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Predlog spremembe 1
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom Nanoznanosti in 
nanotehnologije: Akcijski načrt za Evropo 
2005–2009. Prvo poročilo o izvajanju 
2005–2007 (akcijski načrt)1,

Or. en

Predlog spremembe 2
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja, 
objavljenega 19. januarja 20092,

Or. fr

                                               
1 Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru –
Nanoznanosti in nanotehnologije: Akcijski načrt za Evropo 2005–2009. Prvo poročilo o izvajanju 2005–2007 
KOM(2007)0505.

2 Mnenje o oceni tveganja nanotehnoloških proizvodov; 19. januar 2009; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf
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Predlog spremembe 3
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Komisije o 
kodeksu ravnanja za odgovorno 
raziskovanje na področju nanoznanosti in 
nanotehnologije1,

Or. en

Predlog spremembe 4
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja evropske 
skupine za etiko v znanosti in novih 
tehnologijah (EGE) pri Evropski komisiji 
o etičnih vidikih nanomedicine2,

Or. en

Predlog spremembe 5
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

                                               
1 Priporočilo Komisije o kodeksu ravnanja za odgovorno raziskovanje na področju nanoznanosti in 
nanotehnologije, C(2008) 424 končno.
2 Mnenje EGE št. 21, 17. januar 2007.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in 
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/20061,

Or. en

Predlog spremembe 6
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker nanomateriali precej prispevajo k 
napredku na številnih področjih; ker bo ta 
napredek konec koncev koristil 
državljanom in lahko pomembno prispeva 
h konkurenčnosti gospodarstva Evropske 
unije; ker bo ta napredek prav tako 
omogočil sprejemanje boljših političnih 
odločitev na področju javnega zdravja, 
zaposlovanja, varnosti in zdravja pri delu, 
informacijske družbe, energetike, 
prometa, varnosti in vesolja,

Or. en

Predlog spremembe 7
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
                                               
1 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter 
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 



PE421.227v01-00 6/56 AM\771661SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Aa) ker kljub oblikovani evropski 
strategiji za nanotehnologije in 
dodeljenim 3 500 000 000 EUR sedmemu 
okvirnemu programu za raziskave in 
razvoj o nanoznanostih Evropska unija 
zaostaja v primerjavi z njenimi največjimi 
tekmicami, ki so Združene države 
Amerike, Japonska in Južna Koreja, ki 
predstavljajo več kot polovico naložb in 
imajo dve tretjini prijavljenih patentov na 
svetovni ravni; ker je to gospodarstvo 
stvarnost treba upoštevati, ko se oblikuje 
kakršen koli zakonski okvir na ravni 
Skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C . ker bodo nanomateriali verjetno postali 
nov „hit“, zlasti glede na to, da je 
sposobnost upravljanja z vso snovjo že 
stoletja v ospredju človekovih sanj,

C. ker nanomateriali nudijo možnost za 
podporo lizbonski strategiji, s katero naj 
bi EU do leta 2010 postala „najbolj 
konkurenčno in dinamično, na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno 
trajne gospodarske rasti s številčnejšimi in 
boljšimi delovnimi mesti ter z močnejšo 
socialno kohezijo in spoštovanjem 
okolja“,

Or. en

Predlog spremembe 9
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bodo nanomateriali verjetno postali 
nov „hit“, zlasti glede na to, da je 
sposobnost upravljanja z vso snovjo že 
stoletja v ospredju človekovih sanj,

C. ker bodo nanomateriali prispevali k 
reševanju svetovnih izzivov in podpirali 
Evropsko unijo pri uresničevanju cilja, da 
postane „najbolj konkurenčno in 
dinamično gospodarstvo na svetu“ 
(lizbonska strategija),

Or. de

Predlog spremembe 10
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bodo nanomateriali verjetno postali 
nov „hit“, zlasti glede na to, da je 
sposobnost upravljanja z vso snovjo že 
stoletja v ospredju človekovih sanj,

C. ker bodo nanomateriali prispevali k 
reševanju svetovnih izzivov in podpirali 
Evropsko unijo pri uresničevanju cilja, da 
postane „najbolj konkurenčno in 
dinamično gospodarstvo na svetu“ 
(lizbonska strategija),

Or. de

Predlog spremembe 11
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bodo nanomateriali verjetno postali 
nov „hit“, zlasti glede na to, da je 
sposobnost upravljanja z vso snovjo že 
stoletja v ospredju človekovih sanj,

C. ker bodo nanomateriali verjetno postali 
nov „hit“, 

Or. fr
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Predlog spremembe 12
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so za sedanjo razpravo o 
nanomaterialih značilna številna nasprotja 
ali celo protislovja, ki privedejo do 
nesoglasij in političnih sporov, zapleta pa 
se že na tako osnovni ravni, kot so 
opredelitve, na primer:

za nanomateriale na splošno štejemo 
snovi velikosti približno 100 nm ali manj, 
vendar je to pogosto napačno razumljeno 
kot razpon med 1 in 100 nm, čeprav se 
izraz „približno“ nanaša na dimenzijo in 
ne na točno velikost,

mnogi menijo, da bi morale biti drugačne 
lastnosti zaradi razlike v velikosti 
neodvisno merilo za opredelitev 
nanomaterialov, medtem ko drugi 
zagovarjajo kumulativen način, s čimer se 
omeji obseg opredelitve,

nekateri menijo, da bi bilo treba 
opredelitev dodatno zožiti na netopne in 
težko razgradljive nanomateriale, s čimer 
bi že na ravni opredelitve vpeljali 
pomislek o možnih tveganjih, medtem ko 
drugi zavračajo takšno apriorno omejitev,

D. ker je za sedanjo razpravo o 
nanomaterialih v Evropski uniji (kot za vse 
nasprotujoče si razprave o povsem novih 
tehnologijah, ki so že prisotne v 
vsakdanjem življenju, pri katerih ostaja še 
mnogo neznank o njihovih možnih 
lastnostih) značilna razdeljenost 
znanstvene skupnosti na pristaše in 
nasprotnike raziskav na področju 
nanotehnologij, ki ima podporo v politični 
doktrini; ker bi bilo bolj učinkovito te 
nove tehnologije vključiti v zanesljiv, 
mnogoteren in razvijajoč zakonodajni 
okvir, ki bi temeljil na previdnostni 
strategiji, da bi se izognili dvema 
nevarnostma: stalnemu zatekanju k 
moratoriju zaradi nepopolnih informacij 
o proizvodu ter enako obravnavanje vseh 
proizvodov, ki vsebujejo nanodelce, brez 
upoštevanja njihove dejanske škodljivosti 
in končne uporabe,

Or. fr

Predlog spremembe 13
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so za sedanjo razpravo o 
nanomaterialih značilna številna nasprotja 
ali celo protislovja, ki privedejo do 
nesoglasij in političnih sporov, zapleta pa 
se že na tako osnovni ravni, kot so 
opredelitve, na primer: 

D. ker je za sedanjo razpravo o 
nanomaterialih značilno pomanjkanje 
informacij in znanja; ker zaenkrat ni v 
celoti oblikovanega nabora usklajenih 
opredelitev, čeprav je na voljo oziroma v 
pripravi nekaj mednarodnih standardov, v 
katerih je „nanovelikost“ opredeljena kot 
„velikost od približno 1 nm do 100 nm“ in 
ki pogosto razlikujejo med:

– za nanomateriale na splošno štejemo 
snovi velikosti približno 100 nm ali manj, 
vendar je to pogosto napačno razumljeno 
kot razpon med 1 in 100 nm, čeprav se 
izraz „približno“ nanaša na dimenzijo in 
ne na točno velikost,

– „nanopredmeti“, opredeljenimi kot 
„materiali z eno, dvema ali tremi 
dimenzijami v nanovelikosti“, tj. kot 
materiali, sestavljeni iz posameznih 
predmetov zelo majhnih dimenzij;

– mnogi menijo, da bi morale biti 
drugačne lastnosti zaradi razlike v 
velikosti neodvisno merilo za opredelitev 
nanomaterialov, medtem ko drugi 
zagovarjajo kumulativen način, s čimer se 
omeji obseg opredelitve,

– nanostrukturnimi materiali,
opredeljenimi kot materiali, „ki imajo 
notranjo ali površinsko strukturo v 
nanovelikosti“, npr. z vrzelmi majhnih 
dimenzij;

– nekateri menijo, da bi bilo treba 
opredelitev dodatno zožiti na netopne in 
težko razgradljive nanomateriale, s čimer 
bi že na ravni opredelitve vpeljali 
pomislek o možnih tveganjih, medtem ko 
drugi zavračajo takšno apriorno omejitev,

ker bo Evropska komisija podpirala 
usklajeno opredelitev nanomateriala na 
ravni Združenih narodov in drugih 
pristojnih organov ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila revizijo 
celotnega evropskega zakonodajnega 
okvira v zvezi s tem vprašanjem,

Or. en

Predlog spremembe 14
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava D – alinea 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– za nanomateriale na splošno štejemo 
snovi velikosti približno 100 nm ali manj, 
vendar je to pogosto napačno razumljeno 
kot razpon med 1 in 100 nm, čeprav se 
izraz „približno“ nanaša na dimenzijo in ne 
na točno velikost,

– za nanomateriale na splošno štejemo 
snovi velikosti približno 100 nm, vendar je 
to pogosto napačno razumljeno kot razpon 
med 1 in 100 nm, čeprav se izraz 
„približno“ nanaša na dimenzijo in ne na 
točno velikost,

Or. fr

Predlog spremembe 15
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Db) ker skoraj neomejena uporaba 
nanotehnologij v različnih sektorjih, kot 
so elektronika, tekstil, biomedicina, 
zdravstvo in dobro počutje, kmetijsko-
živilski ali energetski sektor, onemogoča 
vzpostavitev enotnega ureditvenega okvira 
na ravni Skupnosti,

Or. fr

Predlog spremembe 16
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Da) ker mora ureditveni vidik 
nanomaterialov vsebovati tudi nanodelce 
ter različne nanotehnologije in 
nanopredmete, kot so nanocevi, 
nanovlakna, nanofilmi, nanoagregati, 
nanoaglomerati (ali agregati nanodelcev 
ali nanomaterialov) itd, ter njihovo 
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uporabo, in strukturirane nanomateriale, 
to stanje kaže na to, da je treba imeti 
metodološki pristop in protokole testov ter 
druga posebna sredstva,

Or. fr

Predlog spremembe 17
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se v okviru uredbe REACH do zdaj 
ni bilo mogoče sporazumeti niti o 
smernicah glede opredelitve 
nanomaterialov, zaradi česar so bile 
pomembne odločitve v zvezi z registracijo 
prepuščene gospodarskim akterjem,

E. ker je v okviru uredbe REACH 
potrebno nadaljnje usmerjanje in 
svetovanje o nanomaterialih, zlasti o 
prepoznavanju snovi,

Or. en

Predlog spremembe 18
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se v okviru uredbe REACH do zdaj 
ni bilo mogoče sporazumeti niti o 
smernicah glede opredelitve 
nanomaterialov, zaradi česar so bile
pomembne odločitve v zvezi z registracijo 
prepuščene gospodarskim akterjem,

E. ker se v okviru uredbe REACH do zdaj 
ni bilo mogoče sporazumeti niti o 
smernicah glede opredelitve 
nanomaterialov ter določiti potrebe po 
testih in posebnih ocenah nanotehnologij 
in nanomaterialov; ker so zato pomembne 
odločitve v zvezi z registracijo prepuščene 
gospodarskim akterjem,

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ni na voljo jasnih informacij o 
dejanski rabi nanomaterialov v izdelkih za 
potrošnike, kot v naslednjih primerih:

F. ker so informacije o rabi 
nanomaterialov v izdelkih za potrošnike 
odvisne od vira informacij, pojasnilo o 
uporabi pa bo zagotovila uredba REACH, 

– seznami priznanih ustanov navajajo, da 
je na trgu več kot 800 izdelkov za 
potrošnike na osnovi nanomaterialov, ki 
jih kot take navajajo proizvajalci, vendar 
panožna združenja istih proizvajalcev 
dvomijo o resničnosti teh navedb, saj naj 
bi bile pretirane, hkrati pa sami ne 
navajajo nobenih podatkov,

– podjetja zaradi pozitivnega tržnega 
učinka izraza „nanomateriali“ brez 
zadržkov uporabljajo trditve o njihovi 
uporabi, po drugi strani pa so odločno 
proti objektivnim zahtevam po 
označevanju,

Or. de

Predlog spremembe 20
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker ni na voljo jasnih informacij o 
dejanski rabi nanomaterialov v izdelkih za 
potrošnike, kot v naslednjih primerih:

F. ker so informacije o rabi 
nanomaterialov v izdelkih za potrošnike 
odvisne od vira informacij, pojasnilo o 
uporabi pa bo zagotovila uredba REACH,
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– seznami priznanih ustanov navajajo, da 
je na trgu več kot 800 izdelkov za 
potrošnike na osnovi nanomaterialov, ki 
jih kot take navajajo proizvajalci, vendar 
panožna združenja istih proizvajalcev 
dvomijo o resničnosti teh navedb, saj naj 
bi bile pretirane, hkrati pa sami ne 
navajajo nobenih podatkov,

– podjetja zaradi pozitivnega tržnega 
učinka izraza „nanomateriali“ brez 
zadržkov uporabljajo trditve o njihovi 
uporabi, po drugi strani pa so odločno 
proti objektivnim zahtevam po 
označevanju,

Or. de

Predlog spremembe 21
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bo vprašanje dejanske uporabe 
nanomaterialov v izdelkih za potrošnike 
verjetno še naprej ostalo nejasno, če ne 
bodo uvedene jasne zahteve za obveščanje 
o uporabi nanomaterialov in če se 
direktiva 2006/114/ES o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju ne bo v celoti 
izvajala,

Or. en

Predlog spremembe 22
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se v predstavitvah možnih koristi 
nanotehnologij napoveduje skoraj 
neskončna raznolikost uporab 
nanomaterialov v prihodnosti; ker po drugi 
strani ta raznolikost skoraj izgine v 
razpravah o regulativnem okviru za 
nanomateriale,

G. ker se v predstavitvah možnih koristi 
nanotehnologij napoveduje skoraj 
neskončna raznolikost uporab 
nanomaterialov v prihodnosti, ki jih je 
treba urediti, če niso že vključene v 
obstoječe predpise;

Or. en

Predlog spremembe 23
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se v predstavitvah možnih koristi 
nanotehnologij napoveduje skoraj 
neskončna raznolikost uporab 
nanomaterialov v prihodnosti; ker po drugi 
strani ta raznolikost skoraj izgine v 
razpravah o regulativnem okviru za 
nanomateriale,

G. ker se v predstavitvah možnih koristi 
nanotehnologij napoveduje skoraj 
neskončna raznolikost uporab 
nanomaterialov v prihodnosti; ker se po 
drugi strani ta raznolikost zelo zmanjša, ko 
gre za stvarnost in uporabnost 
nanotehnologij in nanomaterialov na 
številnih področjih uporabe in v številnih 
proizvodih ter v razpravah o regulativnem 
okviru za nanomateriale,

Or. fr

Predlog spremembe 24
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Ga) ker je nujno treba, da se področje 
uporabe obstoječih zakonodajnih besedil 



AM\771661SL.doc 15/56 PE421.227v01-00

SL

Skupnosti ali besedil, ki se trenutno 
spreminjajo, kot je Uredba (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 1998 o 
dajanju biocidnih pripravkov v promet, 
Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike, 
Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 
1997 o novih živilih in novih sestavinah 
živil, Uredba (ES) št° 1333/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o aditivih za živila, 
Direktiva 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 
o približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in 
oglaševanju živil, Uredba (ES) 
št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
sledljivosti in označevanju gensko 
spremenjenih organizmov in sledljivosti 
živilskih in krmnih proizvodov, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih 
organizmov, Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2002 o določitvi splošnih načel 
in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane, direktive 2003/15/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 
2003, ki spreminja direktivo Sveta 
76/768/EGS o približevanju zakonodaje 
držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki, 
razširi tudi na nanomateriale,

Or. fr
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Predlog spremembe 25
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna: znanstveni 
odbori pri Komisiji opozarjajo na velike 
pomanjkljivosti v ključnih podatkih in 
celo v metodah pridobivanja takšnih 
podatkov, medtem ko številni predstavniki 
industrije trdijo, da so vsi pomembni 
podatki na voljo in da ni metodoloških 
pomanjkljivosti,

H. ker razprava o možnosti ocenjevanja 
varnosti nanomaterialov poteka: znanstveni 
odbori pri Komisiji in OECD pa so 
ugotovili, da se razpoložljive preskusne 
metode načeloma lahko uporabljajo; ker 
je večina zastopnikov industrije enakega 
mnenja, ki prav tako ugotavljajo, da so 
podatki, potrebni za ocenjevanje varnosti 
komercialnih proizvodov, razpoložljivi za 
veliko večino nanomaterialov, ki se sedaj 
proizvajajo,

Or. de

Predlog spremembe 26
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna: znanstveni 
odbori pri Komisiji opozarjajo na velike 
pomanjkljivosti v ključnih podatkih in 
celo v metodah pridobivanja takšnih 
podatkov, medtem ko številni predstavniki 
industrije trdijo, da so vsi pomembni 
podatki na voljo in da ni metodoloških 
pomanjkljivosti,

H. ker razprava o možnosti ocenjevanja 
varnosti nanomaterialov poteka:
znanstveni odbori pri Komisiji in OECD 
pa so ugotovili, da se razpoložljive 
preskusne metode načeloma lahko 
uporabljajo; ker je večina zastopnikov 
industrije enakega mnenja, ki prav tako 
ugotavljajo, da so podatki, potrebni za 
ocenjevanje varnosti komercialnih 
proizvodov, razpoložljivi za veliko večino 
nanomaterialov, ki se sedaj proizvajajo,

Or. de
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Predlog spremembe 27
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna: znanstveni 
odbori pri Komisiji opozarjajo na velike 
pomanjkljivosti v ključnih podatkih in celo 
v metodah pridobivanja takšnih podatkov, 
medtem ko številni predstavniki industrije 
trdijo, da so vsi pomembni podatki na 
voljo in da ni metodoloških 
pomanjkljivosti,

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna; ker 
znanstveni odbori in agencije Evropske 
unije opozarjajo na velike pomanjkljivosti 
v ključnih podatkih in celo v metodah 
pridobivanja takšnih podatkov; ker mora 
Evropska unija zato nadaljevati z 
naložbami v raziskave in razvoj na 
področju nanomaterialov ter v 
sodelovanju s svojimi agencijami in 
mednarodnimi partnerji razviti metode za 
ocenjevanje ter ustrezno in usklajeno 
meroslovje in nomenklaturo,

Or. en

Predlog spremembe 28
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna: znanstveni 
odbori pri Komisiji opozarjajo na velike 
pomanjkljivosti v ključnih podatkih in celo 
v metodah pridobivanja takšnih podatkov, 
medtem ko številni predstavniki industrije 
trdijo, da so vsi pomembni podatki na voljo 
in da ni metodoloških pomanjkljivosti,

H. ker je možnost ocenjevanja varnosti 
nanomaterialov zelo sporna, čeprav
znanstveni odbori pri Komisiji opozarjajo 
na velike pomanjkljivosti v ključnih 
podatkih in celo v metodah pridobivanja 
takšnih podatkov ter pri zapolnjevanju 
vrzeli o znanju o nanotehnologijah in 
nanomaterialih; ker številni predstavniki 
industrije trdijo, da so vsi pomembni 
podatki na voljo in da ni metodoloških 
pomanjkljivosti,

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je odbor SCENIHR ugotovil 
nekaj posebnih nevarnosti za zdravje in 
strupenih učinkov na okoljske organizme 
pri nekaterih nanomaterialih ter ob 
upoštevanju, da te ugotovitve kažejo na 
morebitne nevarnosti, ki bi jih bilo treba 
upoštevati,

Or. en

Predlog spremembe 30
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Recital H b (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker je odbor SCENIHR ugotovil tudi 
splošno pomanjkanje visokokakovostnih 
podatkov o izpostavljenosti za ljudi in 
okolje in pričakuje, da se bodo postopki za 
ocenjevanje še naprej razvijali, dokler ne 
bo na voljo dovolj znanstvenih informacij 
za podroben opis morebitnih škodljivih 
učinkov za ljudi in okolje, in tako 
zaključuje, da je treba nadaljevati z 
razvojem, preverjanjem in standardizacijo 
znanja o metodologiji za ocene 
izpostavljenosti in ugotavljanje 
nevarnosti,

Or. en
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Predlog spremembe 31
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Recital H c (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hc. ker so dokazi o nevarnostih pri 
nekaterih nanomaterialih skupaj s 
splošnim pomanjkanjem metod za 
ustrezno oceno tveganj nanomaterialov 
razlog za zaskrbljenost,

Or. en

Predlog spremembe 32
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Recital H d (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hd. ker so sedanja finančna sredstva, 
namenjena okoljskim, zdravstvenim in 
varnostnim vidikom nanomaterialov v 
sedmem okvirnem programu za raziskave 
veliko premajhna; ker so tudi ocenjevalna 
merila za odobritev raziskovalnih 
projektov za ocenjevanje varnosti 
nanomaterialov v sedmem okvirnem 
programu preveč omejevalna (tj. da so 
ozko usmerjena k inovacijam) in tako ne 
spodbujajo v zadostni meri nujnega 
razvoja znanstvenih metod za ocenjevanje 
nanomaterialov,

Or. en
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Predlog spremembe 33
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Ha)  ker je velik del sredstev sedmega 
okvirnega programa za raziskave in 
razvoj, namenjenega nanotehnologijam, 
dodeljenih programom za raziskave in 
razvoj nanotehnologij, na škodo 
ocenjevanja, oblikovanja in razvijanja 
metodologij za posebno ocenjevanje 
varnosti in vpliva nanotehnologij in 
nanomaterialov na zdravje in okolje,

Or. fr

Predlog spremembe 34
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava H e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

He. ker znanje o morebitnih vplivih na 
zdravje in okolje precej zaostaja za 
hitrostjo dogajanja na trgu in s tem sproža 
temeljna vprašanja o tem, ali je s 
sedanjim modelom upravljanja mogoče 
obravnavati nove tehnologije v realnem 
času,

Or. en

Predlog spremembe 35
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava I



AM\771661SL.doc 21/56 PE421.227v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je Parlament v skladu s 
previdnostnim načelom pozval k raziskavi 
o učinkih nanodelcev, ki niso lahko topni 
ali biološko razgradljivi, preden se takšni 
delci začnejo proizvajati in dajati na trg,

I. ker je Parlament v skladu s 
previdnostnim načelom v svoji resoluciji z 
dne 28. septembra 2006 o nanoznanostih 
in nanotehnologijah pozval: k akcijskemu 
načrtu za Evropo 2005-20091, k raziskavi 
o učinkih nanodelcev, ki niso lahko topni 
ali biološko razgradljivi, preden se takšni 
delci začnejo proizvajati in dajati na trg,

Or. fr

Predlog spremembe 36
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker popolna odsotnost informacij o 
specifičnih lastnostih nanomaterialov, 
njihovi dejanski rabi ter možnih tveganjih 
in koristih resno spodkopava pomen 
sporočila Komisije o regulativnih vidikih 
nanomaterialov,

J. ker popolna odsotnost informacij o 
specifičnih lastnostih nanomaterialov, 
njihovi dejanski rabi ter možnih tveganjih 
in koristih resno zmanjšuje pomen 
sporočila Komisije o regulativnih vidikih 
nanomaterialov ter omogoča dvome o 
interesu in posebnem doprinosu, ki ga 
lahko imajo nanotehnologije in 
nanomateriali za tehnologije, materiale in 
konvencionalne snovi,

Or. fr

Predlog spremembe 37
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

                                               
1 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 426.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker popolna odsotnost informacij o 
specifičnih lastnostih nanomaterialov, 
njihovi dejanski rabi ter možnih tveganjih 
in koristih resno spodkopava pomen 
sporočila Komisije o regulativnih vidikih 
nanomaterialov,

J. ker bi se z več informacijami o 
specifičnih lastnostih nanomaterialov, 
njihovi dejanski rabi ter možnih tveganjih 
in koristih povečal pomen sporočila 
Komisije o regulativnih vidikih 
nanomaterialov,

Or. en

Predlog spremembe 38
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je Komisija predstavila zgolj 
pravniški pregled ustrezne zakonodaje 
Skupnosti, pri tem pa ni upoštevala 
sedanje ali možne prihodnje uporabe 
nanomaterialov ter ni opisala specifične 
narave nanomaterialov in s tem povezanih 
izzivov,

K. ker je Komisija predstavila pregled 
ustrezne zakonodaje Skupnosti s 
poudarkom na nanomaterialih, ki so zdaj 
proizvajajo in/ali dajejo v promet,

Or. en

Predlog spremembe 39
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker je iz pregleda Komisije razvidno, da 
v zakonodaji Skupnosti zaenkrat ni
določb, ki bi se specifično nanašale na 
nanomateriale,

L. ker je iz pregleda Komisije razvidno, da 
v zakonodaji Skupnosti niso potrebne
določbe, ki bi se specifično nanašale na 
nanomateriale, ker so nanomateriali snovi 
in ker snovi ureja zakonodaja o kemijskih 
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snoveh in zakonodaja za posamezne 
sektorje,

Or. de

Predlog spremembe 40
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker je iz pregleda Komisije razvidno, da 
v zakonodaji Skupnosti zaenkrat ni
določb, ki bi se specifično nanašale na 
nanomateriale,

L. ker je iz pregleda Komisije razvidno, da 
v zakonodaji Skupnosti niso potrebne
določbe, ki bi se specifično nanašale na 
nanomateriale, ker so nanomateriali snovi 
in ker snovi ureja zakonodaja o kemijskih 
snoveh in zakonodaja za posamezne 
sektorje,

Or. de

Predlog spremembe 41
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker natančnejši ogled uredbe REACH 
razkrije številne pomanjkljivosti v zvezi z 
nanomateriali, npr.:
– z mejno vrednostjo ene tone so 
izključeni nanomateriali, proizvedeni v 
majhnih količinah, čeprav so takšni 
nanomateriali prisotni v izdelkih za 
potrošnike,
– ocena izpostavljenosti je obvezna le za 
snovi, ki jih proizvajalec proizvaja v 
količini več kot 10 ton na leto, in če je 
zanje ugotovljeno, da izpolnjujejo merila 
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za razvrstitev kot nevarne v skladu z 
direktivo 67/548/EGS; vendar lahko glede 
na sedanje težave pri ugotavljanju 
nevarnosti do ocene sploh ne pride, ker 
nevarnosti na podlagi sedanje 
metodologije niso ugotovljene, čeprav je 
ocena izpostavljenosti zelo pomembna za 
pravilno oceno tveganja nanomaterialov,
– zahteve za obveščanje iz uredbe REACH 
za snovi v izdelkih se nanašajo le na tiste 
snovi, ki vzbujajo veliko skrb, ki so na 
seznamu in kadar so prisotne v 
koncentracijah nad 0,1 % mase na maso v 
izdelku, njihova skupna količina v teh 
artiklih na proizvajalca na leto pa presega 
eno tono; vendar zdaj na seznamu snovi 
ni niti enega nanomateriala, izdelava 
takšnega seznama pa bo glede na težave z 
ugotavljanjem nevarnosti nanomaterialov 
težavna in četudi bi bile te težave 
odpravljene, nanomateriali po vsej 
verjetnosti ne bi presegli mejnih vrednosti 
za količino in koncentracijo, tako da je 
verjetnost, da bo uredba REACH v sedanji 
obliki privedla do obveščanja o 
nanomaterialih v artiklih, zelo majhna,

Or. en

Predlog spremembe 42
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Ea) ker so snovi, ki se lahko uporabijo v 
obliki nanomaterialov, izključene s 
področja uporabe uredbe (ES) št. 
1907/2006 (REACH), to pa izključuje 
ocenjevanje teh snovi tudi v njihovih 
nanometričnih oblikah; ker v uredbi (ES) 
št. 1907/2006 (REACH) nanomateriali 
niso opredeljeni kot snovi z visoko stopnjo 
tveganja in kar zadeva snovi, ki jih 
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vsebujejo predmeti, je obveščanje o 
snoveh, ki so rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, obvezno le v 
primeru, ko presegajo prag 0,1%; ker se 
ocena o izpostavljenosti snovem zahteva 
le, če se snov šteje kot strupena za zdravje 
ali okolje,

Or. fr

Predlog spremembe 43
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lb. ker v odsotnosti določb, ki bi se 
nanašale na nanomateriale, obstaja 
tveganje za nepravilno uporabo 
zakonodaje o odpadkih, na primer:
– ustrezna obdelava odpadkov je med 
drugim odvisna od nevarnosti odpadka 
(npr. merila za sprejem različnih 
odpadkov na odlagališčih), vendar se ne 
bo uporabljala za nanomateriale, dokler 
ne bo na voljo dogovorjene metode za 
ugotavljanje nevarnosti, kar bo povzročilo 
nespecifično obdelavo nanomaterialov 
glede na splošne lastnosti odpadkov, v 
katerih bodo končali (od komunalnih 
trdnih odpadkov do nevarnih odpadkov),
– mejne vrednosti emisij za sežig 
odpadkov se uporabljajo le za nekatera 
znana onesnaževala, za nanomateriale pa 
ne, čeprav bi bilo morda treba nekatere 
razvrstiti kot onesnaževala, ali pa bi zanje 
morda morale veljati posebne zahteve 
(npr. ogljikove nanocevi, ki imajo lahko 
azbestu podobne lastnosti, so stabilne do 
zelo visokih temperatur),

Or. en



PE421.227v01-00 26/56 AM\771661SL.doc

SL

Predlog spremembe 44
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lc. ker je zakonodaja o zraku in vodi 
slepa za izzive, povezane z nanomateriali, 
saj sedanje omejitve oziroma standardi 
kakovosti temeljijo na masi, pri 
nanomaterialih pa za njihovo ustrezno 
oceno potrebno drugačne meritve (npr. 
število delcev ali skupna površina),

Or. en

Predlog spremembe 45
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ld. ker zakonodaja o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja ne bo ustrezno vključevala 
morebitnih tveganj v zvezi z 
nanomateriali:
– lahko se zgodi, da proizvodnja nekaterih 
nanomaterialov ne bo ustrezno vključena, 
saj jih ni mogoče razvrstiti v nobeno od 
kategorij tradicionalne kemijske 
nomenklature (npr. fulereni – niso 
organske snovi in se precej razlikujejo od 
anorganskega razsutega ogljika),
– lahko se zgodi, da ne bo vključena 
obdelava po proizvodnji (npr. predelava 
ogljikovih nanocevi v izdelke),
– težko si je predstavljati pripravo 
referenčnih dokumentov o najboljših 
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razpoložljivih tehnologijah za številne 
nanomateriale, saj je zanje treba uporabiti 
pristop, pri katerem se obravnava vsak 
primer posebej,

Or. en

Predlog spremembe 46
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Le. ker glede učinkovitosti ključnih 
določb zakonodaje o varstvu pri delu v 
zvezi z nanomateriali obstajajo temeljni 
problemi:
– obveznost, da morajo delodajalci 
opraviti oceno tveganja, ki služi kot 
podlaga ukrepom za obvladovanje 
tveganja, kot so nadomestitev ali omejitve 
izpostavljenosti na delovnem mestu, 
onemogoča pomanjkanje ustreznih in 
dogovorjenih metodologij za oceno 
tveganja nanomaterialov in enakih 
določb,
– s sedanjimi instrumenti nanomaterialov 
pogosto ni mogoče ustrezno zaznati, kar 
otežuje nadzor izpostavljenosti,

Or. en

Predlog spremembe 47
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lf. ker je v pomembnih predlogih 
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sprememb v zvezi z nanomateriali, o 
katerih zdaj potekajo pogajanja med 
Svetom in Evropskim parlamentom v 
okviru prenovitve direktive o kozmetičnih 
izdelkih in revizije uredbe o novih živilih, 
poudarjeno, da je treba za ustrezno 
obravnavo nanomaterialov brez dvoma 
spremeniti zakonodajo Skupnosti,

Or. en

Predlog spremembe 48
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Uvodna izjava L g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lg. ker je sedanja razprava o regulativnih 
vidikih nanomaterialov močno omejena 
na strokovnjake, čeprav lahko zaradi 
nanomaterialov pride do obsežnih
družbenih sprememb, za kar sta potrebna 
široka javna razprava in polno 
sodelovanje javnosti pri odločanju,

Or. en

Predlog spremembe 49
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker bi lahko široka uporaba patentov za 
nanomateriale zavrla prihodnje inovacije,

M. ker bi lahko široka uporaba patentov za 
nanomateriale, visoki stroški za 
patentiranje in pomanjkanje olajšav da 
dostop do patentov za zelo mala ter za 
mala in srednja podjetja zavrla prihodnje 
inovacije,
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Or. fr

Predlog spremembe 50
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker bo verjetno prišlo do združevanja 
nanotehnologije z biotehnologijo in 
informacijsko tehnologijo, kar odpira resna 
etična vprašanja,

N. ker bo verjetno prišlo do združevanja 
nanotehnologije z biotehnologijo, 
biologijo, kognitivnimi znanostmi in 
informacijsko tehnologijo, kar odpira resna 
etična vprašanja ter vprašanja v zvezi z 
varnostjo in spoštovanjem temeljnih 
pravic,

Or. fr

Predlog spremembe 51
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker bo verjetno prišlo do združevanja 
nanotehnologije z biotehnologijo in 
informacijsko tehnologijo, kar odpira resna 
etična vprašanja,

N. ker bo verjetno prišlo do združevanja 
nanotehnologije z biotehnologijo in 
informacijsko tehnologijo, kar odpira resna 
etična vprašanja, ki jih je treba analizirati 
v novem mnenju evropske skupine za 
etiko v znanosti in novih tehnologijah,

Or. en

Predlog spremembe 52
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Na. ker je evropski kodeks ravnanja za 
odgovorno raziskovanje na področju 
nanoznanosti in nanotehnologij zelo 
pomemben instrument za varne, celostne 
in odgovorne raziskave nanomaterialov;
ker morajo kodeks sprejeti in spoštovati 
vsi proizvajalci, ki nameravajo proizvajati 
ali dajati blago v promet,

Or. enen

Predlog spremembe 53
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(Na) ker morajo previdnostno načelo, 
načelo, da plača povzročitelj obremenitve, 
ter trajnostni cilji biti osnova za 
orientacijski in regulativni okvir za 
nanotehnologije in nanomateriale, 
morajo ta načela in cilji voditi razvoj 
nanotehnologij in nanomaterialov k večji 
uporabnosti in koristnosti za družbo,

Or. fr

Predlog spremembe 54
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da je mogoče prednosti 
nanomaterialov izkoristiti edinole z jasnim 
regulativnim okvirom, ki v celoti 

1. je prepričan, da bodo prednosti 
nanomaterialov bolj izkoriščene, če se 
bodo skladale s pričakovanji ljudi, z 
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obravnava naravo možnih varnostnih 
težav v zvezi z nanomateriali;

vzpostavitvijo zakonodajnih določb ali 
drugih oblik, ki bodo prilagojene 
pričakovani, zelo raznoliki tehnološki in 
industrijski uporabi, in ki bodo 
vključevale zdravstveni in varnostni vidik, 
raziskovalni in razvojni vidik ter varstvo 
pravic intelektualne lastnine in inovacije;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da je mogoče prednosti 
nanomaterialov izkoristiti edinole z jasnim 
regulativnim okvirom, ki v celoti 
obravnava naravo možnih varnostnih težav 
v zvezi z nanomateriali;

1. je prepričan, da je mogoče prednosti 
nanotehnologij in nanomaterialov 
izkoristiti edino z jasnim političnim in
regulativnim okvirom, ki v celoti 
obravnava nanotehnologije, materiale, 
njihovo sedanjo in bodočo uporabo ter 
naravo možnih varnostnih težav v zvezi z 
nanomateriali;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je ob odsotnosti določb v 
zakonodaji Skupnosti, ki bi se nanašale 
specifično na nanomateriale, izjava
Komisije, da sedanja zakonodaja načeloma 
ustrezno pokriva tveganja v zvezi z 
nanomateriali, zavajajoča, saj tveganja v 
zvezi z nanomateriali zaradi pomanjkanja

3. podpira mnenje Komisije, da sedanja 
zakonodaja načeloma ustrezno pokriva 
tveganja nanomaterialov; se strinja, da se 
podatki in metode za oceno tveganja 
načeloma lahko uporabljajo in da mora 
nadaljnjo prilagoditev teh metod testirati 
delovna skupina OECD za proizvedene 
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ustreznih podatkov in metod za njihovo 
oceno praktično neznana;

nanomateriale;

Or. de

Predlog spremembe 57
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je ob odsotnosti določb v 
zakonodaji Skupnosti, ki bi se nanašale 
specifično na nanomateriale, izjava
Komisije, da sedanja zakonodaja načeloma 
ustrezno pokriva tveganja v zvezi z 
nanomateriali, zavajajoča, saj tveganja v 
zvezi z nanomateriali zaradi pomanjkanja
ustreznih podatkov in metod za njihovo 
oceno praktično neznana;

3. podpira mnenje Komisije, da sedanja 
zakonodaja načeloma ustrezno pokriva 
tveganja nanomaterialov; se strinja, da se 
podatki in metode za oceno tveganja 
načeloma lahko uporabljajo in da mora 
nadaljnjo prilagoditev teh metod testirati 
delovna skupina OECD za proizvedene 
nanomateriale;

Or. de

Predlog spremembe 58
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je ob odsotnosti določb v 
zakonodaji Skupnosti, ki bi se nanašale 
specifično na nanomateriale, izjava 
Komisije, da sedanja zakonodaja
načeloma ustrezno pokriva tveganja v 
zvezi z nanomateriali, zavajajoča, saj 
tveganja v zvezi z nanomateriali zaradi 
pomanjkanja ustreznih podatkov in metod 
za njihovo oceno praktično neznana;

3. meni, da je treba sedanjo zakonodajo, ki 
načeloma ustrezno pokriva tveganja v 
zvezi z nanomateriali, dopolniti z 
ustreznimi podatki, preskusnimi 
metodami in metodami za ocenjevanje 
tveganj v zvezi z nanomateriali, da bi 
zagotovili potrebno raven zaščite;
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Or. en

Predlog spremembe 59
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da zgolj z boljšim izvajanjem 
obstoječe zakonodaje ni mogoče doseči 
potrebne ravni varnosti, dokler 
zakonodaja ne vsebuje niti določb, ki se 
specifično nanašajo na nanomateriale, 
niti metod za oceno z njimi povezanih 
tveganj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 60
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da zgolj z boljšim izvajanjem 
obstoječe zakonodaje ni mogoče doseči 
potrebne ravni varnosti, dokler 
zakonodaja ne vsebuje niti določb, ki se 
specifično nanašajo na nanomateriale, 
niti metod za oceno z njimi povezanih 
tveganj;

4. meni, da je pomembno razširiti na 
nanomateriale tudi področje uporabe 
zakonodajnih besedil Skupnosti o 
proizvodih za široko porabo, ne le 
zakonodajna besedila, ki se trenutno 
spreminjajo, kot je Direktiva 2003/15/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. februarja 2003, ki spreminja direktivo 
Sveta 76/768/EGS o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi s 
kozmetičnimi izdelki, Uredba (ES) št. 
258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. januarja 1997 o novih živilih in 
novih sestavinah živil, pa tudi Uredba 
(ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
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2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH), 
Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 1998 o 
dajanju biocidnih pripravkov v promet, 
Uredba (ES) št° 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o aditivih za živila, Direktiva 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. marca 2000 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
označevanju, predstavljanju in 
oglaševanju živil, Uredba št. 1830/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2003 o sledljivosti in 
označevanju gensko spremenjenih 
organizmov in sledljivosti živilskih in 
krmnih proizvodov, proizvedenih iz 
gensko spremenjenih organizmov, Uredba 
(ES) št. 178/2000 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 
določitvi splošnih načel in zahtevah 
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane, in Direktiva 
2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da zgolj z boljšim izvajanjem 
obstoječe zakonodaje ni mogoče doseči 
potrebne ravni varnosti, dokler 
zakonodaja ne vsebuje niti določb, ki se 
specifično nanašajo na nanomateriale, 
niti metod za oceno z njimi povezanih 

4. meni, da veljavna zakonodaja ustrezno 
ureja nanomateriale in da je OECD 
potrdil uporabnost preskusnih metod, 
instrumente za izvajanje veljavne 
zakonodaje pa je treba še naprej razvijati;
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tveganj;

Or. de

Predlog spremembe 62
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da zgolj z boljšim izvajanjem 
obstoječe zakonodaje ni mogoče doseči 
potrebne ravni varnosti, dokler zakonodaja 
ne vsebuje niti določb, ki se specifično 
nanašajo na nanomateriale, niti metod za 
oceno z njimi povezanih tveganj;

4. meni, da veljavna zakonodaja ustrezno 
ureja nanomateriale in da je OECD 
potrdil uporabnost preskusnih metod, 
instrumente za izvajanje veljavne 
zakonodaje pa je treba še naprej razvijati;

Or. de

Predlog spremembe 63
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da predlagani poudarek na
izvajanju ne zagotavlja „varnega in 
integriranega pristopa“ k 
nanotehnologijam, ki ga zagovarja 
Komisija, zlasti glede na to, da so na trgu 
že številni nanomateriali, zlasti v 
občutljivih uporabah, kot so izdelki za 
osebno nego in čistila, brez ustreznih ocen 
in brez ustreznih informacij za potrošnika 
o uporabi nanomaterialov;

5. meni, da so sprejeti potrebni ukrepi za 
izvajanje „varnega in integriranega 
pristopa“ k nanotehnologijam, ki ga 
zagovarja Komisija;

Or. de



PE421.227v01-00 36/56 AM\771661SL.doc

SL

Predlog spremembe 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da predlagani poudarek na 
izvajanju ne zagotavlja „varnega in 
integriranega pristopa“ k 
nanotehnologijam, ki ga zagovarja 
Komisija, zlasti glede na to, da so na trgu 
že številni nanomateriali, zlasti v 
občutljivih uporabah, kot so izdelki za 
osebno nego in čistila, brez ustreznih ocen 
in brez ustreznih informacij za potrošnika 
o uporabi nanomaterialov;

5. meni, da so sprejeti potrebni ukrepi za 
izvajanje „varnega in integriranega 
pristopa“ k nanotehnologijam, ki ga 
zagovarja Komisija;

Or. de

Predlog spremembe 65
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da predlagani poudarek na 
izvajanju ne zagotavlja „varnega in 
integriranega pristopa“ k 
nanotehnologijam, ki ga zagovarja 
Komisija, zlasti glede na to, da so na trgu 
že številni nanomateriali, zlasti v 
občutljivih uporabah, kot so izdelki za
osebno nego in čistila, brez ustreznih ocen 
in brez ustreznih informacij za potrošnika 
o uporabi nanomaterialov;

5. meni, da je koncept „varnega, 
odgovornega in integriranega pristopa“ k 
nanotehnologijam, ki ga zagovarja 
Evropska unija, ogrožen zaradi 
pomanjkanja informacij o 
nanomaterialih, ki so že na trgu, zlasti v 
občutljivih uporabah, kot so osebni izdelki. 
Poziva Komisijo, naj pred junijem 2011 
poroča o prisotnosti in varnosti 
nanomaterialov na evropskem trgu ter 
kakšna je potreba po ustanovitvi 
posebnega evropskega sklada v okviru 
sedmega okvirnega programu za 
financiranje raziskav o varnem razvoju in 
uporabi nanomaterialov;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5a) zahteva, da se ne dovoli trženja 
proizvodov, ki vsebujejo nanotehnologije 
ali nanomateriale, ki lahko delavce ali 
potrošnike izpostavijo nevarnostim ali pri 
katerih lahko pride do nenadzorovanega 
širjenja v okolje; meni, da so ti ukrepi 
potrebni, dokler se ne razvijejo posebne 
metode za ocenjevanje, ki bodo omogočale 
pridobivanje znanstvenih podatkov za 
dokazovanje, da so uporabljene 
nanotehnologije in nanomateriali varni za 
človekovo zdravje in okolje;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5b) zahteva, da se že trženi proizvodi, ki 
vsebujejo nanotehnologije ali 
nanomateriale, ponovno pregledajo po 
načelu "brez podatkov ni trga" iz uredbe 
(ES) št. 1907/2006 (REACH) ter se 
vzamejo s trga, če ni na voljo podatkov ali 
so podatki nezadostni za oceno njihove 
varnosti za človekovo zdravje in okolje;

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(5c) zahteva, da se sprejmejo ukrepi za 
embaliranje in ločevanje odpadkov, ki 
vsebujejo nanotehnologije in 
nanomateriale, za prečiščevanje zraka in 
odpadnih tekočin industrij, ki uporabljajo 
nanotehnologije in nanomateriale, da se 
prepreči nenadzorovana razpršitev 
nanotehnologij in nanomaterialov;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj temeljito premisli 
o svojem pristopu k urejanju 
nanomaterialov in nujno pregleda vso 
zadevno zakonodajo, da se vzpostavi 
prilagodljiv sistem upravljanja z 
zgodnjimi opozorili in kategorijami 
tveganja, preden se bo tehnologija tako 
uveljavila, da njenega razvoja ne bo več 
mogoče usmerjati brez večjih motenj;

Or. en

Predlog spremembe 70
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 
predlaga preglede vse ustrezne 
zakonodaje, da bi se v celoti izvajalo 
načelo „brez podatkov ni trga“ za vse 
uporabe nanomaterialov v izdelkih za 
potrošnike ali v proizvodih, pri katerih 
prihaja do izpustov v okolje;

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2012
pregleda vso ustrezno zakonodajo, da se
zagotovi, da so v določbah zakonodaje in 
instrumentih za izvajanje upoštevane 
posebne značilnosti nanomaterialov, ki so 
jim lahko izpostavljeni delavci, potrošniki 
in/ali okolje;

Or. en

Predlog spremembe 71
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 
predlaga preglede vse ustrezne zakonodaje, 
da bi se v celoti izvajalo načelo „brez 
podatkov ni trga“ za vse uporabe
nanomaterialov v izdelkih za potrošnike ali 
v proizvodih, pri katerih prihaja do 
izpustov v okolje;

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 
predlaga preglede vse ustrezne zakonodaje, 
da bi se v celoti izvajalo načelo „brez 
podatkov ni trga“ za uporabo
nanomaterialov, ki dokazano ali 
domnevno vplivajo na zdravje in okolje in 
ki se nahajajo v izdelkih za potrošnike;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 
predlaga preglede vse ustrezne zakonodaje, 
da bi se v celoti izvajalo načelo „brez 
podatkov ni trga“ za vse uporabe 
nanomaterialov v izdelkih za potrošnike ali 

6. poziva Komisijo, naj do konca leta 2009 
predlaga preglede vse ustrezne zakonodaje, 
da bi se v celoti izvajalo načelo „brez 
podatkov ni trga“ z zahtevo po oceni 
materialov na podlagi preskusov in po 
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v proizvodih, pri katerih prihaja do 
izpustov v okolje;

odobritvi materialov preden se dajo v 
promet za vse uporabe nanomaterialov v 
izdelkih za potrošnike ali v proizvodih, pri 
katerih prihaja do izpustov v okolje;

Or. en

Predlog spremembe 73
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(7a) zahteva, da do 30. junija 2010 
Komisija predstavi jasen in skladen 
politični okvir o temeljnih vidikih 
opredelitve nanotehnologij in 
nanomaterialov ter se osredotoči zlasti na 
naslednje cilje:

– ponovno določiti velikost med 0,3nm in 
300nm, 

– vključiti v pristojno zakonodajo snovi, ki 
imajo podobne lastnosti kot 
nanomateriali, tudi če je njihova velikost 
večja od tiste, ki jo določa zakonodaja,

– vključiti v pristojno zakonodajo vse 
nanotehnologije in vse nanomateriale ne 
glede na njihove posebne značilnosti, kot 
so kopičenje, trdovratnost itd. ter agregati, 
aglomerati, rekombinati in 
samoregeneratorji;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k uvedbi obsežne znanstveno 
utemeljene opredelitve nanomaterialov v 
zakonodaji Skupnosti kot pogoja za 
predloge sprememb k zadevni horizontalni 
in sektorski zakonodaji, ki se nanašajo na 
nanomateriale;

Or. en

Predlog spremembe 75
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj sestavi seznam 
tipov in uporab nanomaterialov preden se 
dajo v promet na trgu EU in po tem ter ga 
da na razpolago javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(7a) zahteva, da se popišejo različne vrste 
nanotehnologij in nanomaterialov, 
njihova uporaba, javne in zasebne 
raziskave, ter da je ta popis dostopen za 
javnost;

Or. fr
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Predlog spremembe 77
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva, naj zlasti predlogi sprememb k 
uredbi REACH najkasneje 18 mesecev po 
začetku veljavnosti zagotovijo:
– poenostavljeno registracijo proizvedenih 
ali uvoženih nanomaterialov (z mejno 
vrednostjo na podlagi npr. površinske 
aktivnosti namesto količine) ob 
zagotavljanju osnovnih podatkov o 
fizikalno-kemijskih lastnosti ter 
toksikoloških in ekotoksikoloških učinkih,
– poročilo o kemijski varnosti z oceno 
izpostavljenosti za vse registrirane 
nanomateriale, ne glede na ugotovljene 
nevarnosti,
– zahteve za obveščanje za vse 
nanomateriale, dane v promet kot takšne, 
v pripravkih ali v izdelkih, ne glede na 
mejne vrednosti za količino in 
koncentracijo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poziva k uporabi načela o dolžnosti 
skrbnega ravnanja za proizvajalce, ki 
želijo dati nanomateriale v promet;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. posebej poziva k predlogom sprememb 
zakonodaje o odpadkih za ustrezno 
obravnavo nanomaterialov, kot so:
– poseben vnos za nanomateriale na 
seznamu odpadkov iz direktive 
2000/532/ES,
– revizija meril za sprejemanje odpadkov 
na odlagališčih iz odločbe 2003/33/ES,
– revizija zadevnih mejnih vrednosti 
emisij za sežiganje odpadkov za dopolnitev 
meritev na podlagi mase z meritvami na 
podlagi števila delcev in/ali površine;

Or. en

Predlog spremembe 80
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7e. zlasti poziva k reviziji mejnih vrednosti 
emisij in okoljskih standardov kakovosti v 
zakonodaji o zraku in vodi zaradi 
dopolnitve meritev na podlagi mase z 
meritvami na podlagi števila delcev in/ali 
površine za ustrezno obravnavo 
nanomaterialov;

Or. en



PE421.227v01-00 44/56 AM\771661SL.doc

SL

Predlog spremembe 81
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7f. posebej poziva k predlogom sprememb 
direktive o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja, da bi pri 
vseh zadevne nanomateriale zagotovili, 
da:
– sta vključeni proizvodnja in predelava,
– se na novo pripravijo ali prilagodijo 
referenčni dokumenti o najboljših 
razpoložljivih tehnologijah;

Or. en

Predlog spremembe 82
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 7 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7g. posebej poziva k predlogom sprememb 
zakonodaje o varstvu pri delu, da se 
zagotovi uporaba nanomaterialov zgolj v 
zaprtih sistemih, dokler ni mogoče 
zanesljivo zaznati in nadzorovati 
izpostavljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 83
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva k označevanju izdelkov 
za potrošnike, ki vsebujejo nanomateriale;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 84
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva k označevanju izdelkov 
za potrošnike, ki vsebujejo nanomateriale;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 85
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva k označevanju izdelkov 
za potrošnike, ki vsebujejo nanomateriale;

8. ponovno poziva k obveznemu 
označevanju na ravni Skupnosti izdelkov, 
ki so narejeni z nanotehnologijami in/ali 
vsebujejo nanomateriale, če so namenjeni 
za vmesno ali končno uporabo, da se 
delavcem in potrošnikom zagotovijo jasne, 
zanesljive in pregledne informacije;
poudarja, da je treba sprejeti določbe za 
zaščito delavcev, ki delajo z 
nanotehnologijami in/ali nanomateriali;

Or. fr
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Predlog spremembe 86
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva k označevanju izdelkov 
za potrošnike, ki vsebujejo nanomateriale;

8. ponovno poziva k obveščanju 
potrošnikov. Vse sestavine, ki so v obliki 
nanomaterialov, so navedene na seznamu 
sestavin tako, da se pred ime sestavine 
vstavi beseda „nano“;

Or. en

Predlog spremembe 87
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

; 8a. poziva k polnemu izvrševanju direktive 
2006/114/ES o zavajajočem in 
primerjalnem oglaševanju, da bi 
preprečili zavajajoče oglaševanje 
nanomaterialov;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. priporoča uvedbo portala za povratne 
informacije, kjer bodo raziskovalci 
nanomaterialov iz industrijskih in 
univerzitetnih krogov ter državljani 
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uporabniki lahko delili izkušnje, poročali 
o novih dognanjih in bili obveščeni o 
najnovejših informacijah, in ki bo redno 
pregledoval te prispevke;

Or. en

Predlog spremembe 89
Amalia Sartori, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva, naj se čim prej oblikujejo 
ustrezni protokoli testiranja, da bi z 
uporabo multidisciplinarnega pristopa 
ocenili tveganja, povezana z nanomateriali, 
in izpostavljenost nanomaterialom skozi 
njihov celoten življenjski cikel;

9. poziva, naj se čim prej oblikujejo 
ustrezni protokoli testiranja in meroslovni 
standardi, da bi z uporabo 
multidisciplinarnega pristopa ocenili 
tveganja, povezana z nanomateriali, in 
izpostavljenost nanomaterialom skozi 
njihov celoten življenjski cikel; ter poziva, 
da se v sedmem okvirnem programu 
ustanovi poseben evropski sklad za 
financiranje raziskav na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 90
Åsa Westlund

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. kadar je snov že vključena v 
zakonodajo Skupnosti, proizvodne 
metode, izvirne snovi ali velikost delca pa 
so se z nanotehnologijo zelo spremenili, 
poziva, naj se ta snov, pripravljena s 
takšnimi novimi metodami ali snovmi, 
šteje za drugačno snov in da se zanjo, 
preden je lahko dana v promet, zahteva 
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nov vnos v zakonodajo Skupnosti ali 
sprememba specifikacij glede načina 
uporabe te snovi;

Or. sv

Predlog spremembe 91
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj da prednost 
financiranju in raziskavam 
nanomaterialov z vidikov okolja in zdravja 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 92
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva h korenitemu povečanju 
sredstev, namenjenih raziskavam 
okoljskih, zdravstvenih in varnostnih 
vidikov nanomaterialov skozi njihov 
celoten življenjski cikel; konkretno poziva 
Komisijo, naj pregleda merila za 
ocenjevanje v sedmem okvirnem 
programu, tako da bo sedmi okvirni 
program privabil in financiral veliko več 
raziskav za izboljšanje znanstvene 
metodologije pri ocenjevanju 
nanomaterialov;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj med državami 
članicami spodbuja usklajevanje in 
izmenjave na področju raziskav in 
razvoja, ocene tveganj, razvoja usmeritev 
in predpisov o nanomaterialih z uporabo 
obstoječih mehanizmov (npr. podskupina 
pristojnih organov REACH za 
nanomateriale) ali z uvedbo dodatnih 
mehanizmov, če je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 94
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo, naj oceni učinke 
glede stroškov in koristi, ki bi jih imela 
ustanovitev evropskega inštituta za 
nanomateriale;

Or. en

Predlog spremembe 95
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poziva Komisijo, naj spodbuja javno 
razpravo o regulativnih vidikih 
nanomaterialov v državah članicah po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 96
Kartika Tamara Liotard, Jens Holm

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprožijo javno razpravo o 
nanotehnologijah in nanomaterialih po 
vsej EU ter javnosti omogočijo izražanje 
mnenja o tem, kaj je sprejemljivo razvijati 
oziroma kaj je treba razvijati, in pod 
katerimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 97
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(9a) zahteva, da Komisija in države 
članice začnejo javno razpravo na ravni 
Skupnosti o nanotehnogijah in 
nanomaterialih, da se določi, kakšen 
razvoj nanotehnologij in nanomaterialov 
je zaželen ali potreben ter pod kakšnimi 
pogoji,

Or. fr



AM\771661SL.doc 51/56 PE421.227v01-00

SL

Predlog spremembe 98
Carl Schlyter

Predlog resolucije
Odstavek 9 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. poziva Komisijo, naj zagotovi polno 
sodelovanje javnosti pri sprejemanju vseh 
odločitev v zvezi z nanomateriali;

Or. en

Predlog spremembe 99
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva, naj bodo morebitne patentne 
pravice omejene na specifične uporabe ali 
proizvodne metode nanomaterialov ter naj 
se ne razširijo na same nanomateriale, saj 
bi to lahko zavrlo inovacije in ustvarilo 
nanotehnološki prepad med razvitimi 
državami in državami v razvoju;

10. poziva, naj bodo morebitne patentne 
pravice zagotovljene v skladu z veljavnim 
patentnim pravom, da bi se zagotovila 
ustrezna raven varstva za imetnike 
patentov in da se s strogim nadzorom 
meril za patente ne bi ovirale inovacije;

Or. de

Predlog spremembe 100
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva, naj bodo morebitne patentne 
pravice omejene na specifične uporabe ali 

10. poziva, naj bodo morebitne patentne 
pravice zagotovljene v skladu z veljavnim 
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proizvodne metode nanomaterialov ter naj 
se ne razširijo na same nanomateriale, saj 
bi to lahko zavrlo inovacije in ustvarilo 
nanotehnološki prepad med razvitimi 
državami in državami v razvoju;

patentnim pravom, da bi se zagotovila 
ustrezna raven varstva za imetnike 
patentov in da se s strogim nadzorom 
meril za patente ne bi ovirale inovacije;

Or. de

Predlog spremembe 101
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva, naj bodo morebitne patentne 
pravice omejene na specifične uporabe ali 
proizvodne metode nanomaterialov ter naj 
se ne razširijo na same nanomateriale, saj 
bi to lahko zavrlo inovacije in ustvarilo 
nanotehnološki prepad med razvitimi 
državami in državami v razvoju;

10. priznava, da je treba odstraniti ovire 
za dostop do patentov, zlasti za zelo mala, 
mala in srednja podjetja, ter poziva, naj 
bodo patentne pravice omejene na 
specifične uporabe ali proizvodne metode 
nanomaterialov ter naj se le izjemoma ne 
razširijo na same nanomateriale, saj bi to 
lahko zavrlo inovacije in ustvarilo 
nanotehnološki prepad med razvitimi 
državami in državami v razvoju;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba pravočasno oblikovati 
etične smernice, da bi zagotovili popolno 
spoštovanje etičnih vrednot pri morebitnih 
prihodnjih uporabah nanotehnologije v 
biomedicinske namene;

11. meni, da je treba pravočasno (zlasti za 
nanomedicino) oblikovati etične smernice, 
ki naj zahtevajo spoštovanje zasebnega 
življenja, jasno in svobodno soglasje, 
določene omejitve nezdravstvenih posegov 
na človeškem telesu, obenem pa 
spodbujati to obetavno interdisciplinarno 
področje z uporabo naprednih tehnologij, 
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kot sta molekularno slikanje in 
ugotavljanje bolezni, ki imajo lahko 
presenetljive posledice za zgodnje 
ugotavljanje bolezni in pametno in 
učinkovito zdravljenje mnogih bolezni;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je treba pravočasno oblikovati 
etične smernice, da bi zagotovili popolno 
spoštovanje etičnih vrednot pri morebitnih 
prihodnjih uporabah nanotehnologije v 
biomedicinske namene;

11. meni, da je treba pravočasno oblikovati 
etične smernice, da bi zagotovili popolno 
spoštovanje etičnih vrednot pri morebitnih 
prihodnjih uporabah nanotehnologije v 
biomedicinske namene, in pozvati 
evropsko skupino za etiko v znanosti in 
novih tehnologijah, naj pripravi mnenje o 
tem vprašanju na podlagi svojega mnenja 
št. 21 z dne 17. januarja 2007 o etičnih 
vidikih nanomedicine ter upoštevajoč 
etično mnenje nacionalnih organov za 
etiko iz EU in delo mednarodnih 
organizacij, kot je UNESCO;

Or. en

Predlog spremembe 104
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(11a) poudarja, da mora znanstveno 
znanje hitro napredovati, zato zahteva 
oblikovanje raziskovalne politike na ravni 
Skupnosti za področje nanotehnologij in 
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nanomaterialov;

Or. fr

Predlog spremembe 105
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(11b) že sedaj zahteva, da se velik del 
sredstev, namenjenih za nanotehnologije 
in nanomateriale v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave in 
razvoj, nameni projektom za razvoj 
posebnih metod za ocenjevanje 
nanotehnologij in nanomaterialov, da se 
zmanjšajo vrzeli v znanju o 
nanotehnologijah in nanomaterialih, o 
njihovi varnosti ter o njihovih vplivih na 
okolje in človekovo zdravje, vključno na 
delovnem mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(11c) zahteva, da Komisija in države 
članice čim prej predlagajo oblikovanje 
stalne in neodvisne evropske platforme, 
samostojne pri odločanju, zadolžene za 
nadzor nad nanotehnologijami in 
nanomateriali, ter temeljnega in 
uporabnega raziskovalnega programa o 
nadzornih metodah (zlasti meroslovje, 
odkrivanje, strupenost in epidemiologija);
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Or. fr

Predlog spremembe 107
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v 
zvezi z nanomateriali glede na vsakoletno 
zelo visoko število smrti, povezanih z 
onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi 
nanomateriale, ki nastanejo nenamensko 
kot stranski proizvodi pri procesih 
zgorevanja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 108
Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v 
zvezi z nanomateriali glede na vsakoletno 
zelo visoko število smrti, povezanih z 
onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi
nanomateriale, ki nastanejo nenamensko 
kot stranski proizvodi pri procesih 
zgorevanja;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 109
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v 
zvezi z nanomateriali glede na vsakoletno 
zelo visoko število smrti, povezanih z 
onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi 
nanomateriale, ki nastanejo nenamensko 
kot stranski proizvodi pri procesih 
zgorevanja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 110
Anne Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v 
zvezi z nanomateriali glede na vsakoletno 
zelo visoko število smrti, povezanih z 
onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi 
nanomateriale, ki nastanejo nenamensko 
kot stranski proizvodi pri procesih 
zgorevanja;

12. meni, da bi morali regulativni ukrepi v 
zvezi z nanomateriali glede na to, da 
zakonodaja o kakovosti zraka ne upošteva 
emisij zelo majhnih delcev (manjših od 
2,5µm) v okolju, ter glede na vsakoletno 
zelo visoko število smrti, povezanih z 
onesnaženostjo zraka, obravnavati tudi 
nanomateriale, ki nastanejo nenamensko 
kot stranski proizvodi pri procesih 
zgorevanja;

Or. fr


