă și dinamică economie bazată 
pe cunoaștere din lume, capabilă de 
creștere economică durabilă, cu locuri de 
muncă mai bune și mai numeroase și o 
mai puternică coeziune socială și protecție 
a mediului până în 2010;
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Or. en

Amendamentul 9
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este probabil ca
nanomaterialele să fie următorul „mare 
succes”, ținând seama îndeosebi de faptul 
că manipularea materiei a fost visul 
suprem al omenirii timp de mai multe 
secole;

C. întrucât nanomaterialele contribuie la 
soluționarea provocărilor globale și ajută 
Uniunea Europeană să-și atingă 
obiectivul de a deveni cea mai competitivă 
și mai dinamică economie bazată pe 
cunoaștere din lume (Strategia de la 
Lisabona);

Or. de

Amendamentul 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este probabil ca
nanomaterialele să fie următorul „mare 
succes”, ținând seama îndeosebi de faptul 
că manipularea materiei a fost visul 
suprem al omenirii timp de mai multe 
secole;

C. întrucât nanomaterialele contribuie la 
soluționarea provocărilor globale și ajută 
Uniunea Europeană să-și atingă 
obiectivul de a deveni cea mai competitivă 
și mai dinamică economie bazată pe 
cunoaștere din lume (Strategia de la 
Lisabona);

Or. de
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Amendamentul 11
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este probabil ca nanomaterialele 
să fie următorul „mare succes”, ținând 
seama îndeosebi de faptul că manipularea 
materiei a fost visul suprem al omenirii 
timp de mai multe secole;

C. întrucât este probabil ca nanomaterialele 
să fie următorul „mare succes”; 

Or. fr

Amendamentul 12
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezbaterile actuale despre 
nanomateriale sunt caracterizate de 
numeroase contradicții sau chiar 
paradoxuri, marcate de divergențe de 
opinii și deci lupte politice, începând de la 
un nivel atât de elementar precum cel al 
definițiilor, de exemplu: 

 deși nanomaterialele sunt considerate 
în general a fi materiale de ordinul a 
100 nm sau mai puțin, acest lucru este 
deseori interpretat greșit ca un 
interval între 1 și 100 nm, în ciuda 
faptului că termenul „de ordinul a” se 
referă la o dimensiune, nu la o 
mărime precisă;

– deși mulți consideră că proprietățile 
diferite rezultate ca urmare a efectelor 
dimensiunii ar trebui să reprezinte un 

D. întrucât dezbaterile actuale despre 
nanomateriale care au loc în cadrul 
Uniunii Europene sunt caracterizate, ca 
orice dezbatere contradictorie referitoare 
la tehnologii complet noi care sunt deja 
prezente în viața cotidiană și în cazul 
cărora există elemente necunoscute în 
ceea ce privește caracteristicile care pot 
apărea, de divizarea comunității științifice 
între cei în favoarea și cei împotriva 
cercetării în domeniul nanotehnologiilor, 
care își are corolarul în doctrina politică; 
întrucât ar fi, de asemenea, mai eficientă 
încadrarea acestor noi tehnologii într-un 
corpus legislativ sigur, pluriform și 
evolutiv, care să se bazeze pe o strategie a 
precauției pentru a evita cele două 
capcane reprezentate de recurgerea 
sistematică la moratorii în absența 
informațiilor complete privind produsul 
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criteriu independent pentru definirea 
nanomaterialelor, alții sugerează 
folosirea acestora în mod cumulat, 
limitând astfel domeniul definiției;

  deși unii sugerează că definiția ar 
trebui restrânsă și mai mult la 
nanomateriale insolubile și 
persistente, astfel integrând 
potențialele considerente privind 
riscurile deja la nivelul definițiilor, 
alții sunt împotriva unei asemenea 
limitări a priori;

sau tratamentul echivalent aplicat tuturor 
produselor care conțin nanoparticule, 
fără a se ține seama de caracterul nociv al 
acestora sau de utilizarea finală care li se 
dă;

Or. fr

Amendamentul 13
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezbaterile actuale despre 
nanomateriale sunt caracterizate de
numeroase contradicții sau chiar 
paradoxuri, marcate de divergențe de 
opinii și deci lupte politice, începând de la 
un nivel atât de elementar precum cel al 
definițiilor, de exemplu:

D. întrucât dezbaterile actuale despre 
nanomateriale sunt caracterizate de lipsa de 
informații și cunoștințe; întrucât în 
prezent nu este disponibil un ansamblu de 
definiții armonizate, complet elaborate, cu 
toate că o serie de standarde 
internaționale sunt fie disponibile, fie în 
curs de elaborare, acestea definind 
conceptul de „nanoscară” ca „interval de 
dimensiuni între aproximativ 1 nm și 100 
nm” și făcând o diferențiere între:

- deși nanomaterialele sunt considerate în 
general a fi materiale de ordinul a 100 nm 
sau mai puțin, acest lucru este deseori 
interpretat greșit ca un interval între 1 și 
100 nm, în ciuda faptului că termenul „de 
ordinul a” se referă la o dimensiune, nu 
la o mărime precisă;

- nano-obiecte, definite ca „materiale cu 
una, două sau trei dimensiuni externe pe 
scara nanometrică”, adică materiale 
alcătuite din obiecte izolate cu dimensiuni 
foarte mici;

- deși mulți consideră că proprietățile 
diferite rezultate ca urmare a efectelor 

- materiale nanostructurale, definite ca 
„materiale cu o structură internă sau 
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dimensiunii ar trebui să reprezinte un 
criteriu independent pentru definirea 
nanomaterialelor, alții sugerează 
folosirea acestora în mod cumulat, 
limitând astfel domeniul definiției;

superficială pe scara nanometrică”, de 
exemplu materiale care prezintă cavități 
de mici dimensiuni.

- deși unii sugerează că definiția ar trebui 
restrânsă și mai mult la nanomateriale 
insolubile și persistente, astfel integrând 
potențialele considerente privind riscurile 
deja la nivelul definițiilor, alții sunt 
împotriva unei asemenea limitări a priori;

Întrucât Comisia Europeană promovează 
o definiție armonizată a nanomaterialelor 
la nivelul Națiunilor Unite și al altor 
organisme competente și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
revizuire a întregului cadru legislativ 
european legat de acest subiect;

Or. en

Amendamentul 14
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul D – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 deși nanomaterialele sunt considerate 
în general a fi materiale de ordinul a 
100 nm sau mai puțin, acest lucru este 
deseori interpretat greșit ca un interval 
între 1 și 100 nm, în ciuda faptului că 
termenul „de ordinul a” se referă la o 
dimensiune, nu la o mărime precisă;

 deși nanomaterialele sunt considerate 
în general a fi materiale de ordinul a 
100 nm, acest lucru este deseori 
interpretat greșit ca un interval între 1 
și 100 nm, în ciuda faptului că 
termenul „de ordinul a” se referă la o 
dimensiune, nu la o mărime precisă;

Or. fr

Amendamentul 15
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât din cauza nenumăratelor 
aplicații ale nanotehnologiilor în sectoare 
atât de diverse, cum ar fi cel al produselor 
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electronice, al textilelor, al produselor 
biomedicale, al sănătății și bunăstării, al 
produselor agroalimentare sau al 
energiei, introducerea unui singur cadru 
de reglementare la nivel comunitar este 
imposibilă;

Or. fr

Amendamentul 16
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât aspectele legate de 
reglementarea nanomaterialelor ar trebui 
să vizeze și nanoparticulele și diferitele 
nanotehnologii și nanoobiecte, cum ar fi 
nanotuburile, nanofibrele, nanopeliculele, 
nanoagregatele, nanoaglomeratele (sau 
agregatele de nanoparticule sau 
nanomateriale) etc. și utilizările acestora, 
precum și materialele nanostructurate, iar 
această situație ar sugera necesitatea de a 
adopta o abordare metodologică, 
protocoale privind testarea și alte măsuri 
specifice;

Or. fr

Amendamentul 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în contextul REACH, până în 
prezent nu a fost posibil nici măcar să se 

E. întrucât, în contextul REACH, este 
nevoie de mai multă îndrumare și 
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ajungă la un acord referitor la orientările 
care vizează identificarea 
nanomaterialelor, decizii importante în 
momentul înregistrării fiind lăsate astfel 
în seama operatorilor economici;

consiliere în ceea ce privește 
nanomaterialele, în special referitor la 
identificarea substanțelor;

Or. en

Amendamentul 18
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în contextul REACH, până în 
prezent nu a fost posibil nici măcar să se 
ajungă la un acord referitor la orientările 
care vizează identificarea nanomaterialelor, 
decizii importante în momentul 
înregistrării fiind lăsate astfel în seama 
operatorilor economici;

E. întrucât, în contextul REACH, până în 
prezent nu a fost posibil nici măcar să se 
ajungă la un acord referitor la orientările 
care vizează identificarea nanomaterialelor 
și nevoia de teste și evaluări specifice ale 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor;
întrucât această situație lasă decizii 
importante în momentul înregistrării în 
seama operatorilor economici;

Or. fr

Amendamentul 19
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât nu există informații clare
despre utilizarea efectivă a
nanomaterialelor în produsele de consum, 
de exemplu:

F. întrucât informațiile despre utilizarea 
nanomaterialelor în produsele de consum 
diferă de la o sursă de informare la alta și 
întrucât REACH va furniza situația clară 
a acestor utilizări;

 în timp ce, în conformitate cu 
inventarul unor instituții renumite, în 
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prezent există pe piață peste 800 de 
produse de consum identificate de 
producători ca fiind bazate pe 
nanotehnologii, asociațiile comerciale 
ale acelorași producători se îndoiesc 
în privința acestor cifre, considerând 
că ele reprezintă supraestimări, fără 
însă a prezenta, de partea lor, cifre 
concrete; 

 în timp ce companiile folosesc în mod 
curent expresiile conținând prefixul 
„nano”, deoarece termenul „nano” 
pare a avea un efect de marketing 
pozitiv, acestea se opun ferm unor 
cerințe de etichetare obiective;

Or. de

Amendamentul 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât nu există informații clare
despre utilizarea efectivă a
nanomaterialelor în produsele de consum, 
de exemplu:

F. întrucât informațiile despre utilizarea 
nanomaterialelor în produsele de consum 
diferă de la o sursă de informare la alta și 
întrucât REACH va furniza situația clară 
a acestor utilizări;

 în timp ce, în conformitate cu 
inventarul unor instituții renumite, în 
prezent există pe piață peste 800 de 
produse de consum identificate de 
producători ca fiind bazate pe 
nanotehnologii, asociațiile comerciale 
ale acelorași producători se îndoiesc 
în privința acestor cifre, considerând 
că ele reprezintă supraestimări, fără 
însă a prezenta, de partea lor, cifre 
concrete; 
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 în timp ce companiile folosesc în mod 
curent expresiile conținând prefixul 
„nano”, deoarece termenul „nano” 
pare a avea un efect de marketing 
pozitiv, acestea se opun ferm unor 
cerințe de etichetare obiective;

Or. de

Amendamentul 21
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât este puțin probabil să aibă 
loc schimbări în ceea ce privește lipsa de 
claritate privind utilizarea efectivă a 
nanomaterialelor în produsele de consum 
atâta timp cât nu există cerințe clare de 
notificare referitoare la utilizarea 
nanomaterialelor, iar Directiva 
2006/114/CE privind publicitatea 
înșelătoare și comparativă nu este 
aplicată deplin;

Or. en

Amendamentul 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât prezentările despre potențialele 
beneficii ale nanotehnologiilor lasă să se 
întrevadă o diversitate aproape nelimitată 
de viitoare aplicații ale nanomaterialelor; 
întrucât aceeași diversitate scade aproape 
la zero când este vorba despre dezbaterile 

G. întrucât prezentările despre potențialele 
beneficii ale nanotehnologiilor lasă să se 
întrevadă o diversitate aproape nelimitată 
de viitoare aplicații ale nanomaterialelor 
care trebuie reglementate, în cazul în care 
nu fac deja obiectul regulamentelor 
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normative legate de nanomateriale; existente;

Or. en

Amendamentul 23
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât prezentările despre 
potențialele beneficii ale nanotehnologiilor 
lasă să se întrevadă o diversitate aproape 
nelimitată de viitoare aplicații ale 
nanomaterialelor; întrucât aceeași 
diversitate scade aproape la zero când este 
vorba despre dezbaterile normative legate 
de nanomateriale;

G. întrucât prezentările despre potențialele 
beneficii ale nanotehnologiilor lasă să se 
întrevadă o diversitate aproape nelimitată 
de viitoare aplicații ale nanomaterialelor; 
întrucât aceeași diversitate scade 
considerabil când este vorba despre 
realitatea și utilizarea nanotehnologiilor 
și nanomaterialelor în cazul a numeroase 
aplicații și produse, precum și despre 
dezbaterile normative legate de 
nanomateriale;

Or. fr

Amendamentul 24
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în același timp, este esențial 
ca domeniul de aplicare al legislației 
comunitare în vigoare sau al legislației 
comunitare în curs de modificare să fie 
extins pentru a cuprinde nanomaterialele;  
legislația în cauză cuprinde Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
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substanțelor chimice (REACH), Directiva 
98/8/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei, 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi, 
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari, Directiva 2000/13/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 martie 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare, precum și la publicitatea 
acestora, Regulamentul (CE) nr. 
1830/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind trasabilitatea și etichetarea 
organismelor modificate genetic și 
trasabilitatea produselor destinate 
alimentației umane sau animale, produse 
din organisme modificate genetic, 
Regulamentul (CE) 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranței produselor 
alimentare și Directiva 2003/15/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 februarie 2003 de modificare a 
Directivei 76/768/CEE a Consiliului 
privind apropierea legislațiilor statelor 
membre cu privire la produsele cosmetice;

Or. fr
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Amendamentul 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor: în timp ce comitetele 
științifice ale Comisiei atrag atenția 
asupra unor mari deficiențe nu doar în 
ceea ce privește datele-cheie, ci și în 
privința metodelor folosite pentru 
obținerea acestor date, mulți 
reprezentanți ai sectorului susțin că toate 
datele relevante sunt disponibile și nu 
există deficiențe în ceea ce privește 
metodologia;

H. întrucât dezbaterea referitoare la
posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor continuă încă, iar
comitetele științifice ale Comisiei și ale 
OCDE au remarcat că metodele de testare 
existente sunt în principiu aplicabile; 
întrucât majoritatea reprezentanților 
sectorului împărtășesc această părere și 
observă că există datele necesare pentru 
evaluarea siguranței produselor 
comerciale în ceea ce privește majoritatea 
nanomaterialelor aflate în producție în 
momentul de față;

Or. de

Amendamentul 26
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor: în timp ce comitetele 
științifice ale Comisiei atrag atenția 
asupra unor mari deficiențe nu doar în 
ceea ce privește datele-cheie, ci și în 
privința metodelor folosite pentru 
obținerea acestor date, mulți reprezentanți 
ai sectorului susțin că toate datele 
relevante sunt disponibile și nu există 
deficiențe în ceea ce privește metodologia;

H. întrucât dezbaterea referitoare la
posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor continuă încă, iar 
comitetele științifice ale Comisiei și ale 
OCDE au remarcat că metodele de testare
existente sunt în principiu aplicabile;
întrucât majoritatea reprezentanților 
sectorului împărtășesc această părere și 
observă că există datele necesare pentru 
evaluarea siguranței produselor 
comerciale în ceea ce privește majoritatea 
nanomaterialelor aflate în producție în 
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momentul de față;

Or. de

Amendamentul 27
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor: în timp ce comitetele 
științifice ale Comisiei atrag atenția asupra 
unor mari deficiențe nu doar în ceea ce 
privește datele-cheie, ci și în privința 
metodelor folosite pentru obținerea acestor 
date, mulți reprezentanți ai sectorului 
susțin că toate datele relevante sunt 
disponibile și nu există deficiențe în ceea 
ce privește metodologia;

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor; întrucât comitetele 
științifice și agențiile Uniunii Europene
atrag atenția asupra unor mari deficiențe nu 
doar în ceea ce privește datele-cheie, ci și 
în privința metodelor folosite pentru 
obținerea acestor date; întrucât Uniunea 
Europeană trebuie să continue, prin 
urmare, investițiile în cercetare și 
dezvoltare în domeniul nanomaterialelor 
și să elaboreze, în colaborare cu agențiile 
sale și partenerii internaționali, metode de 
evaluare, precum și o metrologie și o
nomenclatură adecvată și armonizată;

Or. en

Amendamentul 28
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor: în timp ce comitetele 
științifice ale Comisiei atrag atenția asupra 
unor mari deficiențe nu doar în ceea ce 

H. întrucât există mari controverse legate 
de posibilitatea evaluării siguranței 
nanomaterialelor chiar în condițiile în care 
comitetele științifice ale Comisiei atrag 
atenția asupra unor mari deficiențe nu doar 
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privește datele-cheie, ci și în privința 
metodelor folosite pentru obținerea acestor 
date, mulți reprezentanți ai sectorului 
susțin că toate datele relevante sunt 
disponibile și nu există deficiențe în ceea 
ce privește metodologia;

în ceea ce privește datele-cheie, ci și în 
privința metodelor folosite pentru obținerea 
acestor date și completarea cunoștințelor 
privind nanotehnologiile și 
nanomaterialele; întrucât mulți 
reprezentanți ai sectorului susțin că toate 
datele relevante sunt disponibile și nu 
există deficiențe în ceea ce privește 
metodologia;

Or. fr

Amendamentul 29
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât SCENIHR a identificat, în 
cazul unor nanomateriale, pericole 
specifice pentru sănătate, precum și efecte 
toxice asupra organismelor din mediu și a 
considerat că aceste constatări indică 
potențiale pericole de care ar trebui să se 
țină seama;

Or. en

Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât, de asemenea, SCENIHR a 
constatat o lipsă generală a datelor de 
înaltă calitate privind expunerea, atât în 
cazul oamenilor, cât și al mediului, și se 
așteaptă la continuarea dezvoltării 
procedurilor de evaluare a riscurilor până 
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în momentul în care vor exista suficiente 
informații științifice pentru clasificarea 
posibilelor efecte dăunătoare asupra 
oamenilor și a mediului, concluzionând 
astfel că cunoștințele privind metodologia 
pentru realizarea unor estimări privind 
expunerea și pentru identificarea 
pericolelor trebuie dezvoltată în 
continuare, validată și standardizată;

Or. en

Amendamentul 31
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât combinația de date privind 
pericolele asociate cu anumite 
nanomateriale și lipsa generală a unor 
metode pentru evaluarea adecvată a 
riscurilor asociate cu nanomaterialele 
constituie motive de îngrijorare;

Or. en

Amendamentul 32
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Hd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hd. întrucât finanțarea acordată în 
prezent în cadrul celui de-al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare (PC7) 
pentru aspectele privind mediul, sănătatea 
și siguranța în domeniul 
nanomaterialelor este mult prea redusă;
întrucât, de asemenea, criteriile de 
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evaluare pentru aprobarea proiectelor de 
cercetare care urmăresc analizarea 
siguranței nanomaterialelor în cadrul 
PC7 sunt prea restrictive (în sensul că 
acestea pun accentul doar pe valoarea 
inovatoare) și astfel nu promovează 
suficient elaborarea rapidă a unor metode 
științifice de evaluare a nanomaterialelor;

Or. en

Amendamentul 33
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât un procent semnificativ al 
fondurilor celui de-Al șaptelea program 
cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică dedicate nanotehnologiilor 
sunt alocate programelor de cercetare și 
dezvoltare din domeniul 
nanotehnologiilor, în detrimentul 
evaluării și al elaborării și dezvoltării 
unor metodologii specifice de evaluare a 
siguranței și a impactului 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor 
asupra mediului și sănătății;

Or. fr

Amendamentul 34
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul He (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

He. întrucât cunoștințele despre 
potențialul impact asupra sănătății și 
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mediului sunt mult în urma evoluțiilor 
pieței, dând naștere astfel unor întrebări 
fundamentale despre capacitatea 
modelului de administrare actual de a 
reacționa „în timp real” la tehnologiile 
emergente;

Or. en

Amendamentul 35
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Parlamentul a solicitat o 
analiză a efectelor nanoparticulelor care nu 
sunt ușor solubile sau biodegradabile, în 
conformitate cu principiul precauției, 
înainte ca aceste particule să fie lansate în 
producție și introduse pe piață;

I. întrucât, în cadrul rezoluției sale din 28 
septembrie 2006 referitoare la nanoștiințe 
și nanotehnologii: un plan de acțiune 
pentru Europa 2005-20091, Parlamentul a 
solicitat o analiză a efectelor 
nanoparticulelor care nu sunt ușor solubile 
sau biodegradabile, în conformitate cu 
principiul precauției, înainte ca aceste 
particule să fie lansate în producție și 
introduse pe piață;

Or. fr

Amendamentul 36
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât valoarea Comunicării 
Comisiei intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” este redusă semnificativ 

J. întrucât valoarea Comunicării Comisiei 
intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” este redusă semnificativ 

                                               
1 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 426.
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de lipsa desăvârșită a oricăror informații 
despre proprietățile specifice ale 
nanomaterialelor, utilizarea lor efectivă, 
precum și eventualele riscuri și avantaje ale 
acestora;

de lipsa desăvârșită a oricăror informații 
despre proprietățile specifice ale 
nanomaterialelor, utilizarea lor efectivă, 
precum și eventualele riscuri și avantaje ale 
acestora, ceea ce ridică dubii cu privire la 
interesul și aportul specific pe care le pot 
genera nanotehnologiile și 
nanomaterialele în raport cu tehnologiile, 
materialele și substanțele convenționale;

Or. fr

Amendamentul 37
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât valoarea Comunicării Comisiei 
intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” este redusă semnificativ 
de lipsa desăvârșită a oricăror informații 
despre proprietățile specifice ale 
nanomaterialelor, utilizarea lor efectivă, 
precum și eventualele riscuri și avantaje ale 
acestora;

J. întrucât valoarea Comunicării Comisiei 
intitulată „Aspecte normative ale 
nanomaterialelor” ar fi mai mare dacă ar 
conține mai multe informații despre 
proprietățile specifice ale nanomaterialelor, 
utilizarea lor efectivă, precum și 
eventualele riscuri și avantaje ale acestora;

Or. en

Amendamentul 38
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât Comisia s-a rezumat la o 
simplă prezentare de ansamblu a legislației 
comunitare pertinente, fără a ține seama 
de utilizările actuale sau viitoare ale
nanomaterialelor și fără a detalia natura 

K. întrucât Comisia a furnizat o prezentare 
de ansamblu a legislației comunitare 
pertinente, concentrându-și atenția asupra
nanomaterialelor aflate în prezent în 
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specifică a nanomaterialelor, precum și 
provocările care decurg de aici;

producție și/sau introduse pe piață;

Or. en

Amendamentul 39
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât din prezentarea Comisiei reiese 
că în prezent nu există prevederi specifice 
pentru nanomateriale în legislația 
comunitară; 

L. întrucât din prezentarea Comisiei reiese 
că nu este nevoie de prevederi specifice 
pentru nanomateriale în legislația 
comunitară, deoarece nanomaterialele 
sunt substanțe, iar substanțele sunt 
suficient de bine reglementate de 
legislația privind substanțele chimice și de 
legislația sectorială;

Or. de

Amendamentul 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât din prezentarea Comisiei reiese 
că în prezent nu există prevederi specifice 
pentru nanomateriale în legislația 
comunitară; 

L. întrucât din prezentarea Comisiei reiese 
că nu este nevoie de prevederi specifice 
pentru nanomateriale în legislația 
comunitară, deoarece nanomaterialele 
sunt substanțe, iar substanțele sunt 
suficient de bine reglementate de 
legislația privind substanțele chimice și de 
legislația sectorială;

Or. de
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Amendamentul 41
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât o examinare mai atentă a 
REACH scoate în evidență numeroase 
lacune în abordarea nanomaterialelor, 
cum ar fi: 
- pragul de o tonă exclude 
nanomaterialele produse în cantități mici, 
cu toate că aceste nanomateriale sunt 
prezente în articolele de consum;
- o evaluare privind expunerea este 
obligatorie doar în cazul substanțelor 
produse de un fabricant în cantități de 
peste 10 tone/an și dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de clasificare ca 
materiale periculoase în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE; cu toate acestea, 
date fiind dificultățile actuale în 
identificarea pericolelor, există 
posibilitatea ca evaluarea privind 
expunerea să nu fie furnizată din cauza 
faptului că pericolele nu sunt identificate 
folosind metodologia existentă, chiar dacă 
evaluarea privind expunerea este 
esențială pentru o evaluare corectă a 
riscurilor asociate cu nanomaterialele;
- cerințele de notificare REACH pentru 
substanțele conținute în produse se referă 
doar la substanțele foarte îngrijorătoare 
care se află pe lista de substanțe 
identificate și care sunt prezente în 
concentrații mai mari de 0,1% în greutate 
de produs și în cantitate totală de peste o 
tonă în produsele respective per 
producător pe an; cu toate acestea, cum 
în prezent niciun nanomaterial nu se află 
pe lista de substanțe identificate, 
întocmirea listei respective va fi dificilă 
având în vedere problemele rezultate din 
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identificarea pericolelor asociate cu 
nanomaterialele și chiar dacă problemele 
menționate ar putea fi înlăturate, 
nanomaterialele nu vor depăși probabil 
pragurile cantitative și de concentrație, 
astfel încât este puțin probabil ca 
REACH, în forma sa actuală, să conducă 
la notificarea prezenței nanomaterialelor 
în produse;

Or. en

Amendamentul 42
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât substanțele care pot fi 
utilizate sub formă de nanomateriale sunt 
excluse din domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH), eliminându-se astfel evaluarea 
acestor substanțe, inclusiv a formelor lor 
nanometrice; întrucât, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, 
nanomaterialele nu sunt considerate 
substanțe cu risc ridicat și, în ceea ce 
privește substanțele care fac obiectul 
articolelor, notificarea cu privire la 
substanțele clasificate ca CMR este 
obligatorie numai după depășirea 
pragului de 0,1%; întrucât evaluarea 
expunerii la substanțe este solicitată 
numai dacă substanța este evaluată ca 
fiind toxică pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu;

Or. fr
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Amendamentul 43
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Lb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lb. întrucât există posibilitatea ca 
legislația privind deșeurile să nu fie 
aplicată corect în absența unor dispoziții 
specifice nanomaterialelor, în acest sens 
fiind prezentate mai jos câteva exemple:
- tratarea corespunzătoare a deșeurilor 
depinde, printre altele, de gradul de 
periculozitate al deșeului (de exemplu 
criteriile de acceptare a diferitelor deșeuri 
la rampa de gunoi), dar aceasta nu se va 
aplica pentru nanomateriale atâta timp 
cât nu există o metodă convenită de 
comun acord pentru identificarea 
pericolelor, ceea ce va avea ca rezultat 
faptul că nanomaterialele nu vor fi 
supuse unui tratament specific și vor fi 
tratate în funcție de natura deșeului din 
care fac parte (care poate fi orice, de la 
deșeu urban solid la deșeu periculos);
- valorile limită de emisie pentru 
incinerarea deșeurilor se aplică doar în 
cazul anumitor substanțe poluante 
cunoscute, nu și în cazul 
nanomaterialelor, chiar dacă unele 
urmează să fie clasificate poate ca 
substanțe poluante sau ar face obiectul 
unor cerințe speciale (de exemplu 
nanotuburile din cărbune, care pot 
prezenta proprietăți similare azbestului, 
sunt stabile până la temperaturi foarte 
ridicate);

Or. en
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Amendamentul 44
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Lc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lc. întrucât legislația în domeniul aerului 
și apei ignoră problemele legate de 
nanomateriale, dat fiind faptul că limitele 
sau standardele de calitate existente se 
bazează pe masă, nanomaterialele 
necesitând însă sisteme de măsură diferite 
care să permită evaluarea lor corectă (ex. 
numărul de particule sau suprafața 
totală);

Or. en

Amendamentul 45
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Ld (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ld. întrucât legislația privind prevenirea 
și controlul integrat al poluării nu va trata 
în mod corespunzător potențialele riscuri 
asociate cu nanomaterialele:
- este posibil să nu fie acoperită 
corespunzător fabricarea anumitor 
nanomateriale, deoarece acestea nu se 
încadrează în nicio categorie din 
nomenclatura chimică tradițională (ex. 
fullerenele: acestea nu sunt substanțe 
organice și sunt foarte diferite de 
depozitele de carbon anorganic);
- este posibil să nu fie acoperită 
prelucrarea care urmează după fabricare 
(ex. prelucrarea nanotuburilor de carbon 
în produse);
- este dificil de determinat cum pot fi 
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elaborate documentele de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile 
(BREF) pentru diferite nanomateriale, 
având în vedere că nanomaterialele 
impun o abordare de la caz la caz;

Or. en

Amendamentul 46
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Le (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Le. întrucât nanomaterialele ridică 
probleme fundamentale în ceea ce 
privește eficacitatea dispozițiilor-cheie din 
legislația în materie de protecție a 
lucrătorilor:
- obligația angajatorilor de a efectua o 
evaluare a riscurilor care să stea la baza 
măsurilor de gestionare a riscurilor, cum 
ar fi substituirea sau limitarea expunerii 
în mediul profesional, este îngreunată de 
lipsa atât a unor metode adecvate și 
convenite de comun acord pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu 
nanomaterialele, cât și a dispozițiilor în 
acest sens;
- deseori, instrumentele existente nu 
reușesc să detecteze corect 
nanomaterialele, ceea ce îngreunează 
controlul expunerii;

Or. en

Amendamentul 47
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Lf (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lf. întrucât numărul mare de 
amendamente privind nanomaterialele, 
care fac în prezent obiectul negocierilor 
dintre Consiliu și Parlamentul European 
în contextul reformării directivei privind 
produsele cosmetice și al revizuirii 
regulamentului privind alimentele noi, 
scot în evidență necesitatea de a modifica 
legislația comunitară astfel încât să se 
acorde atenția cuvenită nanomaterialelor;

Or. en

Amendamentul 48
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Considerentul Lg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lg. întrucât dezbaterile actuale privind 
aspectele normative ale nanomaterialelor 
sunt limitate în mare măsură la cercurile 
de experți, cu toate că nanomaterialele au 
potențialul de a determina modificări de 
mare anvergură la nivelul societății, ceea 
ce presupune o amplă consultare a 
publicului și participarea deplină a 
acestuia la procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 49
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul M
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât o aplicare pe scară largă a 
brevetelor pentru nanomateriale ar frâna 
inovațiile viitoare;

M. întrucât o aplicare pe scară largă a 
brevetelor pentru nanomateriale, precum și 
costul excesiv al brevetării și absența 
facilităților de acces la brevete pentru 
întreprinderile foarte mici și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
ar frâna inovațiile viitoare;

Or. fr

Amendamentul 50
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât convergența probabilă dintre 
nanotehnologie, biotehnologie și 
tehnologia informației ridică întrebări 
grave de ordin etic;

N. întrucât convergența probabilă dintre 
nanotehnologie, biotehnologie, biologie, 
științele cognitive și tehnologia informației 
ridică întrebări grave de ordin etic și legate 
siguranță, securitate și respectarea 
drepturilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 51
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât convergența probabilă dintre 
nanotehnologie, biotehnologie și 
tehnologia informației ridică întrebări 
grave de ordin etic;

N. întrucât convergența probabilă dintre 
nanotehnologie, biotehnologie și 
tehnologia informației ridică întrebări 
grave de ordin etic, care trebuie analizate 
în cadrul unui nou aviz al Grupului 
european pentru etică în domeniul științei 
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și al noilor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 52
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât codul de conduită european 
pentru o cercetare responsabilă în 
domeniul nanoștiințelor și 
nanotehnologiilor reprezintă un 
instrument esențial pentru o cercetare 
sigură, integrată și responsabilă în 
domeniul nanomaterialelor; întrucât 
codul trebuie adoptat și respectat de toți 
producătorii care intenționează să fabrice 
sau să plaseze pe piață produse;

Or. en

Amendamentul 53
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât principiul precauției, 
principiul poluatorul plătește și 
obiectivele de sustenabilitate ar trebui să 
reprezinte baza cadrului de reglementare 
și orientări pentru nanotehnologii și 
nanomateriale, aceste principii și 
obiective ar trebui să contribuie la 
orientarea dezvoltării nanotehnologiilor și 
nanomaterialelor către utilizările care 
aduc cele mai mari beneficii societății,
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Or. fr

Amendamentul 54
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este convins de faptul că beneficiile 
nanomaterialelor pot fi valorificate doar 
dacă există un cadru normativ clar, care 
abordează, în toate elementele sale, 
potențialele probleme de siguranță 
asociate cu nanomaterialele;

1. este convins de faptul că beneficiile 
nanomaterialelor vor fi cu atât mai mari 
dacă vor răspunde nevoilor reale ale 
cetățenilor, prin intermediul introducerii 
unor standarde legislative sau a altor 
standarde care să fie adaptate marii 
diversității a aplicațiilor tehnologice și 
industriale preconizate și să integreze atât 
aspectele legate de sănătate și siguranță, 
cât și pe cele legate de cercetare și 
dezvoltare, de protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală și de inovare;

Or. fr

Amendamentul 55
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. este convins de faptul că beneficiile 
nanomaterialelor pot fi valorificate doar 
dacă există un cadru normativ clar, care 
abordează, în toate elementele sale, 
potențialele probleme de siguranță asociate 
cu nanomaterialele;

1. este convins de faptul că beneficiile 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor pot 
fi valorificate doar dacă există un cadru 
normativ și politic clar, care abordează 
nanotehnologiile, materialele și utilizările 
actuale și viitoare ale acestora, precum și 
esența potențialelor probleme de siguranță 
asociate cu nanomaterialele;

Or. fr
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Amendamentul 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în absența unor dispoziții 
specifice privind nanomaterialele în 
dreptul comunitar, declarațiile Comisiei 
conform cărora legislația actuală acoperă 
în principiu riscurile asociate cu aceste 
materiale generează confuzii grave, în 
condițiile în care serviciile sale nu cunosc 
aceste riscuri din cauza lipsei unor date și 
metode adecvate pentru evaluarea
riscurilor asociate cu nanomaterialele;

3. sprijină părerea Comisiei că legislația 
actuală acoperă în principiu riscurile
prezentate de nanomateriale; este de 
acord că datele și metodele de evaluare a 
riscurilor sunt în principiu aplicabile, iar 
adaptarea în continuare a acestor metode 
trebuie testată de Grupul de lucru al 
OCDE asupra nanomaterialelor 
industriale;

Or. de

Amendamentul 57
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în absența unor dispoziții 
specifice privind nanomaterialele în 
dreptul comunitar, declarațiile Comisiei 
conform cărora legislația actuală acoperă 
în principiu riscurile asociate cu aceste 
materiale generează confuzii grave, în 
condițiile în care serviciile sale nu cunosc 
aceste riscuri din cauza lipsei unor date și 
metode adecvate pentru evaluarea
riscurilor asociate cu nanomaterialele;

3. sprijină părerea Comisiei că legislația 
actuală acoperă în principiu riscurile
prezentate de nanomateriale; este de 
acord că datele și metodele de evaluare a 
riscurilor sunt în principiu aplicabile, iar 
adaptarea în continuare a acestor metode 
trebuie testată de Grupul de lucru al 
OCDE asupra nanomaterialelor 
industriale;

Or. de
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Amendamentul 58
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, în absența unor dispoziții 
specifice privind nanomaterialele în 
dreptul comunitar, declarațiile Comisiei 
conform cărora legislația actuală acoperă 
în principiu riscurile asociate cu aceste 
materiale generează confuzii grave, în 
condițiile în care serviciile sale nu cunosc 
aceste riscuri din cauza lipsei unor date și 
metode adecvate pentru evaluarea 
riscurilor asociate cu nanomaterialele;

3. consideră că legislația actuală, deși
acoperă în principiu riscurile asociate cu
nanomaterialele, trebuie completată cu
date, metode de testare și metode de
evaluarea a riscurilor asociate cu 
nanomaterialele, astfel încât să se asigure 
nivelul de protecție necesar;

Or. en

Amendamentul 59
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, atâta timp cât legislația 
actuală nu conține dispoziții specifice 
privind nanomaterialele și cât timp nu 
există date sau chiar metode pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu acestea, 
simpla îmbunătățire a aplicării legislației 
actuale nu poate asigura nivelul necesar 
de protecție;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 60
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, atâta timp cât legislația 
actuală nu conține dispoziții specifice 
privind nanomaterialele și cât timp nu 
există date sau chiar metode pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu acestea, 
simpla îmbunătățire a aplicării legislației 
actuale nu poate asigura nivelul necesar 
de protecție;

4. consideră că este importantă includerea 
nanomaterialelor în domeniul de aplicare 
al legislației comunitare privind produsele 
de consum cotidian, nu numai în cazul 
legislației în curs de modificare, cum ar fi 
Directiva 2003/15/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
februarie 2003 de modificare a Directivei 
76/768/CEE a Consiliului privind 
apropierea legislațiilor statelor membre 
cu privire la produsele cosmetice și 
Regulamentul (CE) nr. 258/97 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și 
ingredientele alimentare noi, ci și al 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), al Directivei 98/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive, 
al Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari, al Directivei 2000/13/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 martie 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
etichetarea și prezentarea produselor 
alimentare, precum și la publicitatea 
acestora, al Regulamentului (CE) nr. 
1830/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind trasabilitatea și etichetarea 
organismelor modificate genetic și 
trasabilitatea produselor destinate 
alimentației umane sau animale, produse 
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din organisme modificate genetic, al 
Regulamentului (CE) 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranței produselor 
alimentare și al Directivei 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei;

Or. fr

Amendamentul 61
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, atâta timp cât legislația 
actuală nu conține dispoziții specifice 
privind nanomaterialele și cât timp nu 
există date sau chiar metode pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu acestea, 
simpla îmbunătățire a aplicării legislației 
actuale nu poate asigura nivelul necesar 
de protecție;

4. consideră că, deși nanomaterialele sunt 
suficient de bine reglementate de 
legislația existentă, iar OCDE a confirmat 
aplicabilitatea metodelor de testare, 
instrumentele pentru aplicarea legislației 
curente trebuie dezvoltate în continuare;

Or. de

Amendamentul 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că, atâta timp cât legislația 
actuală nu conține dispoziții specifice 
privind nanomaterialele și cât timp nu 
există date sau chiar metode pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu acestea, 
simpla îmbunătățire a aplicării legislației 
actuale nu poate asigura nivelul necesar 
de protecție;

4. consideră că, deși nanomaterialele sunt 
suficient de bine reglementate de 
legislația existentă, iar OCDE a confirmat 
aplicabilitatea metodelor de testare, 
instrumentele pentru aplicarea legislației 
curente trebuie dezvoltate în continuare;

Or. de

Amendamentul 63
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că direcția propusă în cadrul 
punerii în aplicare nu garantează
„abordarea sigură și integrată” susținută 
de Comisie în privința nanotehnologiilor, 
ținând seama că numeroase 
nanomateriale au fost introduse deja pe 
piață, în special în aplicații sensibile cum 
ar fi produsele de igienă personală sau 
produsele de curățat, fără o evaluare 
adecvată a siguranței și fără o informare 
adecvată a consumatorilor cu privire la 
aceste utilizări;

5. consideră că în momentul de față se iau 
măsurile necesare pentru aplicarea unei 
„abordări sigure și integrate” în privința 
nanotehnologiilor, susținută și de Comisie;

Or. de

Amendamentul 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.  consideră că direcția propusă în cadrul 
punerii în aplicare nu garantează 
„abordarea sigură și integrată” susținută 
de Comisie în privința nanotehnologiilor, 
ținând seama că numeroase 
nanomateriale au fost introduse deja pe 
piață, în special în aplicații sensibile cum 
ar fi produsele de igienă personală sau 
produsele de curățat, fără o evaluare 
adecvată a siguranței și fără o informare 
adecvată a consumatorilor cu privire la 
aceste utilizări;

5. consideră că în momentul de față se iau 
măsurile necesare pentru aplicarea unei 
„abordări sigure și integrate” în privința 
nanotehnologiilor, susținută și de Comisie;

Or. de

Amendamentul 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că direcția propusă în cadrul 
punerii în aplicare nu garantează 
„abordarea sigură și integrată” susținută 
de Comisie în privința nanotehnologiilor, 
ținând seama că numeroase 
nanomateriale au fost introduse deja pe 
piață, în special în aplicații sensibile cum 
ar fi produsele de igienă personală sau 
produsele de curățat, fără o evaluare 
adecvată a siguranței și fără o informare 
adecvată a consumatorilor cu privire la 
aceste utilizări;

5. consideră că conceptul unei „abordări 
sigure, responsabile și integrate” susținut 
de Uniunea Europeană în privința 
nanotehnologiilor este pus în pericol de 
lipsa informațiilor despre nanomaterialele 
care au fost introduse deja pe piață, în 
special în aplicații sensibile cum ar fi 
produsele de igienă personală; solicită 
Comisiei să prezinte, înainte de iunie 
2011, un raport referitor la prezența și 
siguranța nanomaterialelor pe piața 
europeană și la măsura în care este 
necesară crearea, în cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru, a unui fond 
european special pentru finanțarea 
cercetărilor asupra dezvoltării și utilizării 
nanomaterialelor în condiții de siguranță;

Or. en
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Amendamentul 66
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. îndeamnă ca nicio autorizație de 
introducere pe piață să nu fie acordată 
pentru produse realizate cu ajutorul 
nanotehnologiilor sau care conțin 
nanomateriale care prezintă un risc legat 
de expunerea lucrătorilor sau 
consumatorilor sau de răspândirea 
necontrolată în mediu; consideră că o 
astfel de măsură este necesară până când 
se dezvoltă metode specifice de evaluare 
care să permită obținerea de date 
științifice care să arate că 
nanotehnologiile și nanomaterialele 
utilizate prezintă siguranță pentru 
sănătatea umană și pentru mediu;

Or. fr

Amendamentul 67
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. îndeamnă ca produsele aflate deja pe 
piață, care sunt realizate cu ajutorul 
nanotehnologiilor sau conțin 
nanomateriale, să fie reevaluate pe baza 
principiului „fără informații nu este pe 
piață” din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 (REACH) și să fie retrase de pe 
piață dacă se dovedește că nu există date 
disponibile sau că datele sunt insuficiente 
pentru a determina dacă produsele în 
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cauză prezintă siguranță pentru sănătatea 
umană și pentru mediu;

Or. fr

Amendamentul 68
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită luarea unor măsuri de 
ambalare și separare în ceea ce privește 
deșeurile provenite de la produse care 
sunt realizate cu ajutorul 
nanotehnologiilor sau conțin 
nanomateriale, precum și tratarea aerului 
și a apelor reziduale provenite de la 
industriile care utilizează nanotehnologii 
și nanomateriale, pentru a evita 
răspândirea necontrolată a 
nanotehnologiilor și a nanomaterialelor;

Or. fr

Amendamentul 69
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să-și reconsidere în 
întregime abordarea în privința 
reglementării nanomaterialelor și să 
revizuiască toată legislația pertinentă, 
astfel încât să stabilească un sistem de 
gestionare dinamic, cu avertismente 
timpurii și categorii de risc, înainte ca 
tehnologia să fie consacrată într-o 
măsură care nu mai permite reorientarea 
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dezvoltării sale fără perturbări majore;

Or. en

Amendamentul 70
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să propună revizuiri ale 
legislației relevante până la sfârșitul anului
2009 pentru a aplica în întregime 
principiul „Nu vă înregistrați, nu aveți 
acces la piață!” la orice utilizare a 
nanomaterialelor în produsele de consum 
sau în produsele care sunt eliminate în 
mediu;

6. invită Comisia să revizuiască toată 
legislația relevantă până la sfârșitul anului
2012 pentru a asigura că dispozițiile 
legislative și instrumentele de punere în 
aplicare reflectă caracteristicile specifice 
ale nanomaterialelor la care ar putea fi 
expuși lucrătorii, consumatorii și/sau 
mediul;

Or. en

Amendamentul 71
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să propună revizuiri ale 
legislației relevante până la sfârșitul anului 
2009 pentru a aplica în întregime principiul 
„Nu vă înregistrați, nu aveți acces la 
piață!” la orice utilizare a
nanomaterialelor în produsele de consum 
sau în produsele care sunt eliminate în 
mediu; 

6. invită Comisia să propună revizuiri ale 
legislației relevante până la sfârșitul anului 
2009 pentru a aplica în întregime principiul 
„fără informații nu este pe piață” la 
utilizările nanomaterialelor care au un 
impact probabil sau dovedit asupra 
sănătății sau asupra mediului, folosite la 
fabricarea produsele de consum;

Or. fr



AM\771661RO.doc 43/61 PE421.227v01-00

RO

Amendamentul 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să propună revizuiri ale 
legislației relevante până la sfârșitul anului 
2009 pentru a aplica în întregime principiul 
„Nu vă înregistrați, nu aveți acces la 
piață!” la orice utilizare a nanomaterialelor 
în produsele de consum sau în produsele 
care sunt eliminate în mediu;

6. invită Comisia să propună revizuiri ale 
legislației relevante până la sfârșitul anului 
2009 pentru a aplica în întregime principiul 
„fără informații nu este pe piață” prin 
solicitarea evaluării bazate pe teste și a 
aprobării materialelor aflate în stadiul de 
dinaintea introducerii pe piață pentru
orice utilizare a nanomaterialelor în 
produsele de consum sau în produsele care 
sunt eliminate în mediu;

Or. en

Amendamentul 73
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să înainteze, până la 30 
iunie 2010, un cadru politic clar și 
coerent privind aspectele fundamentale 
ale definirii nanotehnologiilor și 
nanomaterialelor, care să pună accentul 
în primul rând pe următoarele obiective:

- redefinirea dimensiunii de la 0,3 nm la 
300 nm;

- includerea substanțelor cu proprietăți 
asemănătoare nanomaterialelor în 
legislația relevantă, chiar dacă 
dimensiunea lor este mai mare decât cea 
definită în legislație;
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- acoperirea de către legislația relevantă a 
tuturor nanotehnologiilor și 
nanomaterialelor, indiferent de 
caracteristicile specifice ale acestora, cum 
ar fi cel cumulativ, persistent etc., precum 
și a agregatelor, aglomeratelor, 
materialelor recombinante și 
autoasamblante;

Or. fr

Amendamentul 74
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită introducerea în legislația 
comunitară a unei definiții cuprinzătoare, 
cu temei științific, a nanomaterialelor, ca 
o condiție prealabilă pentru modificarea 
legislației orizontale și sectoriale astfel 
încât să se țină seama de particularitățile 
nanomaterialelor;

Or. en

Amendamentul 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să creeze și să facă 
public un inventar referitor la tipurile de 
nanomateriale și modalitățile de utilizare 
a acestora înainte și după introducerea 
lor pe piața UE;

Or. en
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Amendamentul 76
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită realizarea unui inventar al 
diverselor tipuri și utilizări ale 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor, 
precum și al cercetărilor publice și 
private, care să fie accesibil publicului;

Or. fr

Amendamentul 77
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită, în mod special, modificarea 
REACH pentru ca în termen de cel mult 
18 luni de la intrarea în vigoare să se 
asigure următoarele:
- înregistrarea simplificată a 
nanomaterialelor fabricate sau importate 
(cu un prag bazat, de exemplu, pe 
activitatea superficială și nu pe tonaj), 
oferind date fundamentale despre 
proprietățile fizico-chimice și despre 
efectele toxicologice și ecotoxicologice;
- întocmirea unui raport privind siguranța 
chimică, cu o evaluare privind expunerea 
pentru toate nanomaterialele înregistrate, 
indiferent de pericolele identificate;
- stabilirea cerințelor de notificare pentru 
toate nanomaterialele introduse pe piață 
ca atare, respectiv în preparate sau 
produse, indiferent de pragurile 
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cantitative și de concentrație;

Or. en

Amendamentul 78
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. solicită aplicarea principiului „bunei 
diligențe” de către fabricanții care doresc 
să introducă pe piață nanomateriale;

Or. en

Amendamentul 79
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. solicită în special modificarea 
legislației privind deșeurile pentru a se 
ține seama corespunzător de 
nanomateriale, de exemplu:
- introducerea unui punct separat privind 
nanomaterialele în lista de deșeuri 
stabilită în Directiva 2000/532/CE;
- revizuirea criteriilor de acceptare a 
deșeurilor la rampele de gunoi, stabilite în 
Decizia 2003/33/CE;
- revizuirea valorilor limită de emisie 
aplicabile pentru incinerarea deșeurilor, 
pentru a completa măsurătorile bazate pe 
masă cu sisteme de măsură bazate pe 
numărul de particule și/sau suprafață;

Or. en
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Amendamentul 80
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. solicită în mod special revizuirea 
valorilor limită de emisie și a standardelor 
privind calitatea mediului din legislația 
privind aerul și apele, pentru a completa 
măsurătorile bazate pe masă cu sisteme de 
măsură bazate pe numărul de particule 
și/sau suprafață, astfel încât să se țină 
seama în mod corespunzător de 
nanomateriale;

Or. en

Amendamentul 81
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7f. solicită în mod special modificarea 
Directivei IPPC pentru a asigura, în cazul 
tuturor nanomaterialelor, următoarele:
- fabricarea și prelucrarea au fost luate în 
considerare;
- BREF sunt elaborate sau adaptate de 
curând;

Or. en
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Amendamentul 82
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 7g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7g. solicită în mod special modificarea 
legislației privind protecția lucrătorilor 
pentru a asigura că nanomaterialele sunt 
utilizate doar în sisteme închise atâta timp 
cât expunerea nu poate fi determinată și 
controlată într-o manieră fiabilă;

Or. en

Amendamentul 83
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își reafirmă solicitarea privind 
etichetarea produselor de consum care 
conțin nanomateriale; 

eliminat

Or. de

Amendamentul 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își reafirmă solicitarea privind 
etichetarea produselor de consum care eliminat
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conțin nanomateriale; 

Or. de

Amendamentul 85
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își reafirmă solicitarea privind 
etichetarea produselor de consum care 
conțin nanomateriale; 

8. își reafirmă solicitarea privind 
etichetarea obligatorie la nivel comunitar 
a produselor fabricate prin utilizarea 
nanotehnologiilor și/sau care conțin 
nanomateriale, destinate utilizării 
intermediare sau finale, pentru a garanta 
faptul că lucrătorii și consumatorii dispun 
de informații clare, fiabile și transparente; 
subliniază nevoia de a adopta dispoziții 
referitoare la protecția lucrătorilor care 
lucrează cu nanotehnologii și/sau 
nanomateriale;

Or. fr

Amendamentul 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își reafirmă solicitarea privind
etichetarea produselor de consum care 
conțin nanomateriale;

8. își reafirmă solicitarea privind
furnizarea de informații consumatorilor;
toate ingredientele prezente sub formă de 
nanomateriale sunt indicate în lista de 
ingrediente atașând denumirii 
ingredientului prefixul „nano”;
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Or. en

Amendamentul 87
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită aplicarea deplină a Directivei 
2006/114/CE privind publicitatea 
înșelătoare și comparativă pentru a se 
asigura că, în cazul nanomaterialelor, nu 
există publicitate înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 88
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. recomandă crearea unui portal 
dedicat feedbackului care să le permită 
cercetătorilor specializați în 
nanomateriale, provenind din medii 
industriale sau academice, precum și 
cetățenilor, să își partajeze experiențele, 
să își prezinte descoperirile și să afle cele 
mai recente informații, urmând ca aceste 
contribuții să fie revizuite periodic;

Or. en

Amendamentul 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 9



AM\771661RO.doc 51/61 PE421.227v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită dezvoltarea urgentă a unor 
protocoale de testare adecvate pentru 
evaluarea, în cadrul unei abordări 
multidisciplinare, a pericolelor asociate cu 
nanomaterialele și expunerea la acestea pe 
întreg parcursul ciclului lor de viață;

9. solicită dezvoltarea urgentă a unor 
protocoale de testare și standarde de 
metrologie adecvate pentru evaluarea, în 
cadrul unei abordări multidisciplinare, a 
pericolelor asociate cu nanomaterialele și 
expunerea la acestea pe întreg parcursul 
ciclului lor de viață; solicită, de asemenea, 
crearea unui fond european special, în 
contextul celui de-al șaptelea 
program-cadru, pentru finanțarea 
cercetărilor în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 90
Åsa Westlund

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită ca, atunci când o substanță 
face deja obiectul legislației comunitare și 
au avut loc schimbări semnificative în 
ceea ce privește metodele de producție, 
materiile prime sau dimensiunile 
particulelor prin intermediul 
nanotehnologiilor, substanța produsă cu 
ajutorul acestor noi metode sau materiale 
să fie considerată o substanță diferită; 
înainte ca această substanță să poată fi 
introdusă pe piață, se solicită noi dispoziții 
în legislația comunitară sau modificări 
ale specificațiilor cu privire la modul în 
care poate fi utilizată substanța;

Or. sv
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Amendamentul 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să acorde prioritate 
finanțării și activităților de cercetare în 
privința aspectelor de mediu și de sănătate 
umană ale nanomaterialelor;

Or. en

Amendamentul 92
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită accelerarea considerabilă a 
finanțării cercetărilor aspectelor de 
mediu, sănătate și siguranță ale 
nanomaterialelor pe întreg parcursul 
ciclului de viață al acestora; invită în mod 
special Comisia să revizuiască criteriile de 
evaluare din PC7, astfel încât PC7 să 
atragă și să finanțeze mai multe cercetări, 
în vederea îmbunătățirii metodologiei 
științifice de evaluare a nanomaterialelor;

Or. en

Amendamentul 93
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)



AM\771661RO.doc 53/61 PE421.227v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită Comisia să promoveze 
coordonarea și schimburile între statele 
membre în domeniul cercetării și 
dezvoltării, al evaluării riscurilor, al 
elaborării de orientări și al reglementării 
nanomaterialelor pornind de la 
mecanismele existente (ex. subgrupul 
pentru nanomateriale creat de autoritățile 
competente în cadrul normativ REACH) 
sau creând unele noi, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 94
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 9c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. invită Comisia să efectueze o evaluare 
de impact asupra costurilor și beneficiilor 
care ar putea rezulta din crearea unui 
institut european pentru nanomateriale;

Or. en

Amendamentul 95
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 9d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. invită Comisia să promoveze în statele 
membre o dezbatere publică la nivelul UE 
privind aspectele normative ale 
nanomaterialelor;
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Or. en

Amendamentul 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei și statelor membre să 
inițieze o dezbatere publică la nivelul UE 
privind nanotehnologiile și 
nanomaterialele și să afle ce evoluții sunt, 
în opinia publicului, acceptabile sau 
necesare și în ce condiții;

Or. en

Amendamentul 97
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să 
inițieze o dezbatere publică la nivelul UE 
privind nanotehnologiile și 
nanomaterialele, pentru a afla ce evoluții 
referitoare la nanotehnologii și 
nanomateriale sunt dorite sau necesare și 
în ce condiții;

Or. fr

Amendamentul 98
Carl Schlyter

Propunere de rezoluție
Punctul 9e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9e. invită Comisia să asigure participarea 
deplină a publicului la toate procesele 
decizionale legate de nanomateriale;

Or. en

Amendamentul 99
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită limitarea potențialelor drepturi 
de brevet la aplicații sau metode de 
producție specifice ale nanomaterialelor, 
fără ca acestea să fie extinse asupra 
nanomaterialelor în sine, pentru a evita 
astfel frânarea inovațiilor și pentru a nu 
crea o ruptură nord-sud în domeniul 
nanomaterialelor;

10. solicită acordarea potențialelor 
drepturi de brevet în conformitate cu 
legislația existentă în materie de brevete 
pentru a garanta un nivel adecvat de 
protecție pentru deținătorii de brevete și 
pentru a nu descuraja inovațiile prin 
supravegherea strictă a criteriilor 
referitoare la brevete;

Or. de

Amendamentul 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită limitarea potențialelor drepturi 
de brevet la aplicații sau metode de 
producție specifice ale nanomaterialelor, 
fără ca acestea să fie extinse asupra 
nanomaterialelor în sine, pentru a evita 
astfel frânarea inovațiilor și pentru a nu 

10. solicită acordarea potențialelor 
drepturi de brevet în conformitate cu 
legislația existentă în materie de brevete 
pentru a garanta un nivel adecvat de 
protecție pentru deținătorii de brevete și 
pentru a nu descuraja inovațiile prin 
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crea o ruptură nord-sud în domeniul 
nanomaterialelor;

supravegherea strictă a criteriilor 
referitoare la brevete;

Or. de

Amendamentul 101
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită limitarea potențialelor drepturi
de brevet la aplicații sau metode de 
producție specifice ale nanomaterialelor,
fără ca acestea să fie extinse asupra 
nanomaterialelor în sine, pentru a evita 
astfel frânarea inovațiilor și pentru a nu 
crea o ruptură nord-sud în domeniul 
nanomaterialelor;

10. recunoaște faptul că este esențială 
eliminarea obstacolelor care împiedică în 
special întreprinderile foarte mici și IMM-
urile să aibă acces la brevete și solicită, în 
același timp, limitarea drepturilor de 
brevet la aplicații sau metode de producție 
specifice ale nanomaterialelor și
extinderea lor asupra nanomaterialelor în 
sine numai în mod excepțional, pentru a 
evita astfel frânarea inovațiilor și pentru a 
nu crea o ruptură nord-sud în domeniul 
nanomaterialelor;

Or. fr

Amendamentul 102
Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că trebuie elaborate în timp 
util orientări în domeniul eticii pentru a 
asigura respectarea deplină a valorilor 
etice în cadrul posibilelor viitoare utilizări 
ale nanotehnologiilor în combinație cu 
aplicațiile biomedicale;

11. consideră că trebuie elaborate, în 
special în cazul nanomedicienei, în timp 
util orientări stricte în domeniul eticii, 
precum dreptul la viață privată, 
consimțământul liber și în cunoștință de 
cauză, limitele stabilite pentru 
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intervențiile neterapeutice asupra 
corpului uman, încurajând în același timp 
acest promițător domeniu interdisciplinar 
prin intermediul tehnologiilor inovatoare, 
cum ar fi imagistica și diagnosticarea 
moleculară, care pot aduce avantaje 
spectaculoase în ceea ce privește 
diagnosticarea timpurie și tratarea 
inteligentă și rentabilă a numeroase 
afecțiuni;

Or. fr

Amendamentul 103
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că trebuie elaborate în timp 
util orientări în domeniul eticii pentru a 
asigura respectarea deplină a valorilor etice 
în cadrul posibilelor viitoare utilizări ale 
nanotehnologiilor în combinație cu 
aplicațiile biomedicale;

11. consideră că trebuie elaborate în timp 
util orientări în domeniul eticii pentru a 
asigura respectarea deplină a valorilor etice 
în cadrul posibilelor viitoare utilizări ale 
nanotehnologiilor în combinație cu 
aplicațiile biomedicale și solicită Grupului 
european pentru etică în domeniul științei 
și al noilor tehnologii să emită un aviz în 
legătură cu acest subiect, bazându-se în 
acest sens pe avizul său nr. 21 din 17 
ianuarie 2007 privind aspectele etice ale 
nanomedicinei, pe avizul etic emis de 
organismele naționale de etică din UE și 
pe activitățile întreprinse de organizații 
internaționale precum UNESCO;

Or. en

Amendamentul 104
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază nevoia unei îmbunătățiri 
rapide a cunoștințelor științifice și, prin 
urmare, solicită elaborarea unei politici 
comunitare de cercetare în domeniul 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor;

Or. fr

Amendamentul 105
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită, prin urmare, ca o parte 
semnificativă a fondurilor destinate 
nanotehnologiilor și nanomaterialelor din 
cadrul celui de-Al șaptelea program-
cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică să fie alocată proiectelor care 
vizează dezvoltarea unor metode specifice 
pentru evaluarea nanotehnologiilor și 
nanomaterialelor, în vederea reducerii 
lacunelor în ceea ce privește cunoștințele 
despre nanotehnologii și nanomateriale, 
siguranța acestora și efectele lor asupra 
mediului și asupra sănătății umane, 
inclusiv la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 106
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. invită Comisia și statele membre să 
propună, în cel mai scurt termen, crearea 
unei platforme decizionale europene 
permanente și independente, responsabilă 
cu monitorizarea nanotehnologiilor și 
nanomaterialelor, precum și un program 
de cercetare fundamentală și aplicată 
privind metodologia de monitorizare (în 
special metrologia, detectarea, toxicitatea 
și epidemiologia);

Or. fr

Amendamentul 107
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că măsurile normative 
privind nanomaterialele ar trebui să 
abordeze și chestiunea nanomaterialelor 
rezultate în mod neintenționat ca 
subproduse în urma proceselor de ardere, 
dat fiind numărul ridicat al deceselor 
cauzate de poluarea atmosferică în fiecare 
an; 

eliminat

Or. de

Amendamentul 108
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 12



PE421.227v01-00 60/61 AM\771661RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că măsurile normative 
privind nanomaterialele ar trebui să 
abordeze și chestiunea nanomaterialelor 
rezultate în mod neintenționat ca 
subproduse în urma proceselor de ardere, 
dat fiind numărul ridicat al deceselor 
cauzate de poluarea atmosferică în fiecare 
an;

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că măsurile normative 
privind nanomaterialele ar trebui să 
abordeze și chestiunea nanomaterialelor 
rezultate în mod neintenționat ca 
subproduse în urma proceselor de ardere, 
dat fiind numărul ridicat al deceselor 
cauzate de poluarea atmosferică în fiecare 
an; 

eliminat

Or. de

Amendamentul 110
Anne Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că măsurile normative 
privind nanomaterialele ar trebui să 

12. consideră că măsurile normative 
privind nanomaterialele ar trebui să 
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abordeze și chestiunea nanomaterialelor 
rezultate în mod neintenționat ca 
subproduse în urma proceselor de ardere, 
dat fiind numărul ridicat al deceselor 
cauzate de poluarea atmosferică în fiecare 
an; 

abordeze și chestiunea nanomaterialelor 
rezultate în mod neintenționat ca 
subproduse în urma proceselor de ardere, 
dat fiind faptul că legislația privind 
calitatea aerului nu vizează emisia de 
particule foarte fine (mai mici de 2,5 µm) 
în aerul înconjurător și având în vedere 
numărul ridicat al deceselor cauzate de 
poluarea atmosferică în fiecare an;

Or. fr


