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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Citácia 2a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
Nanovedy a nanotechnológie: Akčný plán 
pre Európu 2005 – 2009. Prvá správa 
o implementácii 2005 – 2007. (ďalej len 
„akčný plán“)1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko vedeckého 
výboru pre vznikajúce a 
novoidentifikované zdravotné riziká 
uverejnené 19. januára 20092,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Amalia Sartori

Návrh uznesenia

                                               
1 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru –
Nanovedy a nanotechnológie: Akčný plán pre Európu 2005 – 2009. Prvá správa o implementácii 2005 – 2007 
KOM(2007)0505.

2 Opinion on Risk Assessment of Products of Nanotechnologies; 19. januára 2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Citácia 5a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 
o kódexe správania pre zodpovedný 
výskum v oblasti nanovied 
a nanotechnológií1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Citácia 5b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Európskej 
skupiny pre etiku vo vede a nových
technológiách pre Európsku komisiu 
o etických aspektoch nanomedicíny2,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 
o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a 

                                               
1 Odporúčanie Komisie o kódexe správania pre zodpovedný výskum v oblasti nanovied a nanotechnológií 
KOM(2008) 424 v konečnom znení.
2 Stanovisko ESE č. 21, 17. januára 2007.
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o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/20061,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aa. keďže nanomateriály sú veľkým 
prínosom v mnohých odvetviach; keďže 
tieto pokroky budú prinášať prospech 
občanom, a môžu podstatne prispieť ku 
zvýšeniu konkurencieschopnosti
hospodárstva Európskej únie; keďže tieto 
pokroky umožnia aj zlepšiť rozhodnutia 
o politike v oblastiach verejného zdravia, 
zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, informačnej spoločnosti, 
energetiky, dopravy, bezpečnosti 
a výskumu vesmíru;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aa. keďže napriek zavedeniu európskej 
stratégie pre oblasť nanotechnológií a 
prideleniu značnej sumy približne 3 500 
000 000 EUR na výskum v oblasti 

                                                                                                                                                  
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene 
a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.
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nanovied pre 7. rámcový program pre 
výskum a technologický rozvoj Európska 
únia zaostáva v porovnaní so svojimi 
hlavnými súčasnými konkurentmi, 
ktorými sú Spojené štáty, Japonsko a 
Južná Kórea a ktoré predstavujú viac ako 
polovicu investícií a dve tretiny 
prihlásených patentov vo svete; keďže by 
sa teda počas vytvárania akéhokoľvek 
druhu regulačného rámca na úrovni 
Spoločenstva mala zohľadniť táto 
hospodárska skutočnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C . keďže nanomateriály budú 
pravdepodobne obrovskou revolúciou, 
najmä preto, že manipulácia so všetkými 
materiálmi je snom ľudstva už stáročia,

C. keďže nanomateriály majú potenciál 
podporiť Lisabonskú stratégiu, a vytvoriť 
z EÚ „najkonkurencieschopnejšiu 
a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku 
na svet, schopnú trvalo udržať 
hospodársky rast s väčším počtom 
a lepšou kvalitou pracovných príležitostí, 
ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou 
a ochranou životného prostredia“ do roku 
2010.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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C. keďže nanomateriály budú 
pravdepodobne obrovskou revolúciou, 
najmä preto, že manipulácia so všetkými 
materiálmi je snom ľudstva už stáročia,

C. keďže nanomateriály prispievajú 
k riešeniu globálnych výziev a podporujú 
Európsku úniu v plnení cieľa stať sa 
najkonkurencieschopnejšou 
a najdynamickejšou znalostnou 
ekonomikou na svete  (Lisabonská 
stratégia),

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže nanomateriály budú 
pravdepodobne obrovskou revolúciou, 
najmä preto, že manipulácia so všetkými 
materiálmi je snom ľudstva už stáročia,

C. keďže nanomateriály prispievajú 
k riešeniu globálnych výziev a podporujú 
Európsku úniu v plnení cieľa stať sa 
najkonkurencieschopnejšou 
a najdynamickejšou znalostnou 
ekonomikou na svete  (Lisabonská 
stratégia),

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže nanomateriály budú 
pravdepodobne obrovskou revolúciou, 
najmä preto, že manipulácia so všetkými 
materiálmi je snom ľudstva už stáročia,

C. keďže nanomateriály budú 
pravdepodobne obrovskou revolúciou, 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže súčasnú situáciu 
nanomateriálov charakterizujú mnohé 
rozpory alebo dokonca paradoxy, nezhody 
a politické rozbroje, počnúc 
najzákladnejšími vecami, akými je 
napríklad vymedzenie pojmov:

D. keďže súčasná diskusia o 
nanomateriáloch v Európskej únii je 
charakteristická, ako každá diskusia s 
protikladnými názormi na výrazne 
novátorské technológie, ktoré už existujú 
v každodennom živote a u ktorých 
pretrváva možnosť neobjavených 
vlastností, rozdelením vedeckých kruhov 
na zástancov a odporcov výskumu v 
oblasti nanotechnológií, ktoré ovplyvňuje 
aj politickú doktrínu; domnieva sa tiež, že 
pre nové technológie by bolo účinnejšie 
vytvoriť spoľahlivý, obsažný, 
vývojaschopný legislatívny rámec, ktorý 
by sa zakladal na stratégii opatrnosti a 
vyhýbal by sa dvojitému úskaliu 
systematického využívania moratória 
vzhľadom na chýbajúce kompletné 
informácie o výrobku a rovnakého 
prístupu ku všetkým výrobkom 
obsahujúcim nanočastice bez toho, aby sa 
zohľadnila ich skutočná škodlivosť alebo 
ich konečné využitie,

zatiaľ čo za nanomateriály sa vo 
všeobecnosti považujú materiály vo 
veľkosti rádovo 100 nm alebo menej, toto 
sa často interpretuje nesprávne ako 
rozpätie od 1 do 100 nm, hoci termín 
„rád“ sa týka rozmeru všeobecnejšie a nie 
presnej veľkosti,
mnohí ľudia sa domnievajú, že odlišné 
vlastnosti spôsobené veľkosťou by mali 
byť nezávislým kritériom na vymedzenie 
nanomateriálov, iní navrhujú, aby sa toto 
použilo kumulatívnym spôsobom, čím by 
sa obmedzila pôsobnosť definície,
zatiaľ čo niektorí navrhujú ďalšie zúženie 
vymedzenia pojmu na nerozpustné 
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a perzistentné nanomateriály, čo by 
znamenalo, že by sa už na úrovni definícií 
zohľadňovali možné riziká, iní 
argumentujú proti takémuto apriórnemu 
obmedzeniu,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže súčasnú situáciu nanomateriálov 
charakterizujú mnohé rozpory alebo 
dokonca paradoxy, nezhody a politické 
rozbroje, počnúc najzákladnejšími 
vecami, akými je napríklad vymedzenie 
pojmov: 

D. keďže súčasnú diskusiu
o nanomateriáloch charakterizuje
nedostatok informácií a vedomostí; keďže 
v súčasnosti neexistuje súbor plne 
rozvinutých harmonizovaných definícií, 
napriek tomu, že je k dispozícií alebo vo 
vývoji viacero medzinárodných noriem, 
ktoré vymedzujú „nanorozmer“ ako 
„rozsah veľkostí od približne 1 nm do 100 
nm“, a často rozlišujú: 

- zatiaľ čo za nanomateriály sa vo 
všeobecnosti považujú materiály vo 
veľkosti rádovo 100 nm alebo menej, toto 
sa často interpretuje nesprávne ako 
rozpätie od 1 do 100 nm, hoci termín 
„rád“ sa týka rozmeru všeobecnejšie a nie 
presnej veľkosti,

- nanoobjekty, ktoré sú vymedzené ako 
„materiály, ktoré majú jeden, dva alebo tri 
vonkajšie rozmery na nanoúrovni“;

- mnohí ľudia sa domnievajú, že odlišné 
vlastnosti spôsobené veľkosťou by mali 
byť nezávislým kritériom na vymedzenie 
nanomateriálov, iní navrhujú, aby sa toto 
použilo kumulatívnym spôsobom, čím by 
sa obmedzila pôsobnosť definície,

- materiály s nanoštruktúrou, ktoré sú 
vymedzené ako materiály „s vnútornou 
alebo povrchovou štruktúrou v rozmeroch 
na nanoúrovni “, napr. nerovnosti 
povrchu malých rozmerov;

- zatiaľ čo niektorí navrhujú ďalšie 
zúženie vymedzenia pojmu na 
nerozpustné a perzistentné nanomateriály, 
čo by znamenalo, že by sa už na úrovni 
definícií zohľadňovali možné riziká, iní 
argumentujú proti takémuto apriórnemu 
obmedzeniu,

keďže Európska komisia musí 
podporovať harmonizovanú definíciu 
nanomateriálov na úrovni OSN a iných 
príslušných orgánov, a Európskemu 
parlamentu a Rade predložiť revíziu 
európskeho právneho rámca súvisiaceho 
s touto otázkou,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zatiaľ čo za nanomateriály sa vo 
všeobecnosti považujú materiály vo 
veľkosti rádovo 100 nm alebo menej, toto 
sa často interpretuje nesprávne ako rozpätie 
od 1 do 100 nm, hoci termín „rád“ sa týka 
rozmeru všeobecnejšie a nie presnej 
veľkosti,

zatiaľ čo za nanomateriály sa vo 
všeobecnosti považujú materiály vo 
veľkosti rádovo 100 nm, toto sa často 
interpretuje nesprávne ako rozpätie od 1 do 
100 nm, hoci termín „rád“ sa týka rozmeru 
všeobecnejšie a nie presnej veľkosti,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Db. keďže takmer neobmedzené využitie 
nanotechnológií vo veľmi rôznorodých 
odvetviach ako elektronika, textil, 
biomedicína, zdravie a blahobyt, 
agropotravinárstvo alebo energetika 
spôsobuje, že je nemožné vytvoriť 
jednotný regulačný rámec na úrovni 
Spoločenstva,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Da. keďže regulačné aspekty 
nanomateriálov musia pokryť aj 
nanočastice a rôzne nanotechnológie a 
nano-predmety, ako sú nanorúrky, 
nanovlákna, nanofilmy, nano-agregáty, 
nano-aglomeráty(alebo agregáty 
nanočastíc alebo nanomateriálov) atď., a 
ich využitie, ako aj materiály s 
nanoštruktúrou, táto situácia naznačuje, 
že je potrebné prijať metodicky prístup a 
protokoly o skúškach a iné osobitné 
ustanovenia,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže v kontexte REACHu doteraz 
nebolo možné dospieť k dohode ani 
o usmerneniach k identifikácii 
nanomateriálov, čím sa dôležité 
rozhodnutia v kontexte registrácie 
ponechávajú na hospodárske subjekty,

E. keďže v kontexte REACHu sú potrebné 
ďalšie usmernenia a poradenstvo 
o nanomateriáloch, najmä pokiaľ ide 
o identifikáciu látok,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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E. keďže v kontexte REACHu doteraz 
nebolo možné dospieť k dohode ani 
o usmerneniach k identifikácii 
nanomateriálov, čím sa dôležité 
rozhodnutia v kontexte registrácie
ponechávajú na hospodárske subjekty,

E. keďže v kontexte REACHu doteraz 
nebolo možné dospieť k dohode ani 
o usmerneniach k identifikácii 
nanomateriálov, ani o potrebe skúšok na 
osobitné posudzovanie nanotechnológií 
a nanomateriálov; keďže v takejto situácii 
sa dôležité rozhodnutia, pokiaľ ide o 
registráciu,  ponechávajú na hospodárske 
subjekty,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže nie sú k dispozícií žiadne presné 
informácie o skutočnom používaní 
nanomateriálov v spotrebných výrobkoch, 
napríklad:

F. keďže presné informácie o používaní 
nanomateriálov v spotrebných výrobkoch 
závisia od zdroja informácií, a keďže 
REACH poskytne jasný obraz o ich 
používaní;

– zatiaľ čo údaje inventáre renomovaných 
inštitúcií uvádzajú, že na trhu je vyše 800 
výrobkov založených na 
nanotechnológiách, o ktorých informovali 
ich výrobcovia, obchodné združenia tých 
istých výrobcov však tieto počty 
spochybňujú na základe toho, že ide 
o nadhodnotenie, no neuvádzajú vlastné 
konkrétne čísla,

– zatiaľ čo podniky rady používajú 
tvrdenia o využívaní nanotechnológií vo
výrobkoch a termín nano má priaznivý 
marketingový efekt, sú striktne proti 
požiadavkám objektívneho označovania,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

F. keďže nie sú k dispozícií žiadne presné 
informácie o skutočnom používaní 
nanomateriálov v spotrebných výrobkoch, 
napríklad:

F. keďže presné informácie o používaní 
nanotechnológií v spotrebných výrobkoch 
závisia od zdroja informácií, a keďže 
REACH poskytne jasný obraz o ich 
používaní;

– zatiaľ čo údaje inventáre renomovaných 
inštitúcií uvádzajú, že na trhu je vyše 800 
výrobkov založených na 
nanotechnológiách, o ktorých informovali 
ich výrobcovia, obchodné združenia tých 
istých výrobcov však tieto počty 
spochybňujú na základe toho, že ide 
o nadhodnotenie, no neuvádzajú vlastné 
konkrétne čísla,
– zatiaľ čo podniky rady používajú 
tvrdenia o využívaní nanotechnológií vo 
výrobkoch a termín nano má priaznivý 
marketingový efekt, sú striktne proti 
požiadavkám objektívneho označovania,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Fa. keďže nedostatok jasných informácií 
o skutočnom používaní nanomateriálov 
v spotrebných výrobkoch sa 
pravdepodobne nezmení, ak nebudú 
existovať jasné požiadavky notifikovania 
o používaní nanomateriálov, a ak sa 
nebude v plnom rozsahu uplatňovať 
smernica 2006/114/ES o klamlivej 
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a porovnávacej reklame;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

G. keďže prezentácie o možných prínosoch 
nanomateriálov predvídajú obrovský počet 
budúcich aplikácií nanomateriálov; 
napriek tomu však prakticky neprebieha 
takmer žiadna diskusia o regulácii 
nanomateriálov,

G. keďže prezentácie o možných prínosoch 
nanomateriálov predvídajú obrovský počet 
budúcich aplikácií nanomateriálov, ktoré je 
potrebné regulovať, ak sa ich netýkajú 
súčasné predpisy; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

G. keďže prezentácie o možných prínosoch 
nanomateriálov predvídajú obrovský počet 
budúcich aplikácií nanomateriálov; napriek 
tomu však prakticky neprebieha takmer 
žiadna diskusia o regulácii 
nanomateriálov,

G. keďže prezentácie o možných prínosoch 
nanomateriálov predvídajú obrovský počet 
budúcich aplikácií nanomateriálov; keďže 
tento obrovský počet sa podstatne zníži,
keď sa začne hovoriť o realite a 
užitočnosti nanotechnológií a 
nanomateriálov v rôznych aplikáciách a 
výrobkoch a regulácii nanomateriálov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ga. súčasne sa domnieva, že je 
nevyhnutné, aby sa rozšíril na 
nanomateriály rozsah pôsobnosti platných 
legislatívnych textov Spoločenstva alebo 
textov, ktoré prechádzajú zmenou a 
doplnením, ako je nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 
18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH), smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES 
zo 16. februára 1998 o uvádzaní 
biocídnych výrobkov na trh, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. 
januára 1997 o nových potravinách 
a nových prídavných látkach, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o 
prídavných látkach v potravinách, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/13/ES z 20. marca 2000 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 
potravín, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 
22. septembra 2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín 
a krmív, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
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potravín, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. 
februára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 76/768/EHS o aproximácií 
právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa kozmetických výrobkov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 
bezpečnosti nanomateriálov: zatiaľ čo 
vedecké výbory Komisie upozorňujú na 
podstatné nedostatky, nielen pokiaľ ide 
o kľúčové údaje, ale aj metódy získavania 
takýchto údajov, mnohí zástupcovia 
priemyslu tvrdia, že sú dostupné všetky 
príslušné údaje a že metodika nemá 
žiadne nedostatky,

H. keďže diskusia o možnosti 
posudzovania bezpečnosti nanomateriálov 
pokračuje, zatiaľ čo vedecké výbory 
Komisie a OECD zistili, že v zásade je 
možné použiť jestvujúce metódy 
posudzovania; keďže rovnaký názor 
zastáva väčšina zástupcov priemyslu, ktorí 
sa navyše domnievajú, že k veľkej väčšine 
v súčasnosti vyrábaných nanomateriálov 
jestvujú údaje potrebné na posúdenie 
bezpečnosti komerčných výrobkov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 
bezpečnosti nanomateriálov: zatiaľ čo 
vedecké výbory Komisie upozorňujú na 
podstatné nedostatky, nielen pokiaľ ide 

H. keďže diskusia o možnosti 
posudzovania bezpečnosti nanomateriálov 
pokračuje: zatiaľ čo vedecké výbory 
Komisie a OECD zistili, že v zásade je 
možné použiť jestvujúce metódy 
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o kľúčové údaje, ale aj metódy získavania 
takýchto údajov, mnohí zástupcovia 
priemyslu tvrdia, že sú dostupné všetky 
príslušné údaje a že metodika nemá 
žiadne nedostatky,

posudzovania; keďže rovnaký názor 
zastáva väčšina zástupcov priemyslu, ktorí 
sa navyše domnievajú, že k veľkej väčšine 
v súčasnosti vyrábaných nanomateriálov 
jestvujú údaje potrebné na posúdenie 
bezpečnosti komerčných výrobkov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 
bezpečnosti nanomateriálov: zatiaľ čo
vedecké výbory Komisie upozorňujú na 
podstatné nedostatky, nielen pokiaľ ide 
o kľúčové údaje, ale aj metódy získavania 
takýchto údajov, mnohí zástupcovia 
priemyslu tvrdia, že sú dostupné všetky 
príslušné údaje a že metodika nemá 
žiadne nedostatky,

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 
bezpečnosti nanomateriálov; keďže 
vedecké výbory a agentúry Európskej 
únie upozorňujú na podstatné nedostatky, 
nielen pokiaľ ide o kľúčové údaje, ale aj 
metódy získavania takýchto údajov; keďže 
Európska únia preto musí pokračovať 
v investovaní do VaV v oblasti 
nanomateriálov a v spolupráci so svojimi 
agentúrami a medzinárodnými partnermi 
vyvinúť metódy na hodnotenie, vhodnú 
harmonizovanú metrológiu 
a nomenklatúru;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 

H. keďže jestvujú veľké názorové nezhody 
v otázke možnosti posudzovania 
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bezpečnosti nanomateriálov: zatiaľ čo
vedecké výbory Komisie upozorňujú na 
podstatné nedostatky, nielen pokiaľ ide 
o kľúčové údaje, ale aj metódy získavania 
takýchto údajov, mnohí zástupcovia 
priemyslu tvrdia, že sú dostupné všetky 
príslušné údaje a že metodika nemá žiadne 
nedostatky,

bezpečnosti nanomateriálov: hoci vedecké 
výbory Komisie upozorňujú na podstatné 
nedostatky, nielen pokiaľ ide o kľúčové 
údaje, ale aj metódy získavania takýchto 
údajov a odstraňovania nedostatku 
vedomostí o nanotechnológiách a 
nanomateriáloch; keďže mnohí 
zástupcovia priemyslu tvrdia, že sú 
dostupné všetky príslušné údaje a že 
metodika nemá žiadne nedostatky,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ha. keďže SCENIHR identifikoval 
niekoľko špecifických zdravotných rizík 
a toxických účinkov na organizmy 
v životnom prostredí u niektorých 
nanomateriálov, a zastáva názor, že tieto 
nálezy identifikujú potenciálne riziká, 
ktoré by sa mali vziať do úvahy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Hb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hb. keďže SCENIHR ďalej zistil celkový 
nedostatok vysokokvalitných údajov 
o expozícii človeka a životného prostredia, 
a očakáva, že postupy posudzovania rizika 
budú aj naďalej vo vývoji až dovtedy, kým 
nebude k dispozícii dostatok vedeckých 
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informácií, ktoré by umožnili 
charakterizovať možné škodlivé účinky na 
človeka a životné prostredie, a prišiel 
k záveru, že je nutné ďalej vyvíjať, 
overovať a štandardizovať metodiky 
odhadov expozície a identifikácie 
nebezpečenstva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Hc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hc. keďže kombinácia dôkazov o rizikách 
niektorých nanomateriálov a celkový 
nedostatok metód na riadne posúdenie 
rizík nanomateriálov je dôvodom na 
znepokojenie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Hd (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hd. keďže súčasný objem financií 
určených na výskum environmentálnych, 
zdravotných a bezpečnostných aspektov 
nanomateriálov v 7. rámcovom programe 
pre výskum (7. RP) je úplne nedostatočný;
keďže kritériá na posudzovanie 
udeľovania podpory výskumným 
projektom na hodnotenie bezpečnosti 
nanomateriálov v 7. RP sú príliš 
reštriktívne (t. j. program sa sústredí 
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najmä na inovácie) a preto nepodporujú 
v dostatočnej miere naliehavý vývoj 
vedeckých metód posudzovania 
nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ha. keďže veľká časť fondov 7. 
rámcového programu pre výskum a rozvoj 
technológií určená pre nanotechnológie je 
pridelená na programy výskumu a rozvoja 
nanotechnológií na úkor ich 
posudzovania, vypracovania a rozvoja 
osobitných metodík posudzovania 
bezpečnosti a environmentálneho a 
zdravotného vplyvu nanotechnológií a 
nanomateriálov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie He (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

He. keďže vedomosti o možných vplyvoch 
na zdravie a životné prostredie vážne 
zaostávajú za tempom vývoja na trhu, čo 
prináša principiálne otázky o tom, či 
súčasný model dokáže reagovať „v 
reálnom čase“ na nové, vznikajúce 
technológie,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže Parlament žiadal o preskúmanie 
účinkov nanočastíc, ktoré nie sú ľahko 
rozpustné alebo biologicky rozložiteľné, 
v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti 
ešte predtým, než sa začnú takéto častice 
vyrábať a uvádzať na trh,

I. keďže Parlament žiadal v rámci svojho 
uznesenia z 28. septembra 2006 o 
nanovedách a nanotechnológiách: akčný 
plán pre Európu 2005 – 20091

o preskúmanie účinkov nanočastíc, ktoré 
nie sú ľahko rozpustné alebo biologicky 
rozložiteľné, v súlade so zásadou 
predbežnej opatrnosti ešte predtým, než sa 
začnú takéto častice vyrábať a uvádzať na 
trh,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže hodnotu oznámenia Komisie 
o regulačných aspektoch nanomateriálov 
vážne oslabuje skutočnosť, že neobsahuje 
vôbec žiadne informácie o konkrétnych 
vlastnostiach nanomateriálov, ich použití 
v praxi a možných rizikách a prínosoch,

J. keďže hodnotu oznámenia Komisie 
o regulačných aspektoch nanomateriálov 
vážne znižuje skutočnosť, že neobsahuje 
vôbec žiadne informácie o konkrétnych 
vlastnostiach nanomateriálov, ich použití 
v praxi a možných rizikách a prínosoch, 
a preto vyvoláva pochyby o potrebe a 
osobitnom prínose, ktoré nanotechnológie 
a nanomateriály môžu predstavovať 
v porovnaní s konvenčnými 
technológiami, materiálmi a látkami,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 426.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže hodnotu oznámenia Komisie 
o regulačných aspektoch nanomateriálov 
vážne oslabuje skutočnosť, že neobsahuje 
vôbec žiadne informácie o konkrétnych 
vlastnostiach nanomateriálov, ich použití 
v praxi a možných rizikách a prínosoch,

keďže hodnota oznámenia Komisie 
o regulačných aspektoch nanomateriálov 
by bola vyššia, ak by obsahovalo viac
informácií o konkrétnych vlastnostiach 
nanomateriálov, ich použití v praxi 
a možných rizikách a prínosoch,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K. keďže Komisia predložila len analýzu
a prehľad príslušných právnych predpisov 
Spoločenstva bez toho, aby posúdila 
súčasné alebo budúce použitie 
nanomateriálov, a bez toho, aby uviedla 
podrobnosti o špecifickej povahe 
nanomateriálov a problémoch, ktoré 
z toho vyplývajú;

K. keďže Komisia predložila prehľad 
príslušných právnych predpisov 
Spoločenstva, pričom sa sústredila na tie 
nanomateriály, ktoré sa v súčasnosti 
vyrábajú a/alebo uvádzajú na trh,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže z prehľadu Komisie vyplýva, že 
v súčasnosti nie sú v legislatíve 
Spoločenstva žiadne špecifické 
ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov,

L. keďže z prehľadu Komisie vyplýva, že 
v súčasnosti nie sú v legislatíve 
Spoločenstva potrebné žiadne špecifické 
ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov, 
pretože nanomateriály sú látky, a látky sú 
dostatočne kryté legislatívou 
o chemických látkach a odvetvovými 
právnymi predpismi;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže z prehľadu Komisie vyplýva, že 
v súčasnosti nie sú v legislatíve 
Spoločenstva žiadne špecifické 
ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov,

L. keďže z prehľadu Komisie vyplýva, že 
v súčasnosti nie sú v legislatíve 
Spoločenstva potrebné žiadne špecifické 
ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov, 
pretože nanomateriály sú látky, a látky sú 
dostatočne kryté legislatívou 
o chemických látkach a odvetvovými 
právnymi predpismi;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie La (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

La. keďže bližší pohľad na REACH 
odhalí mnohé nedostatky v súvislosti 
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s problematikou nanomateriálov, napr.:
- jednotonový prah vylučuje 
nanomateriály vyrábané v malých 
množstvách, hoci takéto nanomateriály sú 
prítomné v spotrebných tovaroch;
- hodnotenie expozície je povinné len 
v prípade látok vyrábaných v množstve 
väčšom ako 10 ton/rok a látok spĺňajúcich 
podmienky klasifikácie ako nebezpečné 
látky v zmysle smernice 64/548/EHS; pri 
súčasných ťažkostiach s identifikáciou 
nebezpečenstva môže dôjsť 
k neposkytnutiu hodnotenia rizika 
z dôvodu neidentifikovania 
nebezpečenstiev na základe jestvujúcej 
metodiky, hoci hodnotenie expozície je 
nevyhnutné na riadne posúdenie rizika 
nanomateriálov;
- požiadavky notifikácie v REACH pre 
látky vo výrobkoch sa týkajú iba látok 
vzbudzujúcich veľké obavy, ktoré sú na 
zozname kandidátov a ktoré sú prítomné 
v koncentráciách vyšších ako 0,1 % 
hmotnosti výrobku a v celkovom množstve 
presahujúcom jednu tonu v týchto 
výrobkoch na výrobcu a na rok; na 
zozname kandidátov nefiguruje 
v súčasnosti žiaden nanomateriál, 
a zaradenie na zoznam bude zložité 
z dôvodu problémov s identifikáciou rizík 
nanomateriálov, a, ak by sa tieto problémy 
aj podarilo prekonať, nanomateriály by 
pravdepodobne neprekročili prahy tonáže 
a koncentrácie, je preto veľmi 
nepravdepodobné, že REACH vo svojej 
súčasnej podobe povedie k notifikovaniu 
nanomateriálov vo výrobkoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie La (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ea. keďže pre látky, ktoré je možné 
používať vo forme nanomateriálov, 
neplatí nariadenie (ES) č. 19047/2006 
(REACH), a preto sa v takejto situácii 
takéto látky vrátane ich nanometrických 
foriem nevyhodnocujú; keďže podľa 
nariadenia (ES) č. 1947/2006 (REACH) 
sa nanomateriály nepovažujú za veľmi 
nebezpečné látky a pokiaľ ide o látky 
uvedené v článkoch, je oznamovanie látok 
klasifikovaných ako CMR povinné iba po 
prekročení prahovej hodnoty 0,1 %;
keďže hodnotenie vystavenia látkam sa 
vyžaduje iba v prípade, ak je látka 
vyhodnotená ako toxická pre zdravie 
alebo životné prostredie,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Lb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lb. keďže jestvuje riziko, že právne 
predpisy o odpade sa pri neexistencii 
špecifických ustanovení 
o nanomateriáloch nebudú uplatňovať 
správne, napr. :

- riadne spracovanie odpadu závisí o. i. od 
nebezpečnosti odpadu, t. j. od kritérií 
prijímania pre rôzne druhy odpadu na 
skládke, ktoré sa však nebudú uplatňovať 
na nanomateriály v prípade, ako nebude 
jestvovať dohodnutá metodika 
identifikácie nebezpečenstva, čo bude 
viesť k nešpecifickému spravovaniu 
nanomateriálov v závislosti od všeobecnej 
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povahy odpadu, v ktorom sa nachádzajú 
(od pevného komunálneho odpadu až po 
nebezpečný odpad);
- limitné hodnoty emisií pre spaľovanie 
odpadu sa uplatňujú len na určité známe 
znečisťujúce látky a nie na 
nanomateriály, hoci niektoré z nich môžu 
byť klasifikované ako znečisťujúce látky, 
alebo môžu vyžadovať osobitné 
požiadavky (napr. uhlíkové nanorúrky, 
ktoré môžu mať vlastnosti podobné 
azbestu, sú stabilné až do veľmi vysokých 
teplôt);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Lc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lc. keďže právne predpisy o vode 
a vzduchu ignorujú problematiku 
nanomateriálov, pretože jestvujúce limity 
alebo normy kvality sú založené na 
hmotnosti, ale nanomateriály vyžadujú 
rádovo iné metódy merania na to, aby sa 
mohli riadne posúdiť (t. j. počet častíc 
alebo celková plocha povrchu);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ld (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Ld. keďže právne predpisy o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia (IPPC) nebudú 
dostatočné na to, aby sa týkali možných 
rizík nanomateriálov:
- výroba niektorých nanomateriálov 
nemusí byť dostatočne pokrytá preto, že 
predmetné materiály nepatria do žiadnej 
z kategórií podľa tradičnej chemickej 
nomenklatúry (napr. fullerény, ktoré nie 
sú organickými látkami, ale zároveň sa 
výrazne odlišujú od obvyklých 
anorganických foriem uhlíka); 
- nemôže byť pokryté spracovanie po 
výrobe (napr. spracovanie uhlíkových 
nanorúrok do tovarov);
- nie je jasné, ako by bolo možné 
vypracovať referenčné dokumenty pre 
najlepšie dostupné techniky v prípade 
veľkého počtu nanomateriálov, pretože 
k jednotlivým nanomateriálom je potrebné 
pristupovať individuálne;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Le (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Le. keďže existujú principiálne problémy, 
pokiaľ ide o účinnosť kľúčových 
ustanovení právnych predpisov o ochrane 
pracovníkov v prípade nanomateriálov:
- povinnosť zamestnávateľa vykonať 
hodnotenie rizika ako základ opatrení na 
riadenie rizika , napr. substitúcie alebo 
ustanovenia limitov expozície 
v pracovnom prostredí, narúša 
neexistencia primeraných 
a odsúhlasených metodík posudzovania 
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rizika nanomateriálov, a dokonca 
ustanovení,
- jestvujúce nástroje často nedokážu 
detegovať nanomateriály, čím sa kontrola 
expozície stáva ešte ťažšou, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Lf (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lf. keďže podstatné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy, o ktorých 
v súčasnosti rokuje Rada a Európsky 
parlament v kontexte prepracúvania 
smernice o kozmetike a hodnotenia 
nariadenia o nových potravinách, 
zdôrazňujú potrebu zmeniť a doplniť 
legislatívu Spoločenstva tak, aby 
primeraným spôsobom riešila otázku 
nanomateriálov,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Lg (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lg. keďže súčasná diskusia o regulačných 
aspektoch nanomateriálov sa vo veľkej 
miere obmedzuje na odborné kruhy, hoci 
nanomateriály majú potenciál priniesť 
rozsiahle spoločenské zmeny, ktoré 
vyžadujú široké konzultácie verejnosti 
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a jej plnú účasť v rozhodovacom procese,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

M. keďže rozšírené uplatňovanie patentov
na nanomateriály by mohlo spomaliť 
ďalšiu inováciu,

M. keďže rozšírené uplatňovanie patentov 
na nanomateriály, rovnako ako nadmerné 
náklady na patentovanie a chýbajúce 
uľahčenie prístupu k patentom pre veľmi 
malé podniky a malé a stredné podniky,
by mohlo spomaliť ďalšiu inováciu,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

N. keďže pravdepodobná konvergencia 
nanotechnológií s biotechnológiami 
a informačnými technológiami prináša so 
sebou vážne etické otázky,

N. keďže pravdepodobná konvergencia 
nanotechnológií s biotechnológiami, 
biológiou, kognitívnymi vedami
a informačnými technológiami prináša so 
sebou vážne etické otázky, otázky ochrany, 
bezpečnosti a dodržiavania základných 
práv,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

N. keďže pravdepodobná konvergencia 
nanotechnológií s biotechnológiami 
a informačnými technológiami prináša so 
sebou vážne etické otázky,

N. keďže pravdepodobná konvergencia 
nanotechnológií s biotechnológiami 
a informačnými technológiami prináša so 
sebou vážne etické otázky, ktoré je nutné 
analyzovať v novom stanovisku Európskej 
skupiny pre etiku vo vede a nových 
technológiách,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Na (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na. keďže európsky kódex správania pre 
zodpovedný výskum v oblasti nanovied 
a nanotechnológií je nevyhnutným 
nástrojom pre bezpečný, integrovaný 
a zodpovedný výskum nanomateriálov;
keďže kódex musia prijať a dodržiavať 
všetci výrobcovia, ktorí majú v úmysle 
vyrábať alebo umiestňovať výrobky na 
trh;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Na (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na. keďže zásada opatrnosti, zásada 
znečisťovateľ platí a ciele trvalej 
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udržateľnosti musia vytvárať základ 
orientačného a regulačného rámca pre 
nanotechnológie a nanomateriály a tieto 
zásady a ciele sa musia podieľať na tom, 
aby vývoj nanotechnológií a 
nanomateriálov viedol k využívaniu, ktoré 
bude prospešnejšie pre spoločnosť,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. je presvedčený, že prínosy 
nanomateriálov je možné využiť iba 
v rámci jasného regulačného rámca, ktorý 
by presne riešil povahu potenciálnych 
bezpečnostných problémov týkajúcich sa 
nanomateriálov;

1. je presvedčený, že prínosy 
nanomateriálov budú predstavovať ešte 
väčší prínos vtedy,ak budú zodpovedať 
skutočným potrebám občanov, ak budú  
zavedené legislatívne alebo iné normy, 
ktoré zodpovedajú veľkému množstvu 
očakávaných technologických a 
priemyselných uplatnení a ktoré zahŕňajú 
tak aspekty zdravia a bezpečnosti, ako aj 
výskumu a rozvoja, ochrany práv 
duševného vlastníctva a inovácie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. je presvedčený, že prínosy 
nanomateriálov je možné využiť iba 
v rámci jasného regulačného rámca, ktorý 
by presne riešil povahu potenciálnych 
bezpečnostných problémov týkajúcich sa 

1. je presvedčený, že prínosy 
nanotechnológií a nanomateriálov je 
možné využiť iba v rámci jasného 
politického a regulačného rámca, ktorý by 
presne riešil nanotechnológie, materiály a 
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nanomateriálov; ich súčasné a budúce aplikácie a povahu 
potenciálnych bezpečnostných problémov 
týkajúcich sa nanomateriálov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. považuje za veľmi zavádzajúce, ak 
Komisia napriek tomu, že neexistujú 
žiadne špecifické ustanovenia 
o nanomateriáloch v legislatíve 
Spoločenstva, tvrdí, že súčasná legislatíva 
v zásade pokrýva riziká súvisiace 
s nanomateriálmi, pričom v skutočnosti 
ich riziká pre nedostatok príslušných 
údajov a metód hodnotenia vôbec 
nepozná;

3. podporuje názor Komisie, že súčasné 
právne predpisy v zásade kryjú riziká 
nanomateriálov, a súhlasí s tým, že údaje 
a metódy hodnotenia rizika sú v zásade 
použiteľné, a že ďalšiu úpravu týchto 
metód musí posúdiť pracovná skupina 
OECD o vyrábaných nanomateriáloch;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. považuje za veľmi zavádzajúce, ak 
Komisia napriek tomu, že neexistujú 
žiadne špecifické ustanovenia 
o nanomateriáloch v legislatíve 
Spoločenstva, tvrdí, že súčasná legislatíva 
v zásade pokrýva riziká súvisiace 
s nanomateriálmi, pričom v skutočnosti 
ich riziká pre nedostatok príslušných 

3. podporuje názor Komisie, že súčasné 
právne predpisy v zásade kryjú riziká 
nanomateriálov, a súhlasí s tým, že údaje 
a metódy hodnotenia rizika sú v zásade 
použiteľné, a že ďalšiu úpravu týchto 
metód musí posúdiť pracovná skupina 
OECD o vyrábaných nanomateriáloch;
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údajov a metód hodnotenia vôbec 
nepozná;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. považuje za veľmi zavádzajúce, ak 
Komisia napriek tomu, že neexistujú 
žiadne špecifické ustanovenia 
o nanomateriáloch v legislatíve 
Spoločenstva, tvrdí, že súčasná legislatíva 
v zásade pokrýva riziká súvisiace 
s nanomateriálmi, pričom v skutočnosti ich 
riziká pre nedostatok príslušných údajov 
a metód hodnotenia vôbec nepozná;

3. domnieva sa, že súčasná legislatíva síce 
v zásade pokrýva riziká súvisiace 
s nanomateriálmi, ale zároveň je potrebné 
ju doplniť príslušnými údajmi, metódami 
skúšania a metódami hodnotenia rizík 
súvisiacich s nanomateriálmi, aby sa 
zabezpečila potrebné úroveň ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. domnieva sa, že pokiaľ súčasná 
legislatíva neobsahuje žiadne špecifické 
ustanovenia o nanomateriáloch a pokiaľ 
chýbajú údaje o rizikách nanomateriálov, 
a dokonca aj metódy na ich posudzovanie, 
nebude možné dosiahnuť primeraný 
stupeň ochrany len lepším vykonávaním 
právnych predpisov;

vypúšťa sa.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. domnieva sa, že pokiaľ súčasná 
legislatíva neobsahuje žiadne špecifické 
ustanovenia o nanomateriáloch a pokiaľ 
chýbajú údaje o rizikách nanomateriálov, 
a dokonca aj metódy na ich posudzovanie, 
nebude možné dosiahnuť primeraný 
stupeň ochrany len lepším vykonávaním 
právnych predpisov;

4. zastáva názor, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti legislatívnych textov 
Spoločenstva týkajúcich sa bežných 
spotrebných výrobkov na nanomateriály, 
nielen pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré 
sa v súčasnosti menia a dopĺňajú, ako je 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 
76/768/EHS o aproximácií právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
kozmetických výrobkov a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
258/97 z 27. januára 1997 o nových 
potravinách a nových prídavných látkach, 
ale tiež nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 
18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemikálií (REACH), smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES 
zo 16. februára 1998 o uvádzaní 
biocídnych výrobkov na trh, nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/2008 zo 16. decembra 2008 o 
prídavných látkach v potravinách, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/13/ES z 20. marca 2000 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 
potravín, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 
22. septembra 2003 o sledovateľnosti 
a označovaní geneticky modifikovaných 
organizmov a sledovateľnosti potravín 
a krmív vyrobených z geneticky 
modifikovaných organizmov, nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné zásady 
a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. domnieva sa, že pokiaľ súčasná 
legislatíva neobsahuje žiadne špecifické 
ustanovenia o nanomateriáloch a pokiaľ 
chýbajú údaje o rizikách nanomateriálov, 
a dokonca aj metódy na ich posudzovanie, 
nebude možné dosiahnuť primeraný 
stupeň ochrany len lepším vykonávaním 
právnych predpisov;

4. domnieva sa, že nanomateriály sú  
súčasnosti v dostatočnom rozsahu kryté 
platnou legislatívou a OECD potvrdila 
uplatniteľnosť skúšobných metód, ale 
nástroje na presadzovanie súčasných 
právnych predpisov je potrebné ďalej 
rozvíjať;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. domnieva sa, že pokiaľ súčasná 
legislatíva neobsahuje žiadne špecifické 4. domnieva sa, že nanomateriály sú  

súčasnosti v dostatočnom rozsahu kryté 
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ustanovenia o nanomateriáloch a pokiaľ 
chýbajú údaje o rizikách nanomateriálov, 
a dokonca aj metódy na ich posudzovanie, 
nebude možné dosiahnuť primeraný 
stupeň ochrany len lepším vykonávaním 
právnych predpisov;

platnou legislatívou a OECD potvrdila 
uplatniteľnosť skúšobných metód, ale 
nástroje na presadzovanie súčasných 
právnych predpisov je potrebné ďalej 
rozvíjať;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. domnieva sa, že navrhované zameranie
implementácie neposkytuje „bezpečný 
a zodpovedný prístup“ 
k nanotechnológiám, za ktorý sa Komisia 
zasadzuje, keďže na trhu sa už nachádza 
množstvo nanomateriálov najmä 
v mimoriadne citlivých výrobkoch, akými 
sú kozmetika a čistiace prostriedky, 
pričom ich bezpečnosť nebola dostatočne 
posúdená a nie sú k dispozícií ani 
dostatočné spotrebiteľské informácie 
o ich použití;

5. domnieva sa, že sa podnikajú kroky 
potrebné na to, aby bol implementovaný 
„bezpečný a zodpovedný prístup“ 
k nanotechnológiám, za ktorý sa Komisia 
zasadzuje;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. domnieva sa, že navrhované zameranie
implementácie neposkytuje „bezpečný 
a zodpovedný prístup“ 
k nanotechnológiám, za ktorý sa Komisia 

5. domnieva sa, že Komisia podniká kroky 
potrebné na to, aby bol implementovaný 
„bezpečný a zodpovedný prístup“ 
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zasadzuje, keďže na trhu sa už nachádza 
množstvo nanomateriálov najmä 
v mimoriadne citlivých výrobkoch, akými 
sú kozmetika a čistiace prostriedky, 
pričom ich bezpečnosť nebola dostatočne 
posúdená a nie sú k dispozícií ani 
dostatočné spotrebiteľské informácie 
o ich použití;

k nanotechnológiám,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. domnieva sa, že navrhované zameranie 
implementácie neposkytuje „bezpečný 
a zodpovedný prístup“ 
k nanotechnológiám, za ktorý sa Komisia
zasadzuje, keďže na trhu sa už nachádza 
množstvo nanomateriálov najmä 
v mimoriadne citlivých výrobkoch, akými 
sú kozmetika a čistiace prostriedky, pričom 
ich bezpečnosť nebola dostatočne 
posúdená a nie sú k dispozícií ani 
dostatočné spotrebiteľské informácie 
o ich použití;

5. domnieva sa, že koncepcia „bezpečného, 
zodpovedného a integrovaného prístupu“ 
k nanotechnológiám, za ktorý sa Európska 
únia zasadzuje, je ohrozená nedostatkom 
informácií týkajúcich sa nanomateriálov, 
ktoré sa už nachádzajú na trhu, a to
najmä v mimoriadne citlivých výrobkoch, 
akými sú kozmetika a čistiace prostriedky;
žiada Komisiu, aby do júna 2011 
predložila správu o prítomnosti 
a bezpečnosti nanomateriálov na 
európskom trhu a o potrebe zriadenia 
osobitného európskeho fondu v kontexte 
7. rámcového programu, ktorého cieľom 
by bolo financovanie výskumu 
o bezpečnom vývoji a používaní 
nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. žiada, aby sa pre akékoľvek výrobky, 
ktoré obsahujú nanotechnológie alebo 
nanomateriály nesúce riziko spojené s 
vystavením pracujúcich alebo 
spotrebiteľov nanočasticiam alebo ich 
šíreniu do životného prostredia, 
nepovoľovalo uvedenie na trh; domnieva 
sa, že takéto opatrenie je potrebné 
dovtedy, kým sa  nevyvinú metódy 
osobitného posudzovania umožňujúce 
získať vedecké údaje, ktoré dokazujú, že 
používané nanotechnológie a 
nanomateriály sú bezpečné pre ľudské 
zdravie a životné prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. žiada, aby sa výrobky, ktoré sú už 
uvedené na trh a obsahujú 
nanotechnológie alebo nanomateriály, 
opätovne preskúmali podľa zásady 
„žiadne údaje, žiaden trh“, ktorá je 
uvedená v nariadení (ES) č. 1907/2006 
(REACH), a aby boli stiahnuté z trhu v 
prípade, že neexistuje žiadny údaj, alebo 
údaje nepostačujú na to, aby sa potvrdila 
bezpečnosť výrobkov pre ľudské zdravie a 
životné prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
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Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5c. žiada, aby sa prijali opatrenia na 
spracovanie a separovanie odpadu z 
výrobkov obsahujúcich nanotechnológie a 
nanomateriály, úpravu vzduchu a 
tekutých odpadov z priemyslu 
nanotechnológií a nanomateriálov, a tým 
sa zabránilo nekontrolovanému šíreniu 
nanotechnológií a nanomateriálov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. žiada Komisiu, aby od základu 
prehodnotila svoj prístup k regulácii 
nanomateriálov, a aby čo najskôr 
revidovala všetky príslušné právne 
predpisy tak, aby bol vytvorený 
prispôsobivý systém riadenia so včasnými 
varovaniami a kategóriami rizík skôr, než
sa stane technológia takou zaužívanou, že 
jej vývoj nebude možné ovládať bez 
vážnych narušení;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie 
všetkých príslušných právnych predpisov 
do konca roku 2009, aby do praxe zaviedla 
zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ pri 
všetkých použitiach nanomateriálov 
v spotrebiteľských výrobkoch alebo vo 
výrobkoch, ktoré môžu spôsobiť únik do 
životného prostredia;

6. žiada Komisiu, aby uskutočnila
posúdenie všetkých príslušných právnych 
predpisov do konca roku 2012, aby tak 
zabezpečila, že ustanovenia legislatívy 
a implementačných nástrojov budú 
zohľadňovať osobitné vlastnosti 
nanomateriálov, ktorým sú vystavení 
pracovníci, spotrebitelia a/alebo životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie 
všetkých príslušných právnych predpisov 
do konca roku 2009, aby do praxe zaviedla 
zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ pri 
všetkých použitiach nanomateriálov 
v spotrebiteľských výrobkoch alebo vo 
výrobkoch, ktoré môžu spôsobiť únik do 
životného prostredia;

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie 
všetkých príslušných právnych predpisov 
do konca roku 2009, aby do praxe zaviedla 
zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ pri 
použitiach nanomateriálov, ktoré majú 
pravdepodobný alebo preukázateľný 
zdravotný a environmentálny vplyv a ktoré
sa nachádzajú v spotrebiteľských
výrobkoch;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie 
všetkých príslušných právnych predpisov 

6. žiada Komisiu, aby navrhla posúdenie 
všetkých príslušných právnych predpisov 
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do konca roku 2009, aby do praxe zaviedla 
zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ pri 
všetkých použitiach nanomateriálov 
v spotrebiteľských výrobkoch alebo vo 
výrobkoch, ktoré môžu spôsobiť únik do 
životného prostredia;

do konca roku 2009, aby do praxe zaviedla 
zásadu „žiadne údaje, žiaden trh“ tým 
spôsobom, že bude požadovať 
posudzovanie na základe skúšok 
a schvaľovanie materiálov štádiu takmer 
používania na trhu v pri všetkých 
použitiach nanomateriálov 
v spotrebiteľských výrobkoch alebo vo 
výrobkoch, ktoré môžu spôsobiť únik do 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. žiada Komisiu, aby do 30. júna 2010 
predložila jasný a koherentný politický 
rámec pre základné aspekty vymedzenia 
nanotechnológií a nanomateriálov, 
pričom sa predovšetkým sústredí na tieto 
ciele:
– opätovne vymedziť rozmer od 0,3 nm do 
300 nm,
– zahrnúť do príslušných právnych 
predpisov látky, ktoré majú podobné 
vlastnosti ako nanomateriály, aj  keď ich 
rozmer je väčší ako je rozmer vymedzený v 
právnych predpisoch,
– pokryť v príslušných právnych 
predpisoch všetky nanotechnológie a 
nanomateriály bez ohľadu na ich 
osobitné charakteristiky, ako napr. 
kumulatívne, perzistentné atď., ako aj 
agregáty, aglomeráty, rekombinanty a 
samoobnoviteľné 
materiály(autorégénérants);

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. žiada zavedenie komplexnej definície 
nanomateriálov v legislatíve Spoločenstva, 
ktorá by bola založená na vede 
a základnou podmienkou zmien 
a doplnení príslušnej horizontálnej 
a odvetvovej legislatívy súvisiacich 
s nanotechnológiami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. žiada Komisiu o vytvorenie inventára 
druhov a použití nanomateriálov pred 
a po ich uvedení na trh v EÚ, ktorý by bol 
prístupný verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. žiada, aby sa vypracoval inventár 
rôznych druhov nanotechnológií a 
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nanomateriálov, ich využívania a 
verejného a súkromného výskumu, a aby 
verejnosť mala prístup k tomuto 
inventáru;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. konkrétne žiada o zmeny a doplnenia 
REACHu, ktoré zabezpečia do 18 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti:
- zjednodušenie registrácie vyrábaných 
alebo dovážaných nanomateriálov (s 
prahom na základe naor. povrchovej 
aktivity namiesto tonáže), poskytovanie 
kľúčových údajov o fyzikálno-chemických 
vlastnostiach a ekotoxikologických 
účinkoch;
- správu o chemickej bezpečnosti 
s hodnotením expozície pri všetkých 
registrovaných nanomateriáloch bez 
ohľadu na identifikáciu nebezpečenstva;
- požiadavky notifikácie pri všetkých 
nanomateriáloch umiestňovaných na trhu 
samostatne, v prípravkoch alebo vo 
výrobkoch bez ohľadu na prahy tonáže 
a koncentrácie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7c. žiada o uplatňovanie „povinnej 
starostlivosti“ na výrobcov, ktorí chcú 
umiestniť nanomateriály na trh;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7d. konkrétne žiada také zmeny 
a doplnenia legislatívy o odpade, ktoré 
náležite zohľadnia problematiku 
nanomateriálov, napr.:
- osobitný zápis nanomateriálov do 
zoznamu odpadov v rozhodnutí 
2000/532/ES;
- revíziu prijímacích kritérií pre odpad na 
skládkach v rozhodnutí 2003/33/ES;
- revíziu príslušných limitných hodnôt 
emisií pre spaľovanie paliva, ktoré by 
doplnili merania hmotnosti o merania na 
základe počtu častíc a/alebo povrchu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7e. konkrétne žiada revíziu limitných 
hodnôt emisií a noriem kvality životného 
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prostredia v legislatíve o vzduchu a vode, 
ktoré by dopĺňali merania hmotnosti 
o merania na základe počtu častíc a/alebo 
povrchu tak, aby boli primerané 
problematike nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7f. konkrétne žiada zmenu a doplnenie 
smernice o IPPC, aby sa zabezpečilo, že 
v prípade všetkých príslušných 
nanomateriálov:
- sa bude vzťahovať na výrobu 
a spracovanie;
- budú ustanovené nové alebo 
prispôsobené staršie referenčné 
dokumenty pre najlepšie dostupné 
techniky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 7g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7g. žiada zmenu a doplnenie legislatívy 
o ochrane pracovníkov, aby sa 
zabezpečilo, že nanomateriály budú 
používané len v uzavretých systémoch až 
dovtedy, kým nebude možné spoľahlivo 
detegovať a kontrolovať expozíciu;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. opakuje výzvu na označovanie 
spotrebných výrobkov obsahujúcich 
nanomateriály;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. opakuje výzvu na označovanie 
spotrebných výrobkov obsahujúcich 
nanomateriály;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. opakuje výzvu na označovanie 
spotrebných výrobkov obsahujúcich 
nanomateriály;

8. opakuje výzvu na povinné označovanie 
na úrovni Spoločenstva výrobkov 
vyrobených pomocou nanotechnológií 
a/alebo obsahujúcich nanomateriály 
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určené na spracovanie alebo konečné 
použitie s cieľom zabezpečiť, aby 
pracovníci alebo spotrebitelia mali 
k dispozícii jasné, spoľahlivé a 
transparentné informácie; zdôrazňuje 
potrebu prijať ustanovenia o ochrane 
pracovníkov pracujúcich s 
nanotechnológiami a/alebo 
nanomateriálmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. opakuje výzvu na označovanie 
spotrebných výrobkov obsahujúcich 
nanomateriály;

8. opakuje výzvu na poskytovanie 
informácií spotrebiteľom; všetky zložky, 
ktoré sú prítomné v podobe 
nanomateriálov, by sa mali uvádzať na 
zozname zložiek prostredníctvom 
uvádzania slova „nano“ pred názvom 
zložky

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 8 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. žiada o uplatňovanie smernice 
v plnom rozsahu smernice 2006/114/ES 
o klamlivej a porovnávacej reklame, aby 
sa zabezpečilo, že v prípade 
nanomateriálov nebude existovať 
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klamlivá reklama;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Kathy Sinnott

Návrh uznesenia
Odsek 8b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. odporúča vytvorenie portálu, na 
ktorom by mohli výskumní pracovníci 
z odvetvia nanomateriálov pôsobiaci 
v priemysle a akademickej obci a radoví 
občania uvádzať svoje skúsenosti, 
oznamovať výsledky výskumov a nájsť 
najnovšie informácie, a ktorý bude 
pravidelne vyhodnocovať tieto príspevky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. naliehavo žiada o vypracovanie 
príslušných protokolov o skúškach na 
posudzovanie rizík a expozície 
nanomateriálov počas ich celého životného 
cyklu s použitím multidiciplinárneho 
prístupu;

9. naliehavo žiada o vypracovanie 
príslušných protokolov o skúškach 
a metrologických noriem na posudzovanie 
rizík a expozície nanomateriálov počas ich 
celého životného cyklu s použitím 
multidiciplinárneho prístupu; žiada 
zriadenie osobitného európskeho fondu 
v kontexte 7. rámcového programu, 
ktorého cieľom by bolo financovanie 
výskumu v tejto oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. žiada, aby sa v prípadoch, ak sa na 
látku už vzťahuje legislatíva Spoločenstva 
a došlo k podstatným zmenám výrobných 
postupov, surovín alebo veľkosti častíc 
prostredníctvom nanotechnológií, látka 
vyrábaná pomocou nových metód alebo 
materiálov považovala za novú látku, 
a preto sa vyžadoval nový zápis do 
legislatívy Spoločenstva alebo zmena 
špecifikácií spôsobu používania látky pred 
tým, než bude môcť byť uvedená na trh; 

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. žiada Komisiu, aby zaradila 
financovanie a výskum 
environmentálnych a zdravotných 
aspektov nanomateriálov medzi priority;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. žiada o významné posilnenie 
financovania výskumu 
environmentálnych, zdravotných 
a bezpečnostných aspektov 
nanomateriálov počas ich celého 
životného cyklu; konkrétne žiada 
Komisiu o revíziu hodnotiacich kritérií 
v rámci 7. RP, aby 7. RP priťahoval 
a financoval podstatne viac výskumu na 
zlepšenie vedeckej metodiky posudzovania 
nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9b. žiada Komisiu, aby podporovala 
koordináciu a výmeny medzi členskými 
štátmi o výskume a vývoji, posudzovaní 
rizika, vývoji usmerňovania a regulovaní 
nanomateriálov s použitím existujúcich 
mechanizmov (napr. podskupiny 
príslušných orgánov REACHu pre 
nanomateriály) alebo v prípade potreby 
vytvorením nových 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 9c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9c. žiada Komisiu, aby vykonala 
hodnotenie vplyvu nákladov a prínosov 
vytvorenia európskeho inštitútu pre 
nanomateriály;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 9d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9d. žiada Komisiu, aby podporovala 
verejnú rozpravu v celej EÚ 
o regulačných aspektoch nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
spustili celoeurópsku verejnú rozpravu 
o nanotechnológiách a nanomateriáloch 
a žiadali názor verejnosti na to, ktoré 
vývoje sa považujú za prijateľné alebo 
potrebné a za akých podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
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Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
otvorili diskusiu európskych občanov 
o nanotechnológiách a nanomateriáloch 
s cieľom stanoviť, rozvoj ktorých 
nanomateriálov alebo nanotechnológií je 
žiaduci alebo potrebný, a za akých 
podmienok,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Carl Schlyter

Návrh uznesenia
Odsek 9e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9e. žiada Komisiu o zabezpečenie plnej 
účasti verejnosti pri všetkom rozhodovaní 
o nanomateriáloch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada, aby boli potenciálne patentové 
práva obmedzené na konkrétne aplikácie 
alebo spôsoby výroby nanomateriálov 
a neboli rozšírené na samotné 
nanomateriály ako také, aby sa zabránilo 
brzdeniu inovácií a vytvoreniu 

10. žiada, aby boli potenciálne patentové 
práva udeľované v súlade s jestvujúcim 
patentovým právom, aby sa zabezpečila 
primeraná úroveň ochrany vlastníkov 
patentov a aby sa prísnym dozorom nad 
patentovými kritériami neobmedzovalo 
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„nanopriepasti“ medzi rozvinutými 
a rozvojovými krajinami;

inováciám;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada, aby boli potenciálne patentové 
práva obmedzené na konkrétne aplikácie 
alebo spôsoby výroby nanomateriálov 
a neboli rozšírené na samotné 
nanomateriály ako také, aby sa zabránilo 
brzdeniu inovácií a vytvoreniu 
„nanopriepasti“ medzi rozvinutými 
a rozvojovými krajinami;

10. žiada, aby boli potenciálne patentové 
práva udeľované v súlade s jestvujúcim 
patentovým právom, aby sa zabezpečila 
primeraná úroveň ochrany vlastníkov 
patentov a aby sa prísnym dozorom nad 
patentovými kritériami neobmedzovalo 
inováciám;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. žiada, aby boli potenciálne patentové 
práva obmedzené na konkrétne aplikácie 
alebo spôsoby výroby nanomateriálov 
a neboli rozšírené na samotné 
nanomateriály ako také, aby sa zabránilo 
brzdeniu inovácií a vytvoreniu 
„nanopriepasti“ medzi rozvinutými 
a rozvojovými krajinami;

10. uznáva, že je dôležité odstrániť 
prekážky prístupu k patentom pre veľmi 
malé podniky a malé a stredné podniky a 
zároveň žiada, aby boli patentové práva 
obmedzené na konkrétne aplikácie alebo 
spôsoby výroby nanomateriálov a boli iba 
výnimočne rozšírené na samotné 
nanomateriály ako také, aby sa zabránilo 
brzdeniu inovácií a vytvoreniu 
„nanopriepasti“ medzi rozvinutými 
a rozvojovými krajinami;
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. domnieva sa, že je potrebné včas 
vypracovať etické usmernenia, aby sa 
zabezpečilo úplné dodržiavanie etických 
hodnôt pri možnom budúcom využívaní 
nanotechnológií v spojení 
s biomedicínskymi aplikáciami;

11. domnieva sa, že je potrebné najmä pre 
nanomedicínu včas vypracovať prísne 
etické usmernenia, ako sú rešpektovanie 
súkromného života, slobodný súhlas 
založený na informovanosti, hranice 
stanovené pre neliečebné zákroky na 
ľudskom tele, pričom sa bude podporovať 
táto sľubná interdisciplinárna oblasť, 
ktorá využíva avantgardné technológie, 
ako je zobrazovanie a molekulárna 
diagnostika, ktoré môžu mať výrazný 
vplyv na skorú diagnózu a inteligentné a 
účinné liečenie mnohých patológií;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. domnieva sa, že je potrebné včas 
vypracovať etické usmernenia, aby sa 
zabezpečilo úplné dodržiavanie etických 
hodnôt pri možnom budúcom využívaní 
nanotechnológií v spojení 
s biomedicínskymi aplikáciami;

11. domnieva sa, že je potrebné včas 
vypracovať etické usmernenia, aby sa 
zabezpečilo úplné dodržiavanie etických 
hodnôt pri možnom budúcom využívaní 
nanotechnológií v spojení 
s biomedicínskymi aplikáciami, a žiada 
Európsku skupinu pre etiku vo vede 
a nových technológiách o vypracovanie 
stanoviska k tejto otázke, ktoré bude 
vychádzať zo stanoviska č. 21. zo 
17. januára 2007 o etických aspektoch 
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nanomedicíny a využije etické stanovisko 
vydané národnými etickými orgánmi EÚ, 
ako aj prácu medzinárodných organizácií 
ako napr. UNESCO;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť 
rýchly pokrok v oblasti vedeckých 
poznatkov, a preto žiada, aby sa 
vypracovala politika Spoločenstva pre 
výskum v oblasti nanotechnológií a 
nanomateriálov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11b. žiada preto, aby sa podstatná časť 
rozpočtových prostriedkov venovaných 
v rámci 7. rámcového programu pre 
výskum a technologický rozvoj 
nanotechnológiám a nanomateriálom 
pridelila projektom na rozvoj metód 
osobitného posudzovania nanotechnológií 
a nanomateriálov s cieľom znížiť 
nedostatok poznatkov o 
nanotechnológiách a nanomateriáloch, o 
ich bezpečnosti a ich vplyve na životné 
prostredie a ľudské zdravie aj počas 



PE421.227v01-00 56/58 AM\771661SK.doc

SK

práce;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 11c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11c. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
urýchlene navrhli zavedenie stálej, 
nezávislej, rozhodovacej európskej 
platformy poverenej monitorovaním 
nanotechnológií a nanomateriálov, 
základného a aplikovaného výskumného 
programu pre metódy tohto 
monitorovania (najmä metrológiu, 
detekciu, toxicitu a epidemiológiu;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. domnieva sa, že regulačné opatrenia 
týkajúce sa nanomateriálov by sa mali 
týkať aj nanomateriálov, ktoré vznikajú 
neúmyselne ako vedľajšie produkty pri 
procesoch spaľovania, vzhľadom na 
veľký počet úmrtí spôsobených každý rok 
znečistením vzduchu;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Amalia Sartori

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. domnieva sa, že regulačné opatrenia 
týkajúce sa nanomateriálov by sa mali 
týkať aj nanomateriálov, ktoré vznikajú 
neúmyselne ako vedľajšie produkty pri 
procesoch spaľovania, vzhľadom na 
veľký počet úmrtí spôsobených každý rok 
znečistením vzduchu;

vypúšťa sa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. domnieva sa, že regulačné opatrenia 
týkajúce sa nanomateriálov by sa mali 
týkať aj nanomateriálov, ktoré vznikajú 
neúmyselne ako vedľajšie produkty pri 
procesoch spaľovania, vzhľadom na 
veľký počet úmrtí spôsobených každý rok 
znečistením vzduchu;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Anne Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12. domnieva sa, že regulačné opatrenia 12. domnieva sa, že regulačné opatrenia 
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týkajúce sa nanomateriálov by sa mali 
týkať aj nanomateriálov, ktoré vznikajú 
neúmyselne ako vedľajšie produkty pri 
procesoch spaľovania, vzhľadom na veľký 
počet úmrtí spôsobených každý rok 
znečistením vzduchu;

týkajúce sa nanomateriálov by sa mali 
týkať aj nanomateriálov, ktoré vznikajú 
neúmyselne ako vedľajšie produkty pri 
procesoch spaľovania, vzhľadom na 
skutočnosť, že právne predpisy o kvalite 
vzduchu nezohľadňujú emisiu veľmi 
drobných častíc (menej ako 2,5µm) do 
ovzdušia a vzhľadom na veľký počet úmrtí 
spôsobených každý rok znečistením 
vzduchu;

Or. fr


